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ค ำน ำ 
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดด าเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2494 มีชื่อเดิมว่า 

โรงพยาบาลหญิง เนื่องจากแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพ่ือเปิดให้บริการรักษาสตรีและเด็กโดยเฉพาะ และเริ่มเปิด
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เป็นสาขาแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2519 
ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งหญิงและชาย โดยได้รับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาลราชวิถี และมีการเปิดฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาต่างๆ เพ่ิมขึ้น ส าหรับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
ได้เปิดการฝึกอบรมขึ้นในปี พ.ศ.2527 ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดการอบรม 
โดยในระยะแรกได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรแพทยสภา 3 ปี และรับแพทย์ประจ าบ้านเข้ารับการฝึกอบรม 
ปีละ 2 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของแพทยสภา โดยขยายเวลาการ
ฝึกอบรมเป็น 4 ปี เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางวิทยาการและหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรเพ่ิมขึ้นอีกมาก 
แพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาจึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็น
เวลา 4 ปี และได้เพิ่มการรับแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรของโรงพยาบาลราชวิถีจากปีละ 2 คน เป็นปีละ 
3 คน ในปี พ.ศ.2547 และเพ่ิมจ านวนเป็น 4 คน ในปี พ.ศ.2562  

 

ในปี พ.ศ.2562 แพทยสภาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรอีกครั้ง โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ได้วางรูปแบบการ
ฝึกอบรมและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการท างานด้วยตนเองในระดับสูง 
มีความรู้ในภาคทฤษฎีกว้างไกลขึ้น และด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของสถาบันฝึกอบรมทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ที่ได้จัดท าข้ึนในปี พ.ศ. 2562 นั้น จึงประกอบด้วยส่วนของหลักสูตรร่วมที่แพทย์ประจ า
บ้านในแต่ละชั้นปีต้องร่วมกิจกรรมด้วยกัน  

 

งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมในปี       
พ.ศ.2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานตามหลักสูตรการฝึกอบรมของแพทยสภาปี พ.ศ.2562 โดย
ยังคงการจัดฝึกอบรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับจุดเด่นของสถาบันและความต้องการของระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจะเป็นศัลยแพทย์ยูโรที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี 

 
 

                                                               คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

                                                             มิถุนายน 2563 
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หลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 
ภาษาอังกฤษ Residency Training in Urology 
 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                               

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 
ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai Board of Urology 
 
ชื่อย่อ 
ภาษาไทย วว. สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 
ภาษาอังกฤษ Dip., Thai Board of Urology 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 

           งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายผลิตศัลยแพทย์ยูโร
ให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพในประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย
ด าเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้
ศัลยแพทย์ยูโรที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม  มีความช านาญด้านหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีพ้ืนฐานงานวิจัย และต่อยอดงานวิจัย เพ่ือน ามาใช้บริการ
ประชาชนในเขตสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมบนพ้ืนฐานปัญหาสุขภาพประชาชนในเขต
สุขภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการ ให้มีการกระจายศัลยแพทย์ยูโรไป
ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนโดยระบบการคัดเลือกแพทย์ที่จะเข้ามารับการฝึกอบรม ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าศัลยแพทย์ยู
โรที่ผ่านสถาบันฝึกอบรมจะมีจริยธรรมที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถท างานเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้น าในหน่วยงานของตนเอง  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ตลอดจนความเป็นครูที่สามารถสอนบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ 
และให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยได้ดี  เน้นความรับผิดชอบต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ป่วย ยึดถือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยเป็นหลัก และยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลแบบองค์รวม และมีความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูล สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท างานวิจัย  เพื่อน าเสนอและ 

เข้าร่วมประชุมในงานวิชาการของสมาคมหรือราชวิทยาลัยฯ  เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้เรียนรู้การท างานแบบสหวิชาชีพหลายสาขา ช่วยเหลือกันท างานเป็นทีม โดยมีกระบวนการก ากับ
ดูแลและการให้ข้อมูลย้อนหลังกลับ รวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ ในระบบการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือ
น ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยรับข้อมูลจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สถาบันฝึกอบรม และผู้อ านวยการในเขตสุขภาพต่างๆ ที่เคยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันแห่งนี้กลับไป
ท างาน 

 

๕. มาตรฐานความรู้ความช านาญของศัลยแพทย์ยูโรวิทยา 
 

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ต้องมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการการบริการสาธารณสุขของประเทศ ตาม
สมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้ 

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
๑.๑    สามารถด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือวินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาโรคระบบทางเดิน

ปัสสาวะที่เหมาะสมกับโรค และสถานะของผู้ป่วย ในฐานะผู้ป่วยนอกที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด 
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

๑.๒    สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค 
และสถานะของผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



7 
 
 

 

 

๑.๓    สามารถด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือวินิจฉัย และ/หรือ การผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔    สามารถวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขได้ 
๒. ความรู้และทักษะหัตถกรรมทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills) 

๒.๑    มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงความรู้ทาง
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

๒.๒    มีความรู้ความสามารถในการใช้ และทะนุถนอมเครื่องมือในทางศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ 

๒.๓    มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (Symptomatology, 
Investigation in urology) 

๒.๔    มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (General Urological Diseases) 
๒.๕    ท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และหัตถการ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 
๒.๖    ท าการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เพ่ือแก้ไขโรคในระบบทางเดินปัสสาวะได้ 

๓. ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
skills) 

๓.๑ สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีความ
เมตตา เคารพ การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย 

๓.๒ สามารถสั่งการรักษาได้ถูกต้องและชัดเจน 
๓.๓ น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายปัญหาผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓.๔ มีความสามารถในการปรึกษาหรือรับปรึกษา กับแพทย์ในแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะหรือให้ค าแนะน า แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์  

๓.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement) 

๔.๑    มีความรู้พ้ืนฐานในงานวิจัย 
๔.๒    มีความสามารถในการอ่านบทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 
๔.๓   เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ งานได้  รวมทั้งมี

ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล จากบทความในวารสารการแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาที่
ทันสมัยมากข้ึน 

๔.๔   ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ มีความสามารถในการท างานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ให้เหมาะกับอุบัติการณ์ของโรคในพื้นที่นั้น ๆ (ภาคผนวกที๗่)  
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๕. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานร่วมวิชาชีพและชุมชน 
๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์  

รวมถึงประชาชนทั่วไป 
๕.๓ มีความรู้ที่ทันสมัยในระดับสากล มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้

เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development) 
๕.๔ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึง 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรักษา 
๕.๕ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และ บุคลากรอ่ืน 

โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ 
๖.๒ มีความรู้และม ีส่วนร่วมในระบบพ ัฒนาคุณภาพการด ูแลรักษาผู้ป่วย 
๖.๓ ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 ๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม 
 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา ๔ 
ปี (ยกเว้นในกรณี ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ พิจารณาความเหมาะสมเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะราย) โดยแบ่งการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี จัดฝึกอบรมโดยครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ

ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวกที่ ๒, ๓, ๖, ๙) 
๑. โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 
๒. โรคของไต และด้านหลังต่อช่องทอ้ง (Diseases of kidney and retroperitoneum) 
๓. โรคของทอ่ไต (Diseases of ureter) 
๔. โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of bladder 

and urachus)  
๕. โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
๖. โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female 

urology, pelvic floor, functional urology and pelvic organs) 
๗. โรคของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Diseases of penis, scrotum, testis and genital tract)  
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๘. โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 
              
               โดยจัดให้มีการเรียน แบ่งตามระดับการเรียนรู้ดังนี้ 

 

(ก) แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๑ 
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General surgery)    
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 

(Trauma) 
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 

(Anesthesiology)  
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Intensive Care Unit) 
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General urology) 
ทั้งนี้ตลอดระยะการฝึกอบรมในชั้นปีที่ ๑  สถาบันฝึกอบรมสามารถก าหนดการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อโรคที่เป็นปัญหาของสังคม ท้องถิ่น และทั่วไป ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ตามความเหมาะสม 

(ข) แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒ ๓ และ ๔ 
- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะทั่วไป 

๖.๑.๒ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย และ
สังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

๑. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้พื้นฐานดังนี้ 
(ก) พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ (Basic Surgical Research & Methodology) 
(ข)  วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) 
(ค)  การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Trauma Life Support (ATLS)) 

๒. สถาบันฝึกอบรม จ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนรู้ดังนี้ (ภาคผนวก ๔) 
(ก)  จัดให้ผู้รับการฝึกอบรมศกึษาหาความรู้จากต าราและวารสารต่าง ๆ 
(ข)  จัดให้มีการบรรยายหรืออภิปรายเกี่ยวกับความรู้ และเทคนิคการผ่าตัดรักษา

โรคต่าง ๆ 
(ค)  จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในสาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

๓. สถาบันฝึกอบรม ให้ผู้ฝึกอบรมได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมสัมมนา ที่จัดขึ้นระหว่าง
โรงพยาบาล Inter-hospital conference ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็น
ผู้ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๖๐% ของที่จัดในปีการศึกษานั้น ๆ (ส าหรับผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ ๓ 
ขึ้นไป) 

๔. สนับสนุนให้ผู้ฝึกอบรมเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบ
ปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุมวิชาการประจ าปีของราช
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วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือ
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

๖.๑.๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice based Learning and 
Improvement) (ภาคผนวกที่ ๕, ๗, ๑๒) 

๑. จัดให้มีการเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยนอก/ใน และทักษะการผ่าตัดเป็นล าดับขั้นตามชั้นปี 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานสอนแก่นิสิต/นักศึกษา แพทย์หรือ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นน้องได้ 

๓. มีระบบที่ปรึกษา เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และสามารถน า

ข้อมูลในเวชระเบียนมาใช้ เพ่ือประกอบการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วย 
๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะดูแลรักษาผู้ป่วย และน าปัญหา

มาศึกษาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
๖.๑.๔ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  ส่งเสริมให้มี 
 

๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) (ภาคผนวกท่ี ๖) 

(ก)  ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
(ข)  การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม 
(ค)  การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
(ง)  การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ
(จ)  ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 
 

๒. พฤตินิสัย 
(ก)  ความรับผิดชอบ 
(ข)  ความตรงต่อเวลา 
(ค)  การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

๓. จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics) 
(ก)  การไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัว นอกจากประโยชน์อันก่อเกิดความรู้ทางวิชาการ 

และประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยจากบริษัทยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
(ข)  รู้ถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย 

   (ค)  ดูแลรักษาผู้ป่วยโดยวิธีที่เป็นสากล 
(ง)  แนะน าทางเลือกในการตรวจและรักษาที่เหมาะสม 
(จ)  ให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วย 
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๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(ก)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
(ข)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้ถึงวิธีเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ 
(ค)  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล และ

คอมพิวเตอร์ 
 (ง)  การจัดฝึกอบรมระยะสั้น หรือส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอย่าง

สม่ าเสมอ 
 

๖.๑.๕ ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
๑. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระสุดท้ายของชีวิต 
๓. การบอกข่าวร้าย 
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
๕. สามารถบริหารจัดการ ดูแลผู้ป่วยที่ ไม่เข้าใจ เข้าใจผิดในกระบวนการ

รักษาพยาบาลได้ 
๖. เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 
๗. การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน 
๘. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

 
๖.๑.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 

๑. เข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุขของชาติ 
๒. เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม 

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น 
๓. เข้าใจแผนการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
๔. มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและกระบวนการ (Hospital accreditation) 

 
๖.๑.๗ แพทยศาสตร์ศึกษา 

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
๒. การประเมินแพทย์ประจ าบ้าน และสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
๓. การประเมินข้อสอบ 

 
๖.๒   เนื้อหาของการฝึกอบรมหลักสูตร (ภาคผนวกที่ ๒, ๓ ) 

๖.๒.๑ ความรู้พื้นฐานของศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง 
๖.๒.๒ โรคหรือภาวะของผู้ป่วย 
๖.๒.๓ หัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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๖.๓   จ านวนระดับการฝึกอบรม 
 

จ านวนระดับของการฝึกอบรม ๓ หรือ ๔ ปี 
- ๔ ปี   ส าหรับแพทย์ทั่วไป 
- ๓ ปี   ส าหรับผู้ที่มีวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว หรือได้รับหนังสืออนุมัติ สาขา

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เรียบร้อยแล้ว หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป ในปีสุดท้ายของการศึกษาผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามโครงการ มีสิทธิ์
เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากแพทยสภาต่อไป 

 

๖.๔   การบริหารการฝึกอบรม  
 

สถาบันฝึกอบรม ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจในการจัดการ การ
ประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละข้ันตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี ๔) 

ประธานแผนฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับการรับรอง จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 

๖.๕   สภาพการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกที่ ๑๒) 
- สถาบันฝึกอบรม จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ดังที่ก าหนดไว้

ข้างต้น (ข้อ ๖.๑.๒)  
- สถาบันฝึกอบรมมีการจัดสรรค่าตอบแทนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 
- สถาบันฝึกอบรมจัดตารางการอยู่เวร ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้เหมาะสม และ

ไม่มากกว่า ๑๖ เวร/เดือน  
- สถาบันฝึกอบรมก าหนดเกณฑ์การลาพักไว้ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน  
- สถาบันฝึกอบรม จะก าหนดการฝึกอบรมทดแทน ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

การลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษา
ดูงานนอกแผนฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น  

 

๖.๖   การวัดและประเมินผล  
  การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

๑. การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม  
๑.๑    การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับ จะก าหนด และ

ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ก าหนดวิธีการและรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม จัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ
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สิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วงหรือแต่ละปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือเพ่ือการเลื่อนระดับ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ในเกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น 

       ๑.๑.๑  สมรรถนะและจริยธรรม 
       ๑.๑.๒  ความก้าวหน้าทางการวิจัย (RESEARCH PROGRESSIER) 
       ๑.๑.๓  Logbook 
       ๑.๑.๔  แบบประเมินต่าง ๆ 
       ๑.๑.๕  การสอบข้อเขียน    
          

๑.๒   เกณฑ์การผ่านการประเมินหรือการสอบ สถาบันฝึกอบรมจะก าหนดการสอบ 
จ านวนครั้งที่อนุญาตให้สอบและเกณฑ์การประเมิน ให้ทราบเป็นครั้งไปตามความ
เหมาะสม   และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมินแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑.๓   สถาบันการฝึกอบรม จัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล สถาบัน
ฝึกอบรมต้องก าหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับ และเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของผู้
เขา้รับการฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบก่อนเริ่มการ
ฝึกอบรม  

๑.๔   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์โดยตรงได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรม 

๑.๕    การพิจารณาขึ้นชั้นปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ข้ันต่ า ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๕.๑  ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นชั้นปีที่ ๒ จ าเป็นต้องผ่านการสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทาง              

ศัลยศาสตร์    ผ่านการอบรมพ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์  ผ่านการ
อบรมการกู้ชีวิตขั้นสูง และผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๑ (ทั้งการสอบ 
การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์
ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 

          ๑.๕.๒  ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นชั้นปีที่ ๓ จ าเป็นต้องน าเสนอ research proposal ให้เสร็จสิ้น 
และผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๒ (ทั้งการสอบ การประเมินพฤติกรรม 
และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปี
ที่ ๒ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น)  

    ๑.๕.๓  ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นชั้นปีที่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอ research progression อย่าง
น้อยครั้งแรกให้เสร็จสิ้น และผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๓ (ทั้งการสอบ 
การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์
ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 

    ๑.๕.๔  จบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอผลงานวิจัย และผ่านการประเมิน
การจบชั้นปีที่ ๔ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบ
บันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเกิดขึ้นใน
เดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 
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๒. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวกที่ ๑0) 
 

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ประเมิน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร ดังนี้ 

 ๒.๑     มีหนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (ในกรณี
ได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ให้หนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ มีอายุเพิ่ม ๔ ปี หลังได้วุฒิบัตร) 

 ๒.๒    มีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมครบถ้วน จากสถาบันฝึกอบรม 
 ๒.๓    มีหนังสือรับรอง และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบจากสถาบันฝึกอบรม 
 ๒.๔    มีแบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่ เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional 

Activity: EPA)  
 ๒.๕    มีส าเนานิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งได้น าเสนอเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออยู่

ระหว่างรอการตีพิมพ์ในจุลสารหรือวารสารทางการแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองการ
ตีพิมพ์ เพ่ือขอความเห็นชอบรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

 ๒.๖    ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตลอดหลักสูตร 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการประเมินและการตัดสินผล เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑. การสอบข้อเขียน 
    ๑.๑   วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
    ๑.๒   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

-   ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และต้องสอบผ่าน
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ และต้องผ่านการน าเสนอ Research 
proposal ในที่ประชุมที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาเห็นชอบ  

*** การสอบข้อเขียน ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในปลายปีการศึกษา 
๒. การสอบปากเปล่า 
    ๒.๑   คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 

๑. มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร ครบตามเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

๒. สอบผ่าน ข้อเขียน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ 
๓. สอบผ่าน ข้อเขียน ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

*** การสอบปากเปล่า ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. การตัดสินผลการสอบ 
จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบในแต่ละส่วน ภายใต้การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
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และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 13) 
 

๗.๑   คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่ แพทยสภารับรอง  
1.2 เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ         

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
      2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภา ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ เฉพาะ

ทาง 
        2.1 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- สถาบันฝึกอบรมก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นไป
ตามก าหนดของแพทยสภา และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยต้องมีความเสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

2.2. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 11) 
 - ๔ คน 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 15) 
๘.๑   คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  

    เป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา อย่าง
น้อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร 

๘.๒   คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๑. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และปฏิบัติงานทางด้าน
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา อย่างน้อย ๓ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร 

๒. จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
- จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา ๗ ท่านและบางเวลา ๒ ท่าน  
- สถาบันฝึกอบรม มีการก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหา และคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้

การฝึกอบรมสอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยระบุคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติ
ทางวิชาการ ความเป็นครูและความช านาญทางคลินิก 

- สถาบันฝึกอบรม มีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุล
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ระหว่างงาน ด้านการศึกษาการวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่แพทยสภาก าหนด  

- อาจารย์ทุกท่านมีเวลาเพียงพอ ส าหรับการให้การฝึกอบรม และก ากับดูแลให้ค าปรึกษา 
- อาจารย์ทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการแพทย์ และด้าน

แพทยศาสตร์ศึกษา 
- สถาบันฝึกอบรม มีการจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมิน

อาจารย์เป็นระยะ 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  

 

๑. สถาบันฝึกอบรมเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑,180 เตียง มีหน่วยงานหลากหลายสาขา ได้แก่       
อายุรกรรม, สูติกรรม, ออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมทรวงอก, ศัลยกรรมยูโร, จักษุ, หู คอ 
จมูก, พยาธิ ฯลฯ จ านวนเตียงผู้ป่วยในศัลยกรรมยูโร , ผู้ป่วยนอก, หอผู้ป่วย, ความหลากหลายของ
โรค และจ านวนคนไข้ที่ได้รับการดูแลรักษา และผ่าตัดเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  

๒. มีระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ โดยมี
ห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลจ านวนมาก และระบบ VPN สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล จากภายนอกโรงพยาบาล   
ท าให้แพทย์สามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึนและสะดวกข้ึน  

๓. มีการจัดการประชุมวิชาการบรรยายต่างๆ เพ่ือรองรับการฝึกอบรม  
๔. มีการจัดอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขา เป็นพ้ืนฐาน

การฝึกอบรม  
๕. มีผู้มีความรู้ทางแพทยศาสตร์ศึกษามาเป็นที่ปรึกษา เพ่ือช่วยในการจัดท าแผนการฝึกอบรม 

การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 
๖. มีการจัดตารางปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ๆ  
๗. มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ทั้งในและนอกประเทศ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนการโอนผล

การฝึกอบรม 
๘. มีส่วนงานวิจัยของโรงพยาบาลที่สนับสนุน ในการท างานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 
๙. มีหอพักและสวัสดิการการรักษายามเจ็บป่วยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๑๐. ระบบห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยโรคได้  
๑๑. ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง x-ray, CT, MRI  
๑๒. ห้องฝึกปฏิบัติการทั้ง Wet Lab and Dry lab ส าหรับฝึกการผ่าตัดแบบต่างๆ  
๑๓. ระบบบุคลากรดูแลการศึกษาฝึกอบรมโดยส่วนกลาง และในหน่วยงาน  
๑๔. Simulator training model  
๑๕. การจัดประชุมวิ ชาการระหว่ างแผนก  ส่ ง เสริมการท างานแบบสหวิชาชีพ เช่น 
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Interdepartment  Conference, การประชุมร่วมกับพยาบาล  
๑๖. มีการจัดท า Workshop ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน   
๑๗. มีห้องประชุมในหน่วยงาน 2 ห้อง และของโรงพยาบาลอีก ๑๐ ห้องประชุมที่เป็นส่วนกลาง  
๑๘. ระบบคอมพิวเตอร์ในห้องพักแพทย์ และส านักงานมีจ านวนมากเพียงพอ  

 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 

๑๐.๑   สถาบันฝึกอบรมมีการก ากับดูแลการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็น
ประจ า มีระบบส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร โดยครอบคลุม 

๑. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
๓. แผนการฝึกอบรม 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
๕. การวัดและประเมินผล (ภาคผนวกที่ 10) 
๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 
๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๙.    ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม และความต้องการของ 

ระบบสุขภาพ 
๑๐.  สถาบันร่วมฝึกอบรม 

๑๐.๒   สถาบันฝึกอบรม มีการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  

 

๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
สถาบันฝึกอบรม จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการ
วัด และการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิงและแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ  

โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน/พัฒนาหลักสูตร การ
ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนา ให้แพทยสภารับทราบ  

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
สถาบันฝึกอบรม มีการบริหารจัดการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ใน
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ด้านต่าง ๆ ได้แก่การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดง
ถึงการส าเร็จการฝึกอบรม ในแต่ละระดับหรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็น
หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ในระดับนั้นได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันฝึกอบรม มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรม มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ 
ด าเนินการของการฝึกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดี และใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม 

สถาบันฝึกอบรม จัดให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับ และประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 
๑. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะจัดให้มีระบบ และกลไกการ 

ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี 
๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะได้รับการประเมินคุณภาพ

จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 
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ภำคผนวกที่ 1 

รำยนำมคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ รพ.รำชวิถี กรมกำรแพทย์ 
 

1. นายแพทย์วรพจน์       ชุณหคล้าย         ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายแพทย์สมเกียรติ  พุ่มไพศาลชัย        อนุกรรมการ 
3. นายแพทย์ธเนศ  ไทยด ารงค์                   อนุกรรมการ 
4. นายแพทย์เสริมสิน  สินธุบดี                   อนุกรรมการ 
5. แพทย์หญิงมัชฌิมา  ฮวบกอง                    อนุกรรมการ 
6. นายแพทย์ชววรรธน์  โกสีย์ศิริกุล     อนุกรรมการ 
7. นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วัฒนาเสถียร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภำคผนวกที่ 2 
เนื้อหำกำรฝึกอบรม 

 
 
 

เนื้อหำโดยสังเขป 
          เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ  
 

1. ควำมรู้พื้นฐำนที่เป็นหลักกำรเบื้องต้นของศัลยศำสตร์ 
1.1    Systemic response to injury and metabolic support 
1.2    Fluid &electrolyte management of the surgical patient 
1.3    Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 
1.4    Shock 
1.5    Surgical infection 
1.6    Trauma 
1.7    Burns 
1.8    Wound healing and wound care 
1.9    Basic principles of oncology 
1.10   Basic principles of the tissue and organs transplantation 
1.11   Patients safety, errors and complications in surgery 
1.12   Physiologic monitoring of the surgical patients 
1.13   Diabetes and surgery 
1.14   Terminal care in surgery 
1.15   Cell, genomics and molecular surgery 
1.16   Basic principle in anesthesiology 
1.17   Basic surgical research &methodology 

 

2. เนื้อหำส ำคัญ (Essential contents) ของกำรฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  
2.1   โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 
2.2   โรคของไต และ ด้านหลังต่อช่องท้อง (Diseases of kidney and retroperitoneum) 
2.3   โรคของท่อไต (Diseases of ureter) 
2.4   โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of 

bladder and urachus) 
2.5   โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
2.6   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female  
       urology, Pelvic floor, Functional urology and Pelvic organs) 
2.7   โรคของระบบสืบพันธ์เพศชาย (Diseases of penis scrotum testis and genital tract) 



22 
 
 

 

 

2.8   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 
 

 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 
 

1. DISEASES OF ADRENAL GLAND 
 

1.    Adrenal embryology 2.    Adrenal anatomy 
3.    Adrenal physiology 4.    Imaging of adrenal gland 
5.    Assessment of function of adrenal  
      gland    

6.    Biopsy of adrenal gland 

7.    Cushing’s syndrome 8.    Primary aldosteronism 
9.    Pheochromocytoma 10.  Adrenal insufficiency 
11.  Congenital adrenal hyperplasia 12.  Adrenal incidentaloma 
13.  Adrenal adenoma 14.  Adrenal oncocytoma 
15.  Adrenal myelolipoma 16.  Adrenal ganglioneuroma 
17.  Adrenal cysts 18.  Adrenal carcinoma 
19.  Neuroblastoma 20.  Adrenal metastases 
21.  Pathology of adrenal diseases  

 

 
 
2. DISEASES OF KIDNEY AND RETROPERITONEUM 
 

1.    Retroperitoneal and renal anatomy 2.    Renal physiology and pathophysiology 
3.    Imaging of kidney 4.    Renal trauma 
5.    Renal cyst 6.    Renal cortical adenoma           
7.    Metanephric adenoma 8.    Renal oncocytoma 
9.    Angiomyolipoma 10.  Cystic nephroma and mixed  

      epithelial/stromal tumor 
11.  Renal leiomyoma 12.  Renal cell carcinoma 
13.  Adult Wilm’s tumor 14.  Urothelial tumor of kidney 
15.  Renal infection 16.  Renal stone  
17.  Renovascular hypertension and   
      ischemic nephropathy 

18.  Renal failure and transplantation 

19.  Retroperitoneal tumors 20.  Pathology of retroperitoneal and renal  
      diseases 
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3. DISEASES OF URETER 
 

1.    Ureteric anatomy 2.    Ureteric physiology and  
      pathophysiology 

3.    Imaging of ureter 4.    Ureteric injury 
5.    Benign tumor of ureter 6.    Urothelial tumor of ureter 
7.    Ureteric infection 8.    Ureteric stone 
9.    Ureteric stricture 10.  Extrinsic causes of ureteric obstruction 
11.  Ureteropelvic junction obstruction            12.  Ureteric fistula 
13.  Pathology of ureteric diseases  

 
 
4. DISEASES OF BLADDER AND URACHUS 
 

1.    Bladder anatomy 2.   Bladder physiology and pathophysiology 
3.    Imaging of bladder 4.   Bladder injury 
5.    Benign tumor of bladder 6.   Malignant tumor of bladder 
7.    Bladder infection and inflammation 8.   Bladder stone 
9.    Neuromuscular dysfuntion of bladder         10.  Overactive bladder 
11.  Nocturia 12.  Bladder diverticulum 
13.  Bladder fistula 14.  Diseases of urachus 
15.  Pathology of bladder and urachal  
      diseases 

 

 
 
5. DISEASES OF PROSTATE 
 

1.   Prostate anatomy pathophysiology 2.    Prostate physiology and  
       pathophysiology 

3.   Imaging of prostate 4.    Prostate injury 
5.   Benign prostatic hyperplasia 6.    Primary bladder neck dysfunction 
7.   Contracture of bladder neck 8.    Malignant tumor of prostate 
9.   Prostate infection and inflammation 10.   Pathology of prostatic diseases 
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6. DISEASES OF URETHRA AND PELVIC FLOOR 
 

1.   Urethral and pelvic floor anatomy 2.   Urethral and pelvic floor physiology 
3.   Imaging of urethra and pelvic floor 4.   Urethral injury 
5.   Urethral tumor 6.   Urethral infection 
7.   Urethral stricture 8.   Urethral meatal stenosis 
9.   Urethral stone 10.  Urethral diverticulum 
11.  Urethral fistula 12.  Pelvic organ prolapse 
13.  Urethral prolapse 14.  Urethral caruncle 
15.  Urethral hypermobility 16.  Intrinsic sphincter deficiency 
17.  Pelvic floor dysfuncton 18.  Pathology of urethra and pelvic floor  

      diseases 
 
7. DISEASE OF PENIS AND SCROTUM 
 

1.   Penile and scrotal anatomy 2.    Dermatologic disease of penis and  
      scrotum   

3.   Penile and scrotal physiology and  
      pathophysiology 

4.    Erectile dysfunction 

5.   Imaging of penis an scrotum 6.    Priapism 
7.   Penile and scrotal injury 8.    Peyronie’s disease 
9.   Benign tumor of penis and scrotum 10.  Foreign body of penile skin 
11.  Malignant tumor of penis and scrotum 12.  Phimosis 
13.  Infection of penis and scrotum 14.  Paraphimosis 
15.  Sexual transmitted disease 16.  Pathology of penile and scrotal  

      diseases 
 
8. DISEASES OF TESTIS AND GENITAL TRACT 
 

1.    Anatomy of testis and genital tract 2.    Hydrocele 
3.    Physiology of testis and genital tract 4.    Varicocele 
5.    Imaging of testis and genital tract 6.    Male infertility 
7.    Testis and genital tract injury 8.    Ejaculatory disorder 
9.    Benign tumor of testis and genital tract 10.  Androgen deficiency in the aging male 
11.  Malignant tumor of testis and genital  
      tract 

12.  Female sexual dysfunction 

13.  Infection and inflammation of testis  
      and genital tract 

14.  Pathology of testis and genital tract 

15.  Torsion of testis  
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9. DISEASES OF PEDIATRIC UROLOGY 
 

1.   Normal development of the  
     genitourinary tract 

2.   Bladder anomalies 

3.   Renal functional development and  
     diseases 

4.   Posterior urethral valve 

5.   Congenital urinary obstruction 6.   Neuropathic dysfunction of lower  
      urinary tract 

7.   Perinatal urology 8.   Non-neuropathic dysfunction of lower  
      urinary tract 

9.   Evaluation of the pediatric urology  
      patient 

10.  Urinary tract reconstruction in children 

11.  Infection and inflammation of the  
      genitourinary tract 

12.  Hypospadias 

13.  Anomalies of the upper urinary tract 14.  Abnormalities of the external genitalia  
      in boys 

15.  Renal dysgenesis and cystic disease of  
      the kidney 

16.  Abnormalities of the testis and  
      scrotum 

17.  Perioperative management 18.  Surgical management of pediatric           
      stone disease  

19.  Anomalies and surgery of the ureter 20.  Sexual differentiation: normal and  
      abnormal 

21.  Ectopic ureter and ureterocele 22.  Surgical management of disorders of  
      sexual differentiation, cloacal  
      malformation and other abnormalities 

23.  Vesicoureteral reflux 24.  Urologic consideration in pediatric  
      renal transplantation 

25.  Prune-Belly syndrome 26.  Pediatric urologic oncology 
27.  Exstrophy-epispadias complex  
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ภำคผนวกที่ 3 
หัตถกำรทำงศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ 

แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำรแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ 
(Entrustable Professional Activity: EPA) 

หัตถกำรศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ (Procedures in Urology)  

แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยกรรมระบบบัสสาวะ 
ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เทคนิคการผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัด  ผลการผ่าตัดใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะต่างๆ ที่ต้องท าได้ 

การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะท าได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรือต้องการ 
ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจ าบ้านควร
จะต้องมี ความรู้ต่างๆ เช่นกันและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้าให้
สามารถท าได ้

งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ก าหนดเป้าหมายในการท าหัตถการของ
แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแยกตามหมวดหมู่ให้ สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ จะมีการจ าแนกแบ่งระดับขีดความสามารถ (Milestones) ในการท าหัตถการ
หนึ่งๆเป็น ๕ ขั้นดังต่อไปนี้ 

                             ขั้นที่ 1               เป็นผู้สังเกตการณเ์ท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนัน้  
 (Not allowed to practice the EPA) 

 
     ขั้นที่ 2                ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนัน้ได้ภายใต้การก ากบัดูแล  

 (Assistant practice the EPA with full supervision) 
 
     ขั้นที่ 3                สามารถปฏิบตัิกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล  

   (Practice the EPA with supervision) 
 
     ขั้นที่ 4      สามารถปฏิบตัิกิจกรรมนั้นได้ ดว้ยตนเอง  

 (Unsupervised practice allowed) 
 
     ขั้นที่ 5                    สามารถ ก ากับควบคุม ผู้อื่นปฏิบัติได้  

 (Supervision task is given) 
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โดยก าหนดขีดความสามารถ และจ านวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี ้
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

N 

1. Procedures A x-y 

 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ N ต้องมีขีดความสามารถ ขั้นที่ X ในการท าหัตถการ A เป็นจ านวน Y ราย 

        แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ท่ีเชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity: EPA)  
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1. Adrenal gland 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

2-2 2. Adrenalectomy (open, laparoscopic)  
3. Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)  
 
2. Kidney and Peritoneum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Renal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  
      -  PCN  
      -  Drainage renal and  
      -  Perirenal abscess (open, percutaneous) 

 

2-2 3-2 4-2 

2. Repair renal injury, Nephrolithotomy 1-1 2-2 
3. Unroofed renal cyst (open, laparoscopic)  

2-1 3-1 
4. Renal cyst aspiration and sclerotherapy  
5. Simple nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  

2-2 3-2 4-2 6. Partial nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
7. Radical nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
8. Inferior vena cava thrombectomy 1-1 
9. Radical nephroureterectomy (open, laparoscopic, robotic)  2-1 3-1 4-1 
10. Renal ablative treatment (laparoscopic, percutaneous) 1-1 
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11. Nephrolithotomy (open, laparoscopic, percutaneous 
(PNL)) 
       -  Antegrade insertion of ureteric stent 

 2-2 3-2 4-2 

12. Pyelolithotomy (open, laparoscopic)  1-1 2-1 3-1 
13. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)  3-2 4-2 5-2 
14. Retrograde intrarenal surgery  2-1 3-1 4-1 

 
3. Ureter 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Retrograde pyelography  3-3 4-2 5-2 
2. Antegrade pyelography  3-3 4-2 5-2 
3. Loopography, pouchography  3-1 
4. Retrograde insertion of ureteric stent  2-2 3-2 4-2 
5. Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 
      -  Ureteric biopsy 

 
2-2 3-2 4-1 

6. Repair ureteric injury (open, laparoscopic)  

2-2 3-4 

7. Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
8. Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)  
9. Psoas hitch (open, laparoscopic)  
10. Boari' flap (open, laparoscopic)  
11. Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
12. lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 
      -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

 

13. Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)  2-1 3-1 4-1 
14. Cutaneous ureterostomy  1-1 
15. Ureterolithotomy (open, laparoscopic)  3-1 
16. Ureteric dilation  2-2 3-2 4-2 
17. Endoureterotomy 
      -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 

 
1-3 

15. Surgical renal revascularization 1-1 
16. Percutaneous transluminal angioplasty 1-1 
17. Endovascular stenting 1-1 
18. Cadaveric organ harvesting  

2-2 
19. Donor nephrectomy (open, laparoscopic)  
20. Renal transplantation (living related, cadaveric)  2-2 
21. Renal autotransplantation 1-1 
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18. Ureterolysis  1-1 
19. Pyeloplasty (open, laparoscopic)  2-1 
20. Cutaneous pyelostomy  1-1 
 

4. Bladder and Urachus 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Cystoscopy for diagnosis 1-5 2-5 3-5 4-5 
2. Cystography  3-3 
3. Bladder biopsy  3-3 
4. Repair bladder injury (open, laparoscopic) 
      -  Partial cystectomy 
      -  Cystolithotomy 

 3-2 

5. Suprapubic cystostomy  3-3 
6. Transurethral (TURBT)   2-2 3-2 4-2 
7. Radical cystectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-2 
8. Urinary conduit (open, laparoscopic)  

2-1 3-2 9. Continent urinary diversion (open, laparoscopic)  
10. Neobladder (open, laparoscopic)  
11. Percutaneous cystolithotripsy  1-1 
12. Cystolitholapaxy, cystolithotripsy  3-1 
13. Urodynamic studies  3-5 
14. Videourodynamic studies  1-1 
15. Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)  1-1 
16. Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)  1-1 
17. Repair bladder fistula (open, laparoscopic)  3-1 
18. Excision urachal cyst or tumor  1-1 
 

5. Prostate 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Transrectal Ultrasound (TRUS) guided biopsy  

2-1 3-2 4-2 
2. Transperineal biopsy of prostate  
3. Transurethal resection of prostate (TURP)  
      -  Transurethral resection of the ejaculatory duct 

2-4 3-1 4-3 
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4. Transurethral incision of prostate (TUIP) 
5. Transurethral incision of bladder neck (TUIBN) 
6. Transurethral vaporization of prostate (TUVP)   1-1 
7. Laser prostatectomy (vaporization)  1-1 
8. Transurethral Enucleation of prostate gland  1-1 
9. Laser prostatectomy (Enucleation)  1-1 
10. other minimal invasive surgical treatment of BPH   
      -  Transurethral needle ablation (TUNA)  1-1 
      -  Transurethral microwave thermotherapy (TUMT)  1-1 
      -  Prostatic injection  1-1 
      -  Prostate urethral lift  1-1 
      -  Intraprostatic stent  1-1 
11. Simple prostatectomy (open, laparoscopic)  1-1 
12. Radical prostatectomy (open, laparoscopic and robotic) 
      -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

 2-4 3-1 

13. Focal therapy for prostate cancer   
      -  Brachytherpy  1-1 
      -  Cryotherapy  1-1 
      -  High intensity focused ultrasound (HIFU)  1-1 
      -  Radiofrequency ablation  1-1 
      -  Focal Irreversible electroporation  1-1 
      -  Focal photothermal therapy  1-1 
14. Incision and drainage prostatic abscess  1-1 
 

6. Urethra and Pelvic Floor 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Urethrography  3-2 
2. Urethral biopsy  1-1 
3. Immediate reconstruction of urethral injury  1-1 
4. Primary urethral realignment  
      -  Urethroplasty 

 2-2 

5. Total urethrectomy  2-1 
6. Partial urethrectomy  1-1 
7. Dilation of urethra  2-2 3-2 4-2 
8. Visual internal urethrotomy  3-1 
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9. Intraurethral stent  1-1 
10. Perineal urethrostomy  1-1 
11. Meatotomy  
      -  Meatoplasty 

 2-1 

12. Repair urethral fistula  1-1 
13. Urethral diverticulectomy  1-1 
14. Marsupialization of distal urethral diverticulum  1-1 
15. Excision urethral prolapse  1-1 
16. Excision urethral caruncle  1-1 
17. Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse  1-1 
18. Sling operation and Retropubic suspension surgery  2-1 
19. Injection therapy for urinary incontinence  1-1 
20. Artificial urinary sphincter  1-1 
 
7. Penis and Scrotum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Penile and scrotal biopsy  3-1 
2. Repair penile and scrotal injury  3-1 
3. Partial penectomy and Total penectomy  3-1 
4. Laser therapy for penile cancer  1-1 
5. Mohs micrographic surgery for penile cancer  1-1 
6. Conservative surgical excision for penile cancer  1-1 
7. Partial scrotectomy  
      -  Total scrotectomy 

 
1-1 

8. Sentinel lymph node biopsy  

2-1 3-1 
9. Superficial inguinal lymphadenectomy  
10. Modified inguinal lymphadenectomy  
11. Radical ilioinguinal lymphadenectomy  
12. Debridement of penile and scrotal skin  3-1 
13. Intracavernous injection  1-1 
14. Penile prosthesis surgery  1-1 
15. Penile revascularization surgery  1-1 
16. Corporal aspiration and irrigation  1-1 
17. Distal caverno-glanular shunt  1-1 
18. Proximal caverno-spongiosal shunt  1-1 
19. Caverno-saphenous vein shunt  1-1 
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20. Caverno-deep dorsal vein shunt  1-1 
21. Surgical correction of Peyronie's disease  1-1 
22. Scrotal flap for penile skin reconstruction  2-1 
23. Circumcision  
      -  Dorsal slit 

 
4-3 

 
8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Vasography  1-1 
2. Testicular biopsy (open, percutaneous)  1-1 
3. Repair of testis and genital tract injury  

2-1 3-1 4-1 
4. Trans-scrotal orchiectomy  
5. Partial orchiectomy  
      -  Epididymectomy 

 

6. Trans-inguinal radical orchiectomy  
7. Retroperitoneal lymphadenectomy (open,laparoscopic)  1-1 
8. Orchiopexy  2-1 
9. Hydrocelectomy  2-1 3-1 
10. Varicocelectomy (open,laparoscopic)  2-1 3-1 
11. Vasectomy  2-1 3-1 
12. Vasovasostomy  
      -  Vasoepididymostomy 

 2-1 

13. Electroejaculation  1-1 
14. Sperm retrieval technique  1-1 
 
9. Pediatric Urology 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Pyeloplasty  2-2 
2. Ureterocalycostomy  1-1 
3. Upper pole nephrectomy  2-1 
4. Ureteropyelostomy  1-1 
5. Ureteroureterostomy  1-1 
6. Cutaneous pyelostomy  
      -  Cutaneous ureterostomy 

 1-1 
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7. Ureterocele excision with common sheath  1-1 
8. Transurethral incision or puncture of ureterocele  2-1 
9. Ureteric reimplantation with or without ureteric tailoring  2-1 
10. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux  1-1 
11. Abdominoplasty in Prune-Belly syndrome  1-1 
12. Reconstruction in Exstrophy-epispadias complex  1-1 
13. Endoscopic valve ablation  2-1 
14. Cutaneous vesicostomy  2-1 
15. Augmentation cystoplasty  2-1 
16. Continent urinary diversion  1-1 
17. Catheterized stoma  1-1 
18. Bladder neck reconstruction  1-1 
19. Urethroplasty in hypospadias  2-2 
20. Closure urethrocutaneous fistula  2-2 
21. Correction of buried penis  1-1 
22. Correction of penoscrotal transposition  1-1 
23. Orchiopexy inguinal  2-1 
24. Diagnostic laparoscopy with/without orchidopexy  1-1 
25. Correction of urogenital sinus anomalies  1-1 
26. Correction of cloacal anomalies  1-1 
27. Common sheath reimplantation  1-1 
28. Cystoscopy with/without ureteral stent  2-1 
29. PCN or antegrade ureteral stent   2-1 
30. Circumcision  3-1 
 
หมำยเหตุ หมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขที่สองหมายถึงจ านวนอย่างน้อยของผู้ป่วย
ที่ได้รับการท าหัตถการและได้รับการประเมิน 
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ภำคผนวกที่ 4 
กิจกรรมทำงวิชำกำรในสำขำศัลยศำสตร์ยูโร โรงพยำบำลรำชวิถี 

 
กิจกรรมทางวิชาการมีดังต่อไปนี้ 
 
การประชุมเพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขภาวะแทรกซ้อนและการตาย
ของผู้ป่วย (Morbidity & Mortality Conference) 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 

การประชุมเพื่อองค์ความรู้ใหม่ (Journal Club) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
การประชุมโรคที่มคีวามน่าสนใจ (Interesting Case) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
การบรรยายทางวิชาการ (Topic Review) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
การประชุมร่วมกับ รังสีวิทยา ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 
การประชุมร่วมกับ พยาธิวิทยา ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ป ี
กิจกรรมการเรียนการสอนข้างเตียง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห ์

   
กิจกรรมวิชาการงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี  
๑. Morning Conference  
 จัดให้มีการประชุมวิชาการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมส านักงาน
ศัลยศาสตร์ยูโร  ชั้น ๑๒ ตึกสริินธร โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 
 

 
 

วัน สัปดำห์ที่ หัวข้อกำรประชุมวิชำกำร 

จันทร์ ๑ , 3 Preoperative conference 
 2 , 4 Campbell’s Urology Reading 

อังคาร  สอบย่อย 

พุธ ทุกสัปดาห์ 
Grand Round/Bedside teaching หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ยูโร ชั้น๙ ตึกสิ
รินธร 

พฤหัสฯ 

1 
2 
3 
4 

AUA update series 
X-ray Conference 
Journal Club 
Collective Review/Topic Uro - Gynecology 

ศุกร์ 

1 
2 
3 
4 

Interesting cases conference 
Operative Review 
Morbidity & Mortality Conference 
Operative Review 
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หมายเหตุ กิจกรรมวิชาการในเช้าวันศุกร์หากมีการบรรยายเป็น virtual lecture ที่จัดจากส่วนกลางโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะย้ายกิจกรรมวิชาการไปจัดในเช้าวันจันทร์
หรือเช้าวันอังคารแทน กรณีไม่สามารถย้ายกิจกรรมวิชาการได้ ให้แพทย์ประจ าบ้านติดตามการบรรยายที่
บันทึกเป็นวีดีโอ ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะส่งให้ดูอีกครั้งในวันเสาร์
ถัดมาได้ 
 
๒. กิจกรรมเพิ่มเติม 
Urology review/ Bedside Teaching ทุกเย็นวันศุกร์ 17.00-19.00 น. ห้องประชุมหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ยู
โร ชั้น๙ ตึกสิรินธร 
Uro – Nephrology Conference      3 ครั้ง/ป ี  ห้องประชุมงานอายุรศาสตร์โรคไต 
Uro – Pathological Conference      3 ครั้ง/ป ี  ห้องประชุมส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร   
Uro - Endocrine & anesthesiology conference   3 ครั้ง/ป ี  ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
 
๓. Interhospital Conference 
    เป็นการประชุมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนดให้แต่ละสถาบันฝึกอบรมจัด interhospital conference หมุนเวียน
สลับกันไป โดยถือเป็นหน้าที่ที่แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าร่วมการประชุม Interhospital Conference   
 
4. กิจกรรมวิชำกำรที่จัดจำกส่วนกลำง จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาที่บรรยายเป็น virtual lecture แพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้าร่วมได้ที่ห้องประชุมส านักงานศัลยศาสตร์
ยูโร  หรือเข้าร่วมผ่าน smartphone, ipad หรือ tablet ของแพทย์ประจ าบ้านผ่านโปรแกรม ZOOM 
 
5. Other Conference 
       สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆที่จัดโดยสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  การ
ประชุมของสถาบันฝึกอบรมฯ  ชมรมหรือสมาคมวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ๑ 
 

 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

Preoperative 
conference  

เพ่ือทบทวน case ที่
จะเข้ารับการผ่าตัด
ในสองสัปดาห์ถัดไป 

อภิปราย case ที่จะเข้าท าผ่าตัด
ทั้งหมดในสอง 
สัปดาห์ถัดไป โดยเรียงล าดับตาม
ความน่าสนใจของ case เป็นการ
ทบทวนการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย
แต่ละรายก่อนผ่าตัดว่าถูกต้อง
หรือไม่อย่างไรและพยายาม
เตรียมการรักษาก่อนผ่าตัดให้ดี
ที่สุด 

แพทย์ประจ าบ้านได้ทราบถึงแนว
ทางการรักษาผู้ป่วย case ต่างๆที่
ถูกต้อง และวิธีการท าผ่าตัดที่
เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 

Campbell’s 
Urology 
reading  

เพ่ือทบทวนความรู้
จาก Standard 
Textbook 

เป็นการอ่านทบทวนเนื้อหาใน 
Campbell’s Urology 
textbook โดยให้สรุปเนื้อหาที่
ส าคัญและน่าสนใจ 

แพทย์ประจ าบ้านได้ทบทวนเนื้อหา
ของต ารามาตรฐานที่ใช้เป็นหลักใน
การเรียนรู้ 

Operative 
review  

เพ่ือทบทวน case ที่
ได้รับการผ่าตัดใน
สองสัปดาห์ที่ผ่านมา 

อภิปราย case ที่ได้ท าผ่าตัด
ทั้งหมดตลอดสองสัปดาห์  
โดยเรียงล าดับตามความน่าสนใจ
ของ case เป็นการ 
ทบทวนการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย
แต่ละรายโดยย่อว่า 
ถูกต้องหรือไม่อย่างไรและ
พยายามหาข้อสรุปที่ถูกต้อง 
ที่สุด 

แพทย์ประจ าบ้านได้ทราบถึงแนว
ทางการรักษาผู้ป่วย case ต่างๆที่
ถูกต้อง และวิธีการท าผ่าตัดที่
เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 2 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
Mortality and 
Morbidity 
case 
conference 

เพือ่เรียนรู้ถึงสาเหตุและ
ปัญหาที่ท าให้เกิดโรคแทรก
ซ้อนต่างๆและหาทางแก้ไข
ปัญหานั้นๆ 

อภิปรายผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต และมีโรคแทรก
ซ้อนเนื่องจากการรักษาตลอด 1 เดือนท่ี
ผ่านมาทั้งผู้ป่วยท่ีผ่าตดัและไมไ่ดผ้า่ตัดเพื่อ
พิจารณาถึงสาเหตุของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน และการตายนั้นๆ และ
วิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
เหล่านั้น 

แพทย์ประจ าบ้านไดเ้รียนรู้ถึง
ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกดิขึ้น และ
วิธีการป้องกันและแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้นๆ 

Journal club 
Conference/ 
AUA update 
series 

เพื่อศึกษาวิชาความรู้ที่
ก้าวหน้า หรือแสวงหาความรู้
ในคนไข้ที่มีปัญหาหรือที่พบได้
น้อย 

อภิปรายรายงานวารสารที่น่าสนใจ ๒ – ๓ 
เรื่อง  

แพทย์ประจ าบ้านไดเ้รียนรู้ถึง
วิทยาการที่ก้าวหน้า รู้จัก
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้
จากการอ่านวารสารทางวิชาการ
และกระตุ้นให้มีความสนใจใน
การค้นคว้าหาวิชาความรู้ใหม่ๆ  

Grand round 
/Bed side 
teaching 

เพื่อเรียนรู้การดูแลผูป้่วยข้าง
เตียง 

เพื่ออภิปรายและทบทวนการดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่
ในหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ยโูรโดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่น่าสนใจหรือเกดิปัญหาในการรกัษา  

เป็นการสอนและตรวจสอบการ
ดูแลผูป้่วยของแพทย์ประจ าบ้าน
และสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยว่า
ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์
อย่างถูกต้อง 

Topic or 
Collective 
review 

เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านฝึก
ทบทวนเนื้อหาเรื่องท่ีส าคญัที่
เป็นปัญหาทางศลัยกรรมยโูร 
มาบรรยายให้แพทย์ประจ า
บ้านท่านอ่ืนฟัง 

ทบทวนเนื้อหาจาก text book และวารสาร
ทางการแพทย์ในหัวข้อที่ก าหนดให้ โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับความรู้ในหัวข้อน้ันอย่าง
ละเอียดอีกท้ังได้ฝึกการน าเสนอ
แก่ผู้อื่น 

Topic Uro-
Gynecology 

เพื่อเรียนรูโ้รคหรือภาวะทาง
สูตินรเีวชที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศัลยศาสตร์ยูโร 

เป็นหัวข้อเกี่ยวกับโรคหรือภาวะทางสูตินรี
เวชที่เกี่ยวเนื่องกับศัลยศาสตร์ยูโร รวมทั้ง
ผู้ป่วยท่ีน่าสนใจหรือมีปญัหาในช่วงนั้นๆ 
น ามาเสนอหรืออภิปรายโดยแพทย์ประจ า
บ้านสูตินรีเวชหรือ fellow Gynecologic 
Oncology ที่มาผ่านงานศลัยศาสตร์ยูโร 

ได้รับความรูโ้รคทางสตูินรเีวชที่
เกี่ยวเนื่องกันรวมทั้งเกิดการ
ประสานงานในการดูแลผู้ป่วย
และแก้ไขปญัหาร่วมกัน 

Research 
conference  

ติดตามความก้าวหน้า และ 
น าเสนอหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ 

ตามเนื้อเรื่องการวิจัย  ได้ฝึกหัดเรียนรู้วิธีการและ
ขั้นตอนในการท าวิจัย 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ๓ 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหำวิชำ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

Uro  X – ray 
Conference 

เพ่ือเรียนรู้และฝึกการ
วินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่าย 
X – ray ตลอดจน  
ultrasound, CT scan 
MRI เป็นต้น 

อภิปรายผู้ป่วยที่มี  x-ray 
finding ที่น่าสนใจ โดยให้แพทย์
ประจ าบ้านเป็นผู้เลือกน าเสนอ 
และมีอาจารย์รังสีวิทยาเป็นผู้
อธิบายและชี้แนะถึง finding ที่
ส าคัญอันน าไปสู่การวินิจฉัยโรค 

แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้ถึง
การวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัย
แยกโรคจาก X-ray และได้
เรียนรู้ทักษะในการ
ประสานงานกับอาจารย์แผนก
รังสีวิทยา 

Interhospital 
urological 
conference 
ของสมำคมฯ 

เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนความรู้ทาง
ศัลยกรรมยูโรกับสถาบัน
ฝึกอบรมต่างๆ  

หัวข้อบรรยายจากอาจารย์
รวมทั้งเรียนรู้ case ที่น่าสนใจ
จากสถาบันฝึกอบรมอ่ืน  

เป็นการเสริมความรู้แพทย์
ประจ าบ้านทางด้าน 
ศัลยศาสตร์ยูโรรวมทั้งท าความ
รู้จักอาจารย์ต่างสถาบันและ
สร้างความสัมพันธ์กับแพทย์
ประจ าบ้านสถาบันอ่ืน 

Uro-Pathological 
conference 

เพ่ือเรียนรู้วิชาพยาธิ
วิทยา และเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม 
ยูโร 

อภิปรายตัวอย่างผู้ป่วยและแสดง
ภาพประกอบของโรคนั้น และ
ฉาย Slide แสดงภาพทางพยาธิ
วิทยาในแง่มุม ต่างๆ โดยพยาธิ
แพทย์ 

เพ่ือเป็นการฝึกดู Slide และ
เรียนรู้ถึงพยาธิสภาพของโรค
ต่างๆได้อย่างถ่องแท้ และได้ฝึก
การประสานงานกับพยาธิ
แพทย์ 

Uro-nephrology 
conference 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการระหว่างงาน
ศัลยศาสตร์ยูโรและ
อายุรศาสตร์โรคไต 
 

อภิปรายตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ
ทั้งผู้ป่วยที่มีโรคร่วมของ
ศัลยกรรมยูโรและโรคไต หรือน า
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่
น่าสนใจหรือเกิดปัญหาในการ
ดูแลเข้าร่วมอภิปราย 

ได้เสริมความรู้แพทย์ประจ า
บ้านและแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตและเกิดการ
ประสานงานในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกันระหว่างงานศัลยศาสตร์
ยูโรและอายุรศาสตร์โรคไต 

Uro Endocrine & 
anesthesiology 
conference  

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการระหว่างงาน
ศัลยศาสตร์ยูโร 
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้
ท่อและวิสัญญีวิทยา 

อภิปรายผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม
ยูโรที่มีโรคระบบต่อมไร้ท่อร่วม
โดยเฉพาะโรคของต่อมหมวกไต
และอาจมีปัญหาในการให้การ
ระงับความรู้สึก เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
การรักษารวมทั้งเรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ทั้งอาจารย์และแพทย์ประจ า
บ้านจะได้รับความรู้และเกิดการ
ประสานงานในการดูแลผู้ป่วยที่
มีปัญหาร่วมกัน 
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ภำคผนวกที่ 5 
ใบค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ 

 
 

คณะกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน  
           เนื่องจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ ในสังกัดหลายแห่ง มี
การ ด าเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายหลักสูตร  จึงได้มีการแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กรมการแพทย์” ขึ้น โดยอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน 
คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่คือ  

๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ใน
สังกัด กรมการแพทย์  
        2. เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาต่างๆ โดยให้การสนับสนุน แนะน า
ตัดสินใจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์   

3. พิจารณาจัดสรรโควตาการส่งแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ให้แก่หน่วยงานในสังกัด กรมการ
แพทย์  

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อย ประสบผลส าเร็จ จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรเพ่ือรับผิดชอบการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร โดยประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์จากสถาบันหลักคือโรงพยาบาลราช
วิถ ีดังรายชื่อต่อไปนี้   

 

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำศัลยศำสตร์ยูโร กรมกำรแพทย์  
 

๑. นายวรพจน์  ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี  ประธานอนุกรรมการ  
๒. นายณัฐพงศ์  วงศ์วัฒนาเสถียร นายแพทย์ช านาญการพิเศษโรงพยาบาล

ราชวิถ ี
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๓. นายสมเกียรติ  พุ่มไพศาลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษโรงพยาบาล
ราชวิถ ี 

อนุกรรมการ  

๔. นายธเนศ  ไทยด ารงค์  นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถี  อนุกรรมการ  
๕. นายเสริมสิน  สินธุบดี นายแพทย์ช านาญการโรงพยาบาลราชวิถี  อนุกรรมการ  
๖. นายชววรรธน ์ โกสีย์ศิริกุล  นายแพทย์ช านาญการโรงพยาบาลราชวิถี  อนุกรรมการ  
๗. นางสาวมัชฌิมา  ฮวบกอง  นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลราชวิถี  อนุกรรมการ  
8. แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน อนุกรรมการ 
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หน้าที่ของอนุกรรมการฯ มีดังนี้คือ  
๑.  จัดท าปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ให้

สอดคล้องกับ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรของแพทย์สภา ( โดยราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย), ทั้งจัดท าคู่มือส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  

๒.   ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โรงพยาบาล หรือสถาบันสมทบ 
และ ติดตามประเมินผลสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร 
กรมการแพทย ์  

3.   แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะด้านเพ่ือสนับสนุนในการฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม
ตาม วัตถุประสงค์  

4.   เป็นที่ปรึกษาคณะท างานย่อยต่างๆ โดยให้การสนับสนุน แนะน า ตัดสินใจ ช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์   

5.   ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน และท าการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ยูโร เป็นระยะๆ ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ไม่กระท าความเสื่อมเสียให้กับ
สถาบันฝึกฯ และกรมการแพทย์ โดยเป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วย และปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6.   ก าหนดระยะเวลาท างานรวมทั้งการอยู่เวร ชั่วโมงการท างานในเวลาไม่ควรเกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และอยู่เวรไม่ควรเกินเดือนละ ๑๒ เวร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะอนุกรรมการฯพิจารณาความเหมาะสม  

7. ก าหนดกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนหลักการการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา  
8.   จัดสรรแพทย์ประจ าบ้านรวมทั้งกระจายแพทย์ให้เหมาะสม ในกรณีแพทย์ประจ าบ้านขาดหรือลา   
10. เป็นตัวแทนเสนอการปรับค่าตอบแพทย์ประจ าบ้านต่อกรมการแพทย์ ในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา
และในเวลา โดยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม  
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงสร้างและระบบการบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ยูโร 
กรมการแพทย์  
    
 คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กรมการแพทย์ 

อธิบดีกรมการแพทย์ (ประธานกรรมการ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาวิชาการแพทย์ (กรรมการเลขานุการ) 

 
   

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ยูโร  กรมการแพทย์ 
นพ.วรพจน์  ชุณหคล้าย  (ประธานคณะอนุกรรมการ) 

 
 
 

 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  กรมการแพทย์ 
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ในสถาบันมีระบบหน่วยดูแลการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก

สาขาวิชาอ่ืนมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฝึก โดยตัวแทนมาจาก
ผู้ดูแลการฝึกอบรมใน สาขาที่ตัวเองท างานอยู่ หน้าที่กรรมการชุดนี้จะท าหน้าที่ตรวจสอบ และประกันคุณภาพ
การศึกษาฝึกอบรมทุกสาขาในสถาบัน รอบการตรวจทุก ๒ ปี ส่วนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมจากภายนอก สถาบันจะได้รับ การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรทุก ๕ ปี  โดยสถาบันฝึกอบรม ได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมตาม
เกณฑ์แพทยสภาและการเพิกถอนการฝึกอบรม ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยจะมีการประเมิน
หลักสูตรการฝึกอบรมทุก ๕ ปี 
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ภำคผนวกที่ 6 
หลักสูตรการฝึกอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice) 

 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี 
ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯเป็นประจ าทุกปีก่อนปีการศึกษาจะเริ่มขึ้น และอาจจัดเสริมเพ่ิมเติมใน
ระหว่างการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางด้านจริยธรรม ได้แก่  
 ๑. Patient right  
 ๒. Communication skills  
 ๓. Patient safety  
 ๔. End of life care  
 ๕. Conflict of interest  
 ๖. Medical records  
 ๗. Patient expectation and satisfaction  
 ๘. Informed consent and refusal  
 ๙. Competency  
 ๑๐. Risk management  
 ๑๑. Alternative medicine  
 ๑๒. กฎหมายทางการแพทย์  
 ๑๓. สิทธิการรักษาพยาบาล 
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ภำคผนวกที่ 7 
การวิจัย 

 

          ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัยทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยมีอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นที่ปรึกษา และจะต้องผ่าน 
                 1. การอบรมความรู้พ้ืนฐานการวิจัย เพ่ิมเติมจากที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จัดให้  โดยควรให้

เสร็จสิ้นก่อนขึ้น ชั้นปีที่ 2 
               2. การน าเสนอ research proposal และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการ

วิจัยโดยควรให้เสร็จสิ้นก่อนจบชั้นปีที่ 2 
                 3. การน าเสนอ research progression โดยควรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงชั้นปีที่ 3 และ 4 
                 4. น าเสนอผลงานวิจัยโดยควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
                 5. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์เผยแผ่ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 หรือหลังจากจบ

การศึกษาไม่เกิน  2 ปี    
 

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องด าเนินการวิจัยจนเสร็จ และน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา การน าเสนอนี้จะต้องแล้วเสร็จในช่วงที่ยังฝึกอบรมอยู่ 
 
          นอกจากนี้ ผู้ เ ข้ า รับการฝึกอบรม ต้ องจั ดท า  manuscript ของผลงานวิ จั ย  น า เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พร้อมกับการสมัครสอบเพ่ือ
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 1. มีชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นชื่อแรกของผลงานวิจัย 
                 2. มีหลักฐานการส่งไปยังวารสารเพื่อการลงตีพิมพ์ โดยอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร 

หรือได้รับการ  
                     ตอบตกลงในการลงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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กำรท ำวิจัยเพื่อวุฒิบัตร สำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ  

พื้นฐำนกำรวิจัยทำงศัลยศำสตร์ (Basic Surgical Research & Methodology)  

  แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรจ าเป็นต้องมีนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย เนื่องจากความรู้ด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ข้อมูลข่าวสารทางการวิจัย
ต่างๆ มีอยู่มากมาย แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรจ าเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกอ่านข้อมูลที่มีประโยชน์และ
เชื่อถือได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ และสามารถสรุปความคิดเห็นได้ และมีความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย
เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาและรู้จักผลิต ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง  

๑. Research  Questions  
๒. Research Designs  
๓. Research Design in Natural History and Risk Factors  
๔. Research Design in Diagnostic Test  
๕. Research Design in Prevention and Treatment  
๖. Sample size Determination  
๗. Basic Statistics  
๘. Critical Appraisal  
 

 โครงกำรท ำวิจัยของแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ยูโร กรมกำรแพทย์  
  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ก าหนดให้แพทย์
ประจ าบ้าน ทุกคนต้องเข้าหลักสูตรทางด้านการศึกษาวิจัยดังนี้   

๑. หลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี  
๒. หลักสูตรของกรมการแพทย์ ซึ่งจะจัดอบรมปีละอย่างน้อย ๑ หลักสูตร  
 

             เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในการศึกษาข้อมูลและท าการวิจัยทางคลินิก แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์
ยูโรทุกคน จะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่องในระหว่างการฝึกอบรม ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์และจะต้องน าเสนอในที่ประชุมโดยจะมีการก าหนดวันประชุมเพ่ือน าเสนอการ
วิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน  แพทย์ประจ าบ้านทุกคนจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย โดยอาจารย์จะมี
หน้าที่ช่วยเหลือ ให้ ค าปรึกษา และสนับสนุนการท าวิจัยในเรื่องท่ีแพทย์ประจ าบ้านสนใจรวมทั้งมีทีมงานวิจัย
ของโรงพยาบาลให้ ค าปรึกษาแนะน าจัดท าเอกสาร หากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถหาหัวข้อวิจัยได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดให้ ส าหรับงบประมาณการท าวิจัยนั้น อาจได้รับมาจาก
งบประมาณการท าวิจัยของโรงพยาบาลราชวิถีหรือจากแหล่งอื่นๆ แล้วแต่กรณีไป ในโรงพยาบาลราชวิถีมีการ
ให้งบประมาณการท าวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกคน และมีการติดตามงานวิจัยเพื่อดูความก้าวหน้าเป็น
ระยะทุก ๓ เดือนของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ถ้าแพทย์ประจ าบ้านท า proposal ไม่เสร็จภายในปี ๒ จะไม่
สามารถเลื่อนชั้นปีได้ ยกเว้นมี เหตุผลที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯเห็นว่าสามารถให้เลื่อนชั้นได้ แต่อาจ
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พิจารณาโทษโดยการลด Elective ลงเพื่อมีเวลาท างานวิจัยให้เสร็จ 
 

ก ำหนดกำรด้ำนโครงกำรวิจยัของแพทย์ประจ ำบ้ำน  
                1.  แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ พ้ืนฐานการวิจัยเพ่ิมเติมจากที่ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจัดให้ โดยควรให้เสร็จสิ้นก่อนขึ้นชั้นปีที่ 1 และเข้าอบรมเกี่ยวกับการท าวิจัยในปี
แรกของการเข้าฝึกอบรม   
                ๒. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ จะต้องก าหนดหัวข้อวิจัย และน าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อที่ประชุม 
โดยการน าเสนอ research proposal และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย ควรให้
เสร็จสิ้นก่อนจบชั้นปีที่ 2 
               3. การน าเสนอ research progression โดยควรน าเสนออย่างต่อเนื่อง ในช่วงชั้นปีที่ 3 และ 4 
               4. น าเสนอผลงานวิจัยควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
                5. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์เผยแพร่ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 หรือหลังจากจบ
การศึกษาไม่เกิน 2 ปี    
                ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องด าเนินการวิจัยจนเสร็จ และน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย , การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
เพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา การน าเสนอนี้จะต้องแล้วเสร็จในช่วงที่ยังฝึกอบรมอยู่ 
                นอกจากนี้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ต้องจัดท า manuscript ของผลงานวิจัย น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พร้อมกับการสมัครสอบเพ่ือ
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 1. มีชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นชื่อแรกของผลงานวิจัย 
                 2. มีหลักฐานการส่งไปยังวารสารเพ่ือการลงตีพิมพ์ โดยอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
วารสาร หรือได้รับการตอบตกลงในการลงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

 

 

ภำคผนวกที่ 8 
กำรรับรองวุฒิบัตร สำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ ใหมี้คุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 

          การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” นั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของ
แต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ า
บ้านมีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะ
รับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
          กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
          ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” ได้ แต่สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบ ตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ า
บ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม 
          ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด
สถาบันฝึกอบรมฯ นั้น สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์ และทรัพยากรจากสถาบันฝึกอบรมฯ อ่ืนมา
ช่วยได้ 
 

          การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่าน และมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองว่าวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ  สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี ้

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน 
PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติ ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในบทความ หรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี 
(วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)  

ในกรณีที่ วว. ของศัลยแพทย์ยูโรวิทยาได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” แล้วนั้นราช
วิทยาลัยฯ ขอแนะน าว่า ห้ามใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค า
ว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้
ศัลยแพทย์ยูโรวิทยาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
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วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษา
แยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก วว.  
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 

 
          ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีค าว่า 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
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ภาคผนวกที่ 9 
ตารางหมุนเวียนแพทย์ประบ้าน และรายช่ือสถาบันฝึกอบรมสมทบของงานศัลยศาสตร์ยูโร     

 โรงพยาบาลราชวิถี 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
และรวดเร็ว ดังนั้นนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์ ยูโรวิทยาจึงมีจุดประสงค์ที่จะให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยในอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา มีโอกาสพัฒนา ความรู้และทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
เป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีสุดท้ายของการฝึกอบรมได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านด้วย 

 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ได้เห็น
ความจ าเป็นที่แพทย์ประจ าบ้านควรจะได้มีระยะเวลาส่วนหนึ่ง เพ่ือไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือในสถาบันอ่ืน  โดยเฉพาะในส่วนที่สถาบันที่ตนเองอยู่นั้นอาจจะขาดแคลน ดังนั้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืนที่มีศักยภาพเด่นในสาขาวิชานั้นๆ  นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านยังสามารถที่จะ
เลือกไปปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น  โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรปีท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 

เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาเพ่ือ
เป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ความสามารถใน
การที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  โดยเฉพาะ
ทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถให้ค าแนะน าและส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต่อไป
ได ้

 

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี ๑ นี้อาจสรุปได้ดังนี้  

๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความ
เข้าใจในการด าเนินของโรค และมีความรู้พ้ืนฐานด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General surgery) 
เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นต่อไป 

๒. มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วยให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด 
และหลังผ่าตัด 

๓. มีความรู้ความสามารถในการการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
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ทางเดินปัสสาวะ (Trauma)  
๔. มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

ผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Intensive Care Unit)  
 
           ๕.  มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Anesthesiology)  

6.  มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General urology) ทั้งการเรียนรู้
จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการออกตรวจผู้ป่วยนอก และดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นที่สูง
กว่า 

7. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  เช่น Preoperative conference , Journal Club , Interesting 
cases conference ,Operative Review ,Morbidity & Mortality Conference , Interdepartment 
conference, Interhospital conference  

8. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรม 
9. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 

and improvement) 
9.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
9.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นหลังได้ 
9.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

10. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์
ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 

10.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
10.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นหลังได้ 
10.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
10.๔. เรียนรูจ้ากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
10.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
10.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
10.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

๑1. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 
๑1.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๑1.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

๑2. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ การบริหารทรัพยากรที่มีจ า กัดและอยู่ ในภาวะวิกฤต มี
ความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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รูปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 
 

สาขา 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General surgery   
 
Trauma 
 
ICU  
 
Anesthesiology 
 
Pediatric surgery /    
pediatric urology 
General Urology  

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๖ 

 โรงพยาบาลราชวิถ ี
 
โรงพยาบาลราชวิถี 
 
 โรงพยาบาลราชวิถี 
 
 โรงพยาบาลราชวิถี 
 
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 
 
โรงพยาบาลราชวิถี 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรปีที่ ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้น

ปีที่ ๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้
ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๘ ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๒ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
สาขาที่แพทย์ประจ าบ้านมีความประสงค์เรียนรู้เพ่ิมเติม  

๒.๑ หน่วยอายุรกรรมโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี  เป็นเวลา  ๒ สัปดาห์ 
  ๒.๒ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี                             เป็นเวลา  ๒ สัปดาห์ 
  ๒.๓ Pediatric Urology สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และ/หรือท า research proposal 

เป็นเวลา  ๑ เดือน   
๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น   Preoperative conference , X-ray 

Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases conference ,Operative Review 
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,Morbidity & Mortality Conference  
๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference การ

ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

๖. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 

and improvement) 
๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์  หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
๗.๔. ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study 

หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และจ าเป็นต้องน าเสนอโครงร่างวิจัยและความก้าวหน้าของ
การท าวิจัยเป็นระยะในชั้นปีนี้ 

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๒ ต้อง 

๘.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
๘.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๘.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
๘.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

๑๐. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ การบริหารทรัพยากรที่มีจ า กัดและอยู่ ในภาวะวิกฤต มี
ความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี ๒ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 
 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 

Pediatric Urology/  
Research  Proposal 
 

Nephrology  
 
 

Pathology  

๑๐ 
 

1 
 
 

0.๕ 
 
 

0.๕ 

งานศัลยศาสตรย์ูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี/งานศัลยศาสตร์  
ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 

หน่วยอายุรกรรมโรคไต  กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลราชวิถี  
  

กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรปีที่ ๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรชั้นปีที่ ๓ เพ่ือเป็น
การน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากชั้นปีที่ ๒ มาประยุกต์ใช้ในการที่จะให้
การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๘ 
ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ งานศัลยศาสตร์ยูโร  โรงพยาบาลราชวิถี 
เป็นระยะเวลา ๙ เดือน (ในช่วงระยะเวลานี้สามารถเลือกไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้าน pediatric 
urology ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ได้ไม่เกิน 1 เดือน) 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๓ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้าน
สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ในสถาบันหลักซึ่งเปิด
อบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ระยะเวลาไม่เกินสถาบันละ ๑ เดือน 

๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Preoperative conference , 
X-ray Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases conference 
,Operative Review ,Morbidity & Mortality Conference  

๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference 
การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

๖. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบ
ปัสสาวะ 
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๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based 
learning and improvement) 

๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

     ๗.๔. ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ  Retrospective study หรือ   
Prospective study หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควร
จะต้องน าเสนอผลงานต่อสาธารณะให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานี้ 

 

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์
ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ต้อง 

๘.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
๘.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๘.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ  
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษา

ผู้ป่วย 
๘.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

๑๐. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ
ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต 
มีความสามารถท่ีจะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 
 

 

 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี ๓ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 
 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 
Pediatric Urology/ 

General Urology 
 

วิชาเลือก ฝึกอบรมในสถาบัน
ฝึกอบรมหลักอ่ืนๆ 

 

๘ 
 

๑ 
 
 

๓ 
 
 

งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 
     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี/งาน
ศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 
หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ณ.สถาบัน
ฝึกอบรมหลักซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 
 

หมายเหตุ  :  แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งสถานที่ เลือกก่อนการฝึกอบรมในวิชาเลือกนั้น ไปยัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรปีที่ ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรชั้นปีที่ ๔ เพ่ือเป็น
การน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากทุกชั้นปีที่ผ่านมา มาใช้จริงในการที่จะ
ให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ การรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหา
ทั้ง ๘ ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ งานศัลยศาสตร์ยูโร  โรงพยาบาลราชวิถี เป็น
ระยะเวลา ๘-๑0 เดือน 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๒-๔ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถ
เลือกเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี , หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และในสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ
เลือกไปฝึกอบรมสถาบันต่างประเทศที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุมัติ  โดยการเลือกฝึกอบรมใน
สถาบันสมทบในต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมจะต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรมในต่างประเทศ มายัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 
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๔. เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น 
Preoperative conference , X-ray Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases 
conference ,Operative Review ,Morbidity & Mortality Conference 

 

๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference การ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

 

๖. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
 

๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 
and improvement) 

 

๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย ์แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
๗.๔. ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study 

หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และจ าเป็นต้องส่งผลงานซึ่งได้
น าเสนอต่อสาธารณะแล้วในชั้นปีที่ ๓ เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์  

 

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๔ ต้อง 

 

๘.๑. มีความเป็นผู้น า มีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานเป็นอย่างด ี
๘.๒. เป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน การสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน

รุ่นหลังได้โดยแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรชั้นปีที่4 จะต้องหมุนเวียนกันปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือฝึกในการเป็นผู้น า การบริหารจัดการงานในทีมทั้ง
ในเรื่องการท างานและกิจกรรมวิชาการ 

๘.๓. เป็นผู้น าในการเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
๘.๕. ควบคุมบันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 
 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๔ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

๑๐. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๔ มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ การบริหารทรัพยากรที่มีจ า กัดและอยู่ ในภาวะวิกฤต มี
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ความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี ๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 
 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 
Pediatric Urology 
 
วิชาเลือกเสรี 
 

๘ – ๑0 
 

๑ 
 

๑ - ๓ 
 

งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 
 
โรงพยาบาลมหาสารคาม หรือ หน่วยศัลยกรรม
ระบบปัสสาวะ ณ สถาบันฝึกอบรมสมทบ ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา             
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
 

 

หมายเหตุ  :  แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งสถานที่ เลือกก่อนการฝึกอบรมในวิชาเลือกนั้น ไปยัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนดในแต่ละปีการศึกษา  
กรณีแพทย์ประจ าบ้านต้องการไปฝึกอบรมยังสถาบันต่างประเทศจะต้องเป็นสถาบันที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุมัติและไปฝึกอบรมได้ไม่เกิน ๑ เดือนและต้องต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ มายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน 

สรุประยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๘ เดือน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาทั่วไป ณ โรงพยาบาลราช

วิถีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๓ เดือน วิชาเลือกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นระยะเวลา 
๓ เดือน และ ณ สถาบันฝึกอบรมสมทบที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๓-๔ เดือน และระยะเวลาที่
เหลือจะผ่านไปศึกษาอบรมหาประสบการณ์ในสาขา Pediatric Urology และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 

รายช่ือสถาบันฝึกอบรมสมทบ 
สถาบันฝึกอบรมสมทบของงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 

๑. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 
๒. โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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๓. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
             จุดประสงค์ในการส่งแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโ รไปฝึกอบรมในสถาบันสมทบเนื่องจาก
โรงพยาบาลราชวิถีหรือสถาบันต่างๆ ในกรมการแพทย์ มีหลักเกณฑ์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งที่มีลักษณะ 
จ าเพาะเจาะจง (Specialize) แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ท าให้แต่ละโรงพยาบาลหรือสถาบันมีขีด
ความสามารถ หรือศักยภาพเฉพาะด้านแตกต่างกัน การให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแต่ละ
โรงพยาบาลหรือสถาบัน จึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในแต่ละด้านที่โรงพยาบาลหรือสถาบัน
นั้นมีความเชี่ยวชาญ โดยโรงพยาบาลราชวิถีจะมีข้อจ ากัดเรื่องผู้ป่วยเด็ก จึงต้องให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียน
ไปปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ตั้งอยู่ติดกันและเลือกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
มหาสารคามหรือสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เพ่ือให้เรียนรู้และมีประสบการณ์การผ่าตัดรักษานิ่วซึ่งเป็นภาวะที่มีความชุกในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือการผ่าตัดเปิด (Open Surgery) ซึ่งยังคงมีความจ าเป็นในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 
ตลอดจนเรียนรู้การประเมินและการให้การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 
 

รายชื่อสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ มีดังต่อไปนี้ 
 

ภูมิภาค รายชื่อสถาบันฝึกอบรมสมทบ 

ภาคเหนือ                  1.  รพ. นครพิงค์ 
                  2.  รพ. เชียงรายประชานุเคราะห ์
                  3.  รพ. ศูนย์ล าปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  1.  รพ. ศูนย์ขอนแก่น 
                  2.  รพ. มหาสารคาม 
                  3.  รพ. อุดรธาน ี
                  4.  รพ. สุรินทร ์

                 5.  รพ. มหาราชนครราชสมีา 
ภาคตะวันตก                  1.  รพ. ศูนย์ราชบุรี 

ภาคกลาง                  1.  รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก 
                  2.  รพ. เลิดสิน 
                  3.  รพ. สวรรค์ประชารักษ์ 

ภาคใต้                  1.  รพ. หาดใหญ่  
                 2.  รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 

ภาคตะวันออก                  1.  รพ. พระปกเกลา้ จันทบุรี 
                  2.  รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ภาคเหนือ                  1.  รพ. นครพิงค์ 
                  2.  รพ. เชียงรายประชานุเคราะห ์
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                  3.  รพ. ศูนย์ล าปาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  1.  รพ. ศูนย์ขอนแก่น 

                  2.  รพ. มหาสารคาม 
                  3.  รพ. อุดรธาน ี
                  4.  รพ. สุรินทร ์

                 5.  รพ. มหาราชนครราชสมีา 
ภาคตะวันตก                  1.  รพ. ศูนย์ราชบุรี 

ภาคกลาง                  1.  รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก 
                  2.  รพ. เลิดสิน 

           
 ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้อง ส่งรายชื่อของผู้เข้าฝึกอบรมที่จะหมุนเวียนในสถาบันสมทบดังกล่าว มา
ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ก าหนด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการหมุนเวียน 
          การเลือกฝึกอบรมในสถาบันสมทบในต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมจะต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรม
ในต่างประเทศ มายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน 
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ภาคผนวกที่ 10 
การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

กำรวัดและประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
         งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี จะจัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วงหรือแต่ละปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเพ่ือการเลื่อนระดับ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ในเกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น 
       -  สมรรถนะและจริยธรรม 
        - การประเมินด้านความรู้ทางวิชาการ          
       -  ความก้าวหน้าทางการวิจัย (RESEARCH PROGRESSIER) 
       -  Logbook 
       -  แบบประเมินต่าง ๆ 
 

๑ กำรวัดและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรมและกำรเลื่อนชั้นปี รายละเอียดการประเมิน ได้แก่  
1.1 กำรประเมินของหน่วยงำนสำขำวิชำต่ำงๆ  ในการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านหน่วย

ย่อยในแต่ละช่วงเวลา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ 
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานหรือสถาบันรับผิดชอบในการที่จะประเมินผลประสบการณ์เรียนรู้และ
ความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละระดับชั้นตามความเหมาะสม ทั้งทางภาคทฤษฎี ทาง
ภาคปฏิบัติและหัตถการทางศัลยกรรม ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถและความรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม เจตคติ ทัศนคติ  จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน่วยงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่จะประเมิน  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในหน่วยนั้นๆ ก็จะท าหนังสือแจ้งต่อ
สถาบันหลักว่าจะพิจารณาให้ข้อคิดเห็นว่า แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้น สามารถผ่านการประเมินหรือไม่  

 

    1.2 กำรประเมินผลทำงวิชำกำร ประกอบด้วยการประเมินความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
1.2.๑ กำรประเมินควำมรู้ภำคทฤษฏี 

จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านว่าประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ใช้ประกอบการประเมินอ่ืนๆ ว่าสามารถผ่านขึ้นเรียนในชันปีที่สูงขึ้นหรือไม่ 
หรือส าเร็จหลักสูตร  การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ยู โร กรมการแพทย์    
นอกจากนั้นยังเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ก าลังจะเข้าสอบประเมิน
ความรู้ความช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯ  คณะกรรมการจัดสอบภาคทฤษฏีจะรับหน้าที่จัดสอบประมาณ
เดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี การสอบประเมินจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ  

๑. การสอบข้อเขียน  
เป็นการจัดสอบข้อเขียนโดยงานศัลยศาสตร์ยูโร รพ.ราชวิถี หรือจัดสอบจากส่วนกลางโดย

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีเป็นการจัดสอบโดยงานศัลยศาสตร์ยูโร รพ.ราชวิถี จะเป็นการสอบข้อเขียนจ านวน 
๑2๐ ข้อ โดยข้อสอบได้จากอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสอบให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  กรณีเป็นการสอบข้อเขียนจากส่วนกลางเกณฑ์



70 
 
 

 

 

การประเมินจะยึดตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
            2.  การสอบปากเปล่า   

           เป็นการสอบโดยการสัมภาษณ์จากอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร  และอาจรวมถึงอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน  เกณฑ์การผ่านประเมินส าหรับชั้นปีที่สอง จะต้องสอบให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐  ส าหรับชั้นปีที่สามจะต้องสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ส าหรับชั้นปีที่สี่จะต้อง
สอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือยึดตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  

          ทั้งนี้ การประเมินภาคทฤษฎี หากแพทย์ประจ าบ้านไม่ผ่านการประเมิน อนุญาตให้สอบแก้ตัวสองครั้ง
ตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านสามารถอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ  

- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒-๔ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลศัลยศาสตร์ทางคลินิกและการ
สอบปากเปล่า 
1.๒.๒ กำรประเมินควำมรู้ภำคปฏิบัติ      
จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทย์ประจ าบ้าน โดยแพทย์ประจ า

บ้าน จะต้องบันทึกรายการท าหัตถการ การผ่าตัดและช่วยผ่าตัดลงในบันทึกการผ่าตัดผ่านทาง application 
หรือ web site ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ (E Log book)  และจะต้องน า
บันทึกดังกล่าวให้แก่อาจารย์แพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนั้นแพทย์ประจ าบ้าน
จะต้องน าส่งบันทึกดังกล่าวให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือตรวจสอบเป็นประจ าทุก
เดือน ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการจะน าส่ง ส านักเลขานุการ  คณะกรรมการฝึกอบรมฯเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินและน าเข้าพิจารณาในกรรมการฝึกอบรมฯ ต่อไป  บันทึกการผ่าตัดประจ าตัวนี้ คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะใช้พิจารณาในการสอบประเมินความ
ช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯด้วย แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรต้องมีความสามารถในการท าผ่าตัดได้เอง
โดยผ่านการประเมินสมรรถนะ EPA (Entrustable Professional Activity) ตามท่ีก าหนดในแต่ละชั้นปี  
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ผนวก 9.1 :   แบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity: EPA)  
1. Adrenal gland 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)   
2.  Adrenalectomy (open, laparoscopic)   
3.  Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)   

 
2. Kidney and Peritoneum 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Renal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  
       -  PCN  
       -  Drainage renal and  
       -  Perirenal abscess (open, percutaneous) 

  

2.  Repair renal injury, Nephrolithotomy   
3.  Unroofed renal cyst (open, laparoscopic)   
4.  Renal cyst aspiration and sclerotherapy   
5.  Simple nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)   
6.  Partial nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)   
7.  Radical nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)   
8.  Inferior vena cava thrombectomy   
9.  Radical nephroureterectomy (open, laparoscopic, 
robotic) 

  

10.  Renal ablative treatment (laparoscopic, 
percutaneous) 

  

11.  Nephrolithotomy (open, laparoscopic, percutaneous 
(PNL)) 
         -  Antegrade insertion of ureteric stent 

  

12.  Pyelolithotomy (open, laparoscopic)   
13.  Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)   
14.  Retrograde intrarenal surgery   
15.  Surgical renal revascularization   
16.  Percutaneous transluminal angioplasty   
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17.  Endovascular stenting   
18.  Cadaveric organ harvesting   
19.  Donor nephrectomy (open, laparoscopic)   
20.  Renal transplantation (living related, cadaveric)   
21.  Renal autotransplantation   

 
 
 
3. Ureter 
 
 

 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Retrograde pyelography   
2.  Antegrade pyelography   
3.  Loopography, pouchography   
4.  Retrograde insertion of ureteric stent   
5.  Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 
        -  Ureteric biopsy 

  

6.  Repair ureteric injury (open, laparoscopic)   
7.  Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)   
8.  Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)   
9.  Psoas hitch (open, laparoscopic)   
10.  Boari' flap (open, laparoscopic)   
11.  Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)   
12.  lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 
         -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

  

13.  Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)   
14.  Cutaneous ureterostomy   
15.  Ureterolithotomy (open, laparoscopic)   
16.  Ureteric dilation   
17.  Endoureterotomy 
         -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 
         -  Endopyeloplasty 

  

18.  Ureterolysis   
19.  Pyeloplasty (open, laparoscopic)   
20.  Cutaneous pyelostomy   
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4. Bladder and Urachus 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Cystoscopy for diagnosis   
2.  Cystography   
3.  Bladder biopsy   
4.  Repair bladder injury (open, laparoscopic) 
        -  Partial cystectomy 
        -  Cystolithotomy 

  

5.  Suprapubic cystostomy   
6.  Transurethral (TURBT)    
7.  Radical cystectomy (open, laparoscopic)   
8.  Urinary conduit (open, laparoscopic)   
9.  Continent urinary diversion (open, laparoscopic)   
10.  Neobladder (open, laparoscopic)   
11.  Percutaneous cystolithotripsy   
12.  Cystolitholapaxy, cystolithotripsy   
13.  Urodynamic studies   
14.  Videourodynamic studies   
15.  Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)   
16.  Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)   
17.  Repair bladder fistula (open, laparoscopic)   
18.  Excision urachal cyst or tumor   
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5. Prostate 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Transrectal Ultrasound (TRUS) guided biopsy   
2.  Transperineal biopsy of prostate   
3.  Transurethal resection of prostate (TURP)  
        -  Transurethral resection of the ejaculatory duct 

  

4.  Transurethral incision of prostate (TUIP)   
5.  Transurethral incision of bladder neck (TUIBN)   
6.  Transurethral vaporization of prostate (TUVP)    
7.  Laser prostatectomy (vaporization)   
8.  Transurethral Enucleation of prostate gland   
9.  Laser prostatectomy (Enucleation)   
10.  other minimal invasive surgical treatment of BPH   
         -  Transurethral needle ablation (TUNA)   
         -  Transurethral microwave thermotherapy (TUMT)   
         -  Prostatic injection   
         -  Prostate urethral lift   
         -  Intraprostatic stent   
11.  Simple prostatectomy (open, laparoscopic)   
12.  Radical prostatectomy (open, laparoscopic and 
robotic) 
         -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

  

13.  Focal therapy for prostate cancer   
         -  Brachytherpy   
         -  Cryotherapy   
         -  High intensity focused ultrasound (HIFU)   
         -  Radiofrequency ablation   
         -  Focal Irreversible electroporation   
         -  Focal photothermal therapy   
14.  Incision and drainage prostatic abscess   
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6. Urethra and Pelvic Floor 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Urethrography   
2.  Urethral biopsy   
3.  Immediate reconstruction of urethral injury   
4.  Primary urethral realignment  
        -  Urethroplasty 

  

5.  Total urethrectomy   
6.  Partial urethrectomy   
7.  Dilation of urethra   
8.  Visual internal urethrotomy   
9.  Intraurethral stent   
10.  Perineal urethrostomy   
11.  Meatotomy  
         -  Meatoplasty 

  

12.  Repair urethral fistula   
13.  Urethral diverticulectomy   
14.  Marsupialization of distal urethral diverticulum   
15.  Excision urethral prolapse   
16.  Excision urethral caruncle   
17.  Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse   
18.  Sling operation and Retropubic suspension surgery   
19.  Injection therapy for urinary incontinence   
20.  Artificial urinary sphincter   
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7. Penis and Scrotum 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Penile and scrotal biopsy   
2.  Repair penile and scrotal injury   
3.  Partial penectomy and Total penectomy   
4.  Laser therapy for penile cancer   
5.  Mohs micrographic surgery for penile cancer   
6.  Conservative surgical excision for penile cancer   
7.  Partial scrotectomy  
        -  Total scrotectomy 

  

8.  Sentinel lymph node biopsy   
9.  Superficial inguinal lymphadenectomy   
10.  Modified inguinal lymphadenectomy   
11.  Radical ilioinguinal lymphadenectomy   
12.  Debridement of penile and scrotal skin   
13.  Intracavernous injection   
14.  Penile prosthesis surgery   
15.  Penile revascularization surgery   
16.  Corporal aspiration and irrigation   
17.  Distal caverno-glanular shunt   
18.  Proximal caverno-spongiosal shunt   
19.  Caverno-saphenous vein shunt   
20.  Caverno-deep dorsal vein shunt   
21.  Surgical correction of Peyronie's disease   
22.  Scrotal flap for penile skin reconstruction   
23.  Circumcision  
         -  Dorsal slit 
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8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Vasography   
2.  Testicular biopsy (open, percutaneous)   
3.  Repair of testis and genital tract injury   
4.  Trans-scrotal orchiectomy   
5.  Partial orchiectomy  
        -  Epididymectomy 

  

6.  Trans-inguinal radical orchiectomy   
7.  Retroperitoneal lymphadenectomy (open, 
laparoscopic) 

  

8.  Orchiopexy   
9.  Hydrocelectomy   
10.  Varicocelectomy (open, laparoscopic)   
11.  Vasectomy   
12.  Vasovasostomy  
         -  Vasoepididymostomy 

  

13.  Electroejaculation   
14.  Sperm retrieval technique   
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9. Pediatric Urology 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Pyeloplasty   
2.  Ureterocalycostomy   
3.  Upper pole nephrectomy   
4.  Ureteropyelostomy   
5.  Ureteroureterostomy   
6.  Cutaneous pyelostomy  
        -  Cutaneous ureterostomy 

  

7.  Ureterocele excision with common sheath   
8.  Transurethral incision or puncture of ureterocele   
9.  Ureteric reimplantation with or without ureteric 
tailoring 

  

10.  Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux   
11.  Abdominoplasty in Prune-Belly syndrome   
12.  Reconstruction in Exstrophy-epispadias complex   
13.  Endoscopic valve ablation   
14.  Cutaneous vesicostomy   
15.  Augmentation cystoplasty   
16.  Continent urinary diversion   
17.  Catheterized stoma   
18.  Bladder neck reconstruction   
19.  Urethroplasty in hypospadias   
20.  Closure urethrocutaneous fistula   
21.  Correction of buried penis   
22.  Correction of penoscrotal transposition   
23.  Orchiopexy inguinal   
24.  Diagnostic laparoscopy with/without orchidopexy   
25.  Correction of urogenital sinus anomalies   
26.  Correction of cloacal anomalies   
27.  Common sheath reimplantation   
28.  Cystoscopy with/without ureteral stent   
29.  PCN or antegrade ureteral stent    
30.  Circumcision   
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               แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีจะได้รับการประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
การมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ทั้งด้านทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  ผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วย 
การบันทึกเวชระเบียน การน าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
 
ผนวก 9.2 :   การประเมินสมรรถนะด้านจรยิธรรมความเป็นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสาร  
 

ก าหนดรูปแบบการประเมิน ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี ้
 

สาระการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (แพทย์ พยาบาล อื่น ๆ)   
2.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาต ิ   
3.  สมรรถนะด้านจริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา สัมมาคารวะ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การงาน  

  

4.  การบันทึกเวชระเบียน   
5.  การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ   

 
              แพทย์ประจ าบ้านยังได้รับสิทธิในการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์  ทั้งในส่วนของ
เนื้อหาและ ระบบสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานหรือสถาบันที่ผ่าน  เพ่ือทางสถาบันฝึกอบรมจะได้ท าการ 
ปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การประเมินจะท าทุกสิ้นเดือนก่อนที่แพทย์ประจ าบ้านจะย้ายไปหน่วยงาน 
หรือ สถาบันฝึกอบรมล าดับต่อไป  
              ผลการประเมิน จากผลการประเมินต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตัดสินว่า แพทย์
ประจ าบ้านผ่านการฝึกอบรม สามารถให้เลื่อนชั้นปีการฝึกอบรมหรือส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยหรือไม ่แพทย์ประจ าบ้านที่จบแต่ละชั้นปีจะได้รับประกาศนียบัตร
จากกรมการแพทย์ รับรองการผ่านชั้นปีนั้นๆ ในกรณีที่มีความต้องการ โอนย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันอ่ืนโดย
ทางสถาบันฝึกอบรมจะท าเรื่องหนังสือผ่านกรมการแพทย์ ออกประกาศนียบัตรตามชั้ นปีที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่าน รวมทั้งหนังสือรับรองการฝึกอบรม เพ่ือเอาไปใช้ในการฝึกอบรมต่อที่สถาบันอ่ืนๆ ในกรณีจะไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ทางกรมการแพทย์จะออกเป็นภาษาอังกฤษให้ ในกรณีวุฒิบัตรต้องยื่นขอโดยตรงผ่าน
แพทยสภา การโอนย้ายจะท าได้ในกรณีที่ผู้ได้รับการฝึกอบรมต้องท าหนังสือแจ้งความจ านงในการโอนย้าย  
พร้อมเหตุผลการโอนย้าย และสถาบันฝึกอบรมปลายทางที่ต้องการโอนย้ายนั้น มีต าแหน่งและยินดีรับไป
ฝึกอบรมต่อ เสนอเข้าคณะกรรมการฝึกอบรมพิจารณาตัดสินก่อนด าเนินการ  
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กำรเลื่อนชั้นปีของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำศัลยศำสตร์ยูโร กรมกำรแพทย์  
 

๑. แพทย์ประจ าบ้านเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยจนครบ ๑๒ หน่วย ใน ๑ ป ีและ
ผ่านการประเมิน ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นฝึกอบรมในปีที่สูงขึ้น โดยการพิจารณาขึ้นชั้นปี
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ข้ันต่ า ดังต่อไปนี้ 

๑.1  ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นชั้นปีที่ ๒ ต้องผ่านการสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์   ผ่าน
การอบรมพ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ผ่านการอบรมการกู้ชีวิตขั้นสูง และผ่านการ
ประเมินการจบชั้นปีที่ ๑ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึก
หัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๑ ซ่ึงเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี
การศึกษานั้น) 

       ๑.2  ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นชั้นปทีี่ ๓ จ าเป็นต้องน าเสนอ research proposal ให้เสร็จสิ้น และ
ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๒ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบ
บันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี
การศึกษานั้น)  
       1.๓  ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นชั้นปทีี่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอ research progression อย่างน้อยครั้ง
แรกให้เสร็จสิ้น และผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๓ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และ
การประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน
สุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 
       1.๔  จบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอผลงานวิจัย และผ่านการประเมินการจบ
ชั้นปีที่ ๔ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทาง
การแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 
 
๒. แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์ในการท าหนังสืออุทธรณ์ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
ต่อ คณะกรรมการฝึกอบรมของกรมการแพทย์และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
๓. ในกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบฉบับนี้ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติ และมติของ 
คณะอนุกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
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เกณฑ์ตัดสินเพ่ือการเลื่อนชั้นปี, ซ้ าชั้นปี, ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร และการให้ออกจากการฝึกอบรม  
ล าดับ หัวขอ้ รายละเอียด หมายเหตุ 

๑. กิจกรรมทางวิชาการ เช่น 
Collective Review 
,Topic Journal club, 
operative review , M&M 
ฯลฯ 

ต้องท ากิจกรรมวิชาการที่ได้รับมอบหมาย 
  

ท าโทษ 5 คะแนน / 
กิจกรรมวิชาการท่ีได้รับ
มอบหมายแล้วไม่ได้ท า 
  

๒. Research  ปี ๒  ต้องท าresearch proposal ให้เสร็จ  
  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปีที ่๓ 

ปี ๓ ต้องน าเสนอ research progression อย่างน้อยครั้ง
แรกให้เสร็จภายในปี ๓ ,ปี 4 จะต้องท า research ให้
เสร็จและมีการน าเสนอผลงานวิจัยและส่งผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปีที ่๔ หากด าเนนิงาน
วิจัยไม่เสร็จ จะไม่ส่งสอบ
วุฒิบัตร 

๓. Log book EPA แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ได้รับการประเมินความรู้ 
“ผ่าน” ภาคปฏิบัติตามแบบฟอร์ม EPA เดือนละครั้ง เป็น
จ านวนรวมมากกว่าร้อยละ ๘๐  เมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปี  

๔. การถูกลงโทษ โดย  
๑.การภาคทัณฑ์  
๒.ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย    
ลักษณ์อักษร  
๓.เขียนรายงาน  

มีการรายงานทุก ๓ เดือน เป็นมติของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ผู้ควบคุมในการพิจารณา โดยพิจารณาตาม
ขั้นตอนเบื้องต้นก่อน ได้แก่  ว่ากล่าวตักเตือน, เขียน
รายงาน ในกรณีตัดสินไม่ได้ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา  

ท าโทษ ๕ คะแนน/ครั้ง  

๕. - ส่งใบประเมินสถาบัน  ให้ resident ทุกคนส่งข้อมูลผ่าน                e-
mail ให้ทีมทุกเดือน  

ท าโทษ ๑ คะแนน/ครั้ง  ถ้า
ไม่ส่งให้ครบ  - ใบประเมินอาจารย์  

๖ ถูกประเมินไม่ผ่านในแต่ละ 
หน่วยที่ส่งไปฝึกอบรม  

- ถ้าประเมินไม่ผ่าน 
 

ท าโทษ ๑๐ คะแนน/หน่วย  
 

๗. In-training exam 
(ภาคทฤษฎี) ทุกชั้นปี  

แพทย์ประจ าบ้านที่สอบตกภาคทฤษฎี  ให้รีบติดต่อ
คณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือสอบแก้ตัวสองครั้งตามมติของคณะอนุกรรมการ   

ท าโทษ ๒ คะแนน/ครั้ง  
-หากด าเนินการสอบแก้ตัว
แล้วไม่ผ่านจะไม่ได้ขึ้นชั้นปี 

๘. ขาดเรียน หรือ ขาดสอบ  ไม่มีเหตุผลอันสมควร  ท าโทษ 5 คะแนน/ครั้ง  
๙. การสรุปเวชระเบียน  จนท.จะส่งรายชื่อมาให้ที่งานธุรการส านักงานยูโรชั้น 12 ๔ chart / ๑ คะแนน  

๑0. เวลาเรียน /เวลาเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ  

เวลาเรียนต่ ากว่า ๘๐% ให้รีบติดต่อคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือปฏิบัติงานแก้ตัวสองครั้งตามมติของคณะอนุกรรมการ  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปี  
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หมายเหตุ :   
๑. เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปีคะแนนรวม  

- ถูกท าโทษมากกว่า   ๑๕ คะแนน  ให้ซ้ าชั้นในแต่ละปี / เมื่อซ้ าชั้นแล้วให้เริ่มนับคะแนนใหม่ 
- ถูกท าโทษมากกว่า   ๔๐ คะแนน  ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ)  

2. ส าหรับชั้นปีที่ ๑ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน    ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เมื่อครบก าหนด
training)              

    ชั้นปีที่ ๒ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เม่ือครบก าหนดtraining)   
ชั้นปีที่ ๓ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เมื่อครบก าหนดtraining)   
ชั้นปีที่ ๔ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เม่ือครบก าหนดtraining)  

3. ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ( ร้ายแรง) สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสินโดย 
คณะ    อนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการฝึกอบรมได้เลย 
โดยไม่จ าเป็นต้องอิงเกณฑ์ให้คะแนนเบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน หรือ
ภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้  

4. การตัดสินนี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
5. มีการส่งข้อมูลคะแนนให้แพทย์ประจ าบ้านทุก ๖ เดือน ทาง e-mail ถ้าไม่อุทธรณ์ถือว่าแพทย์

ประจ าบ้าน ยอมรับคะแนนที่ส่งไปให้  
6. ในการซ้ าชั้นติดต่อกันเกิน ๒ ปี จะถูกพิจารณาให้ยุติการฝึกอบรมและออกจากการฝึกอบรม  
7. การอุทธรณ์ค าตัดสินสามารถท าเรื่องผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมได้หลังจากรู้ผลการตัดสินภายใน         

๑ เดือน ค าพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุดหลังอุทธรณ์  
 

   ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม(ร้ายแรง) สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสินโดย คณะ
อนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการฝึกอบรมได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องอิง
เกณฑ์ให้คะแนนเบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้  การตัดสินใจ
นี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
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แบบประเมินผลกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนแต่ละสำขำ  

๑. ประเมินความรู้ ความสามารถ  ๕ Excellence ๔ ๓ Average ๒ ๑ Below av. 

    ๑) การดูแล, การให้การรักษาผู้ป่วย        
    ๒) การผ่าตัด        
    ๓) การเขียนรายงานผู้ป่วย, รายงานการผ่าตัด      
    ๔) การบรหิารงาน        

๒. ประเมินทัศนคต,ิ ค่านิยม   
๑๐ 

Excellence 
๘ ๖ Average ๔ ๒ Below av. 

    ๑) มนุษยสมัพันธ์ต่อผู้ป่วย       
    ๒) มนุษยสมัพันธ์ต่ออาจารย,์ เพื่อนร่วมงาน       

๓. ความรบัผิดชอบ  
๑๐ 

Excellence 
๘ ๖ Average ๔ ๒ Below av. 

    ๑) การเข้าประชุมวิชาการของหน่วยฝึกอบรม       
    ๒) การดูแล, การ round, ผู้ปว่ย และการอยูเ่วร        
          (round ผู้ป่วยเช้า – เย็น ตามเวลา)   

     

    ๓) ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย   
         (เช่น ดูแลผู้ป่วยหนักอย่างใกล้ชิด, ไมล่ะทิ้งผู้ป่วย 
,  ปฏิเสธไม่ดูแลผู้ป่วย)           

     

    ๔) งานท่ีได้รบัมอบหมายจากอาจารย์และหน่วย
ฝึกอบรม  

     

๔. การแสวงหาความรู้และการถ่ายทอดความรู ้ 
๑๐ 

Excellence 
๘ ๖ Average ๔ ๒ Below av. 

    ๑) ความขยัน, ความสนใจและการแสวงหาความรู ้           
     ๒) ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านด้วยกันและ
นักศึกษาแพทย ์ 

          

ความคิดเห็นเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………....................................... 

คะแนนรวม =  
                                ผ่าน    ไม่ผ่าน  
หมายเหตุ      ๑. คะแนนรวมน้อยกว่า ๖๐ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือว่าประเมินไม่ผ่านใน
หน่วยงานนั้น  
         ๒. จ านวนวันที่ระหว่างปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ……………………… วัน  
                                        ลงชื่อ ……………………………………..……... หัวหน้าหน่วย   
                                                              (                                         )  
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แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานหรือสถาบัน ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

หัวข้อการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑.ปริมาณความรู้ที่ได้รับ   
๒.หัตถการที่ได้ฝึกปฏิบัติ   
๓.ปริมาณของกิจกรรมวิชาการ   
๔.รูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรมวิชาการ   
๕.ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย   
๖.บรรยากาศในการท างาน   
๗.ความหลากหลายของผู้ป่วยที่ดูแล   
๘.ความเอาใจใส่ของอาจารย์ต่อแพทย์ประจ าบ้าน   
๙.การเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย   
๑๐.วิธีการและคุณภาพการสอนของอาจารย์   

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

แบบฟอร์มการประเมินแพทย์ประจ าบ้านส าหรับผู้ร่วมงาน รวมทั้งแพทย์ประจ าบ้านได้ประเมินแพทย์ประจ า
บ้านด้วยกันในด้านจริยธรรมความเป็นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร  

สาระการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (แพทย์ พยาบาล อื่น ๆ)   
2.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาต ิ   
3.  สมรรถนะด้านจริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา สัมมาคารวะ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การงาน  

  

4.  การบันทึกเวชระเบียน   
5.  การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ(ตอบเฉพาะแพทย์ประจ าบ้าน)   

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 
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ภำคผนวกที่ 11 
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
          สถาบันทางการแพทย์ที่ต้องการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตามหลักสูตร
ของแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะต้องจัดท ารายงานตามแบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก 
และฉบับ ข ของแพทยสภา แล้วส่งไปยังแพทยสภา เพ่ือที่แพทยสภาจะได้ส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมต่อไป สถาบันทางการแพทย์ใดที่ขอ
เปิด จะต้องระบุสถานภาพของสถาบันการแพทย์นั้นมาด้วย ดังนี้ 

1. สถำบันฝึกอบรมหลัก  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้ าน และได้รับ

การอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจ าบ้าน) ได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร (32 เดือน) 

2. สถำบันฝึกอบรมสมทบ  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบัน

หลัก เพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้ได้ โดยรวม
ระยะเวลาแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร (มากกว่าหรือเท่ากับ 
16 เดอืน) 

3. สถำบันร่วมฝึกอบรม  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านร่วมกัน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้แพทย์ประจ า
บ้านได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
(ถ้า 3 แห่งร่วมฝึกอบรม แต่ละแห่งต้องจัดให้ได้แห่งละ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร ถ้าเป็น 2 แห่ง
ร่วมฝึกอบรม อาจแบ่งเป็น 2 ปีเท่ากัน หรือแห่งแรก 2.5 ปี และแห่งที่สอง 1.5 ปี) 

 

สถานภาพของสถาบันฝึกอบรมท่ีขอเปิด 
 

    สถาบันหลัก 
    สถาบันร่วมฝึกอบรม โดยร่วมกับ ....................................................................... 
    สถาบันหลัก จ านวน ........... เดือน และมีสถาบันสมทบ จ านวน .......... เดือน ดังนี้ 

1. ................................................................... จ านวน .......... เดือน 
2. ................................................................... จ านวน .......... เดือน  

จ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่ต้องการต่อหนึ่งชั้นปี  
      จ านวน ........... คน 
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โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน จะท าการตรวจประเมินสถาบันในข้อมูลหมวดต่าง ๆ ตามข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
1. เกณฑ์มำตรฐำนสถำบันฝึกอบรมหลัก 
 

1) เกณฑ์ทั่วไป   มีจ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเย่ียม 

หมาย
เหตุ C 

มี (1) 
N/C 

ไม่มี (0) 
1. การรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล/กลุ่มงาน 

C = ไดร้ับการรับรองคุณภาพหรืออยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเพื่อ
รับรองคุณภาพ 
N/C = ไมไ่ดร้ับการรับรองคุณภาพ 

   

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ จัดการฝึกอบรม 

C = มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เช่น กลุ่มงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการฝึกอบรมฯ 
N/C = ไมม่ีหน่วยงานหรือแผนกหรือกลุ่มงานท่ีจะรับผดิชอบ
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมฯ 

   

3. ปณิธาน และพันธกจิ C = มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุ่งผลติแพทย์ประจ า
บ้านท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัตสิอดคล้องกับ
หลักสตูรฯ 
N/C = ไมม่ีการก าหนดปณิธาน หรือพันธกิจ หรือก าหนดไม่ชัดเจน 

   

4. ระบบบริหารงาน C = มีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่ชัดเจน และเอื้อต่อการ
จัดการฝึกอบรมฯ 
N/C = ไมม่ีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่ชัดเจน หรือมีแตไ่มเ่อื้อ
ต่อการฝึกอบรมฯ 

   

5. ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
กายวิภาค 

C = มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท าการ
ตรวจศพ ช้ินเนื้อ และสิ่งส่งตรวจ 
N/C = ไมม่ีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 

   

6. ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
คลินิก 

C = มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก ให้บริการด้านตรวจ
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์  
จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กัน และมธีนาคารเลือด 
N/C = ไมม่ีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกและไม่มีธนาคาร
เลือด 
 

   

7. หน่วยรังสีวิทยา 
 

C = มีการตรวจทางรังสีที่จ าเป็นตอ่การฝึกอบรม 
N/C = ไมม่ีการตรวจทางรังสีที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรม 

 
 

  

8. ห้องสมุดทางการแพทย์ C = มีห้องสมดุและมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งวารสาร
ทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยหรือ electronic books และสามารถท า
การสืบค้นทางคอมพิวเตอรไ์ด ้
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N/C = ไมม่ีห้องสมดุ หรือมีแต่ขาดต าราและวารสารมาตรฐานทาง
การแพทย์ หรือไม่สามารถสืบค้นต าราและวารสารทาง
คอมพิวเตอรไ์ด ้

9. หน่วยเวชระเบียนและสถิต ิ C = มีหน่วยเวชระเบียน ซึ่งรับผิดชอบการดูแลรักษา จดัเก็บ 
ค้นหา แฟ้มประวตัิผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
N/C = ไมม่ีหน่วยเวชระเบียน หรอืมีหน่วยเวชระเบียนแตม่ีปัญหา
ในการดูแลรักษา จัดเก็บและสืบคน้แฟ้มประวัตผิู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยใน
และ 
ผู้ป่วยนอก 
 

   

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
คลินิก 

C = มีหน่วยงานทางคลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ท่ีส าคัญ 
ได้แก่ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา เพื่อ
สามารถให้การปรึกษาผู้ป่วยได้ เมือ่จ าเป็น 
N/C = ไมม่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ท้ัง อายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ สูติ-นรเีวชวิทยา หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   

รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน 10/10) 
 
 C     =  Compliance หรือ Conformity                คือ  สอดคล้อง, มี, ครบ 

N/C  =  Non-compliance หรือ Non-conformity   คือ  ไม่สอดคล้อง, ไม่ 

2) เกณฑ์เฉพำะ   แบ่งออกเป็นดังนี้ 
2.1 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 
2.2 จ านวนผู้ปว่ยนอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
2.3 จ านวนผู้ปว่ยในศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
2.4 จ านวนผู้ปว่ยผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อชั้นป)ี 2 3 4 5 6 7 8 
จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 3 4 5 6 7 8 9 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อชั้นป)ี 9 10 11 12 13 14 15 
จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 10 11 12 13 14 15 16 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 
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2.5 ชนิดการผ่าตัดต่อปีของโรงพยาบาล 

Procedures 
จ านวนการผ่าตัดต่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมต่อป ี
1.  Adrenal surgery and procedures 1 
2.  Kidney surgery and procedures 12 
3.  Ureteric surgery and procedures 19 
4.  Bladder and Urachus surgery and procedures 29 
5.  Prostate 4 
6.  Urethra and Pelvic Floor 5 
7.  Penis and Scrotum 8 
8.  Testis and Genital Tract 4 
9.  Pediatric Urology 1 

 
2.6 กิจกรรมวิชาการ (1 ปีย้อนหลัง) 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเย่ียม 

หมายเหตุ C 
มี (1) 

N/C 
ไม่มี (0) 

1. มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ท้ัง
ในระดับหน่วยงาน หรือกิจกรรม
วิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับ
โรงพยาบาล 

มีอย่างน้อย 4 กิจกรรมหลัก (ได้แก่ 
กิจกรรม MMC/Grand round, 
Interesting cases, Topic review, 
Inter-department conference  ( 
Radiology, Pathology, Medicine 
etc.)) 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
 

   

2. อาจารย์เข้าร่วมประชุมกจิกรรม
วิชาการสม่ าเสมอ 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารยผ์ู้ให้
การฝึกอบรม ในทุกกิจกรรมที่จดัให้ม ี

   

รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน 2/2) 

 จ านวนต่อป ี

1.  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเตม็เวลา  
2.  จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา  
3.  จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
4.  จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา  
5.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได ้  
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2.7 คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1 ปีย้อนหลัง) มีความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ทั้งผู้ป่วย

ในและผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวชระเบียน 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  Admission note   
2.  Progress note   
3.  Operative note   
4.  Discharge summary   
เกณฑ์ผ่าน 4/4 

 
2.8 เอกสารส าคัญในการฝึกอบรมฯ 

 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และตารางการหมุนเวียน 
แพทย์ประจ าบ้าน 

  

2.  มีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร   
เกณฑ์ผ่าน 2/2 

 
2.9 คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ศัลยแพทย์ผู้ก ากับดูแลการ

ฝึกอบรมฯ 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น   
2.  มีผู้ก ากับดูแลการฝึกอบรมฯ (program director) ซึ่งต้องไดร้ับวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมัติ สาขาศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา และปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์มา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (program director) ของ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร ์

  

3.  มีคณะกรรมการงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน   
4.  มีทุนวิจัย   
5.  มีผลงานวิจัยย้อนหลังของอาจารย์และมีการตีพิมพ์   
เกณฑ์ผ่าน 5/5 
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2.10 ส านักงาน / กลุ่มงาน / ภาควิชา 

 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  มีส านักงานบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ และเลขานุการ
ประจ าการ 

  

เกณฑ์ผ่าน 1/1 
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ภาคผนวกที่ 12 
คู่มือแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

 

 
๑. ปณิธำน  วิสัยทัศน์ ปรัชญำ พันธกิจ และนโยบำยของหลักสูตร 

ปณิธำน 
เรียนรู้ คู่คุณธรรม สามัคคี มีวินัย ท างานเป็นทีม 
วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันฝึกอบรมที่สร้างศัลยแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม  ส่งเสริมงานวิจัย ใช้ความรู้คู่คุณธรรม 
ปรัชญำ 
จรรโลงและสร้างศัลยแพทย์ยูโรที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม เพ่ือยังประโยชน์ต่อสังคม 
พันธกิจ 
งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายผลิตศัลยแพทย์ยูโรให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพในประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยด าเนินการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้ศัลยแพทย์ยู
โรที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม  มีความช านาญด้านหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีพ้ืนฐานงานวิจัย และต่อยอดงานวิจัย เพ่ือน ามาใช้บริการประชาชนในเขต
สุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมบนพ้ืนฐานปัญหาสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพต่างๆ ที่
เป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการ ให้มีการกระจายศัลยแพทย์ยูโรไปในพ้ืนที่ที่ขาด
แคลนโดยระบบการคัดเลือกแพทย์ที่จะเข้ามารับการฝึกอบรม ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าศัลยแพทย์ยูโรที่ผ่าน
สถาบันฝึกอบรมจะมีจริยธรรมที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานของราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถท างานเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้น าในหน่วยงานของตนเอง  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ตลอดจนความเป็นครูที่สามารถสอนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และ
ให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยได้ดี  เน้นความรับผิดชอบต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ป่วย ยึดถือความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก และยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลแบบองค์รวม และมีความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูล สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท างานวิจัย  เพ่ือน าเสนอและเข้าร่วมประชุมในงานวิชาการของสมาคม
หรือราชวิทยาลัยฯ  เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เรียนรู้การท างานแบบสหวิชาชีพ
หลายสาขา ช่วยเหลือกันท างานเป็นทีม โดยมีกระบวนการก ากับดูแลและการให้ข้อมูลย้อนหลังกลับ รวมทั้ง
สะท้อนความคิดเห็นต่างๆ ในระบบการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยรับข้อมูลจาก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สถาบันฝึกอบรม และผู้อ านวยการในเขตสุขภาพต่างๆ 
ที่เคยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันแห่งนี้กลับไปท างาน 
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ผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ต้องมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการการบริการสาธารณสุขของประเทศ ตาม
สมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้ 

๑. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care) 

๑.๑   สามารถด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อวินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่
เหมาะสมกับโรค และสถานะของผู้ป่วย ในฐานะผู้ป่วยนอกที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

๑.๒    สามารถด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค และสถานะ
ของ ผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓   สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และ/หรือ การผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยฉุกเฉิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔   สามารถวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขได ้
 

๒. ควำมรู้และทักษะหัตถกรรมทำงเวชกรรม (Medical knowledge and skills) 

๒.๑    มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงความรู้ทางการแพทย์  
คลินิก ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม 

๒.๒    มีความรู้ความสามารถในการใช้ และทะนุถนอมเครื่องมือในทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
๒.๓    มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (Symptomatology, Investigation      

in urology) 
๒.๔    มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (General Urological Diseases) 
๒.๕    ท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และหัตถการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้าให้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 
๒.๖    ท าการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เพ่ือแก้ไขโรคในระบบทางเดินปัสสาวะได้ 

๓. ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร ( Interpersonal and Communication 
skills) 

๓.๑ สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา 
เคารพ การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย 

๓.๒ สามารถสั่งการรักษาได้ถูกต้องและชัดเจน 
๓.๓ น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายปัญหาผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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๓.๔ มีความสามารถในการปรึกษาหรือรับปรึกษา กับแพทย์ในแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะหรือให้ค าแนะน า แก่แพทย์ 
นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  

 ๓.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  กำร เรี ยนรู้ จำกกำรปฏิบัติ และกำรพัฒนำตนเอง  ( Practice-based Learning and 

Improvement) 
๔.๑    มีความรู้พ้ืนฐานในงานวิจัย 
๔.๒    มีความสามารถในการอ่านบทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 
๔.๓   เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีความสามารถในการ

รวบรวมข้อมูล จากบทความในวารสารการแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาที่ทันสมัยมาก
ขึ้น 

๔.๔   ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ มีความสามารถในการท างานวิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ให้เหมาะกับอุบัติการณ์ของโรคในพื้นที่นั้น ๆ  

 

๕. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 
๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานร่วมวิชาชีพและชุมชน 
๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง

ประชาชนทั่วไป 
๕.๓ มีความรู้ที่ทันสมัยในระดับสากล มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้

ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development) 
๕.๔ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึง ประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรักษา 
๕.๕ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และ บุคลากรอ่ืน 

โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
 

๖. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice) 
๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ 
๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๖.๓ ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

สถำบันฝึกอบรมสมทบของงำนศัลยศำสตร์ยูโร กลุ่มงำนศัลยศำสตร์ โรงพยำบำลรำชวิถี 

๑. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 
๒. โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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๓. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์    ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

จุดประสงค์ในกำรส่งแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำไปฝึกอบรมในสถำบันสมทบ 

เนื่องจากโรงพยาบาลราชวิถีหรือสถาบันต่างๆ ในกรมการแพทย์ มีหลักเกณฑ์หรือเป้าหมายในการ
จัดตั้งที่มีลักษณะ จ าเพาะเจาะจง (Specialize) แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ท าให้แต่ละโรงพยาบาลหรือ
สถาบันมีขีดความสามารถ หรือศักยภาพเฉพาะด้านแตกต่างกัน การให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนไป
ปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลหรือสถาบัน จึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในแต่ละด้านที่
โรงพยาบาลหรือสถาบันนั้นมีความเชี่ยวชาญ โดยโรงพยาบาลราชวิถีจะมีข้อจ ากัดเรื่องผู้ป่วยเด็ก จึงต้องให้
แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ตั้งอยู่ติดกัน และเลือกไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาสารคาม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เพ่ือให้เรียนรู้และมีประสบการณ์การผ่าตัดรักษานิ่วซึ่งเป็นภาวะ
ที่มีความชุกในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือการผ่าตัดประเภทเปิดแผลผ่าตัดซึ่งยังคงมีความจ าเป็นใน
โรงพยาบาลต่างจังหวัด ตลอดจนเรียนรู้การประเมินและการให้การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 
 

๒. แผนกำรฝึกอบรมและหลักสูตร 

๑. วิธีการให้การฝึกอบรม 
หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา ๔ 

ปี (ยกเว้นในกรณี ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ พิจารณาความเหมาะสมเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะราย) โดยแบ่งกา รเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี จัดฝึกอบรมโดยครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 

 

๑. โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 
๒. โรคของไต และด้านหลังต่อช่องท้อง (Diseases of kidney and retroperitoneum) 
๓. โรคของท่อไต (Diseases of ureter) 
๔. โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of bladder and 

urachus)  
๕. โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
๖. โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female urology, 

pelvic floor, functional urology and pelvic organs) 
๗. โรคของระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Diseases of penis, scrotum, testis and genital tract)  
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๘. โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 
 

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
และรวดเร็ว ดังนั้นนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจึงมีจุดประสงค์ที่จะให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยในอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา มีโอกาสพัฒนา ความรู้และทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
เป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีสุดท้ายของการฝึกอบรมได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านด้วย
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ได้เห็นความ
จ าเป็นที่แพทย์ประจ าบ้านควรจะได้มีระยะเวลาส่วนหนึ่ง เพ่ือไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือในสถาบันอ่ืน  โดยเฉพาะในส่วนที่สถาบันที่ตนเองอยู่นั้นอาจจะขาดแคลน ดังนั้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยู โรวิทยาได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืนที่มีศักยภาพเด่นในสาขาวิชานั้นๆ  นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านยังสามารถที่จะ
เลือกไปปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น  โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรศัลยศำสตร์ยูโรปีที่ ๑ (ระยะเวลำ ๑๒ เดือน) 
เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาเพ่ือ

เป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ความสามารถใน
การที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  โดยเฉพาะ
ทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถให้ค าแนะน าและส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโดยแพทย์ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะต่อไป
ได ้
จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีที่ ๑ นี้อาจสรุปได้ดังนี้  

๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก เพ่ือเป็นพื้นฐานให้เกิดความ
เข้าใจในการด าเนินของโรค และมีความรู้พ้ืนฐานด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General 
surgery) เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นต่อไป 

๒. มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วยให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด 
และหลังผ่าตัด 

๓. มีความรู้ความสามารถในการการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ทางเดินปัสสาวะ (Trauma)  

๔. มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Intensive Care Unit)  
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๕.  มีความรู้ด้ านการดูแลผู้ป่ วยทางวิสัญญีวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Anesthesiology)  

๖.  มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General urology) ทั้งการเรียนรู้
จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการออกตรวจผู้ป่วยนอก และดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจ า
บ้านชั้นที่สูงกว่า 

๗. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  เช่น Preoperative conference , Journal Club , Interesting 
cases conference ,Operative Review ,Morbidity & Mortality Conference , 
Interdepartment conference, Interhospital conference  

๘. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรม 
๙. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 

and improvement) 

๙.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๙.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นหลังได้ 
๙.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

๑0. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า
บ้านทุกชั้นปีต้อง 

๑0.1. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 

10.2. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นหลังได ้
10.3. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
10.4. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
10.5. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
10.6. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
10.7. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 

 

11. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 

11.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
11.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

12 . การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ใน
ภาวะวิกฤต มีความสามารถท่ีจะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน ปีท่ี ๑ (ระยะเวลำ ๑๒ เดือน) 
 

 
หลักสูตรศัลยศำสตร์ยูโรปีที่ ๒ ระยะเวลำ ๑๒ เดือน 

เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้น
ปี   ที่ ๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้
ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๘ ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ.งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๒ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
สาขาที่แพทยป์ระจ าบ้านมีความประสงค์เรียนรู้เพิ่มเติม  

๒.๑ หน่วยอายุรกรรมโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี   เป็นเวลา  ๒ สปัดาห์ 
๒.๒ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี                                 เป็นเวลา  ๒ สัปดาห์ 
๒.๓ Pediatric Urology สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ  มหาราชินี  และ/หรือท า research  

proposal เป็นเวลา  ๑ เดือน   
๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
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๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น   Preoperative conference , X-ray 
Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases conference ,Operative Review 
,Morbidity & Mortality Conference  
 

๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference การ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

๖. ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 

and improvement) 
๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์  หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

๗.๔. ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study หรือ Cross-
sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และจ าเป็นต้องน าเสนอโครงร่างวิจัยและความก้าวหน้าของการท าวิจัย
เป็นระยะในชั้นปีนี้ 

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๒ ต้อง 

๘.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
๘.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๘.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
๘.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

 

๑๐. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการ
ท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี ๒ (ระยะเวลำ ๑๒ เดือน) 

 
 
หลักสูตรศัลยศำสตร์ยูโรปีที่ ๓ ระยะเวลำ ๑๒ เดือน 
 

เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ ๓ เพ่ือ
เป็นการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากชั้นปีที่ ๒ มาประยุกต์ใช้ในการที่
จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 
๘ ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ งานศัลยศาสตร์ยูโร  โรงพยาบาลราชวิถี เป็น
ระยะเวลา ๙ เดือน (ในช่วงระยะเวลานี้สามารถเลือกไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้าน pediatric urology ที่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ได้ไม่เกิน 1 เดือน) 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๓ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ในสถาบันหลักซึ่งเปิดอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ระยะเวลาไม่เกินสถาบันละ ๑ เดือน 

๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Preoperative conference , X-ray 
Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases conference ,Operative Review 
,Morbidity & Mortality Conference  

๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference การ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 
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๖. ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 
and improvement) 

๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและ สหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
๗.๔. ต้องท างานวิจัย ได้แก่งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study 

หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรจะต้องน าเสนอผลงานต่อ
สาธารณะให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานี้ 

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๓ ต้อง 

๘.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
๘.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
๘.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
๘.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

 

๑๐. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการ
ท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี ๓ (ระยะเวลำ ๑๒ เดือน) 

 
หมำยเหตุ : แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งสถานที่เลือกก่อนการฝึกอบรมในวิชาเลือกนั้นไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 
 
หลักสูตรศัลยศำสตร์ยูโรปีที่ ๔ ระยะเวลำ ๑๒ เดือน 

เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ ๔ เพ่ือ
เป็นการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากทุกชั้นปีที่ผ่านมา มาใช้จริงในการ
ที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ การรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุม
เนื้อหาทั้ง ๘ ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ งานศัลยศาสตร์ยูโร  โรงพยาบาลราชวิถี เป็น
ระยะเวลา ๘-๑0 เดือน 

๒. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๒-๔ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถ
เลือกเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และในสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ
เลือกไปฝึกอบรมสถาบันต่างประเทศที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุมัติ  โดยการเลือกฝึกอบรมใน
สถาบันสมทบในต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมจะต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรมในต่างประเทศ มายัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 
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๔. เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น 
Preoperative conference , X-ray Conference, Journal Club, Collective Review , Interesting cases 
conference ,Operative Review ,Morbidity & Mortality Conference 

๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น interhospital conference การ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

๖. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
๗. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice based learning 

and improvement) 
๗.๑. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้าน รุ่นหลังได ้
๗.๓. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
๗.๔. ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study 

หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และจ าเป็นต้องส่งผลงานซึ่งได้
น าเสนอต่อสาธารณะแล้วในชั้นปีที่ ๓ เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์  

๘. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๔ ต้อง 

๘.๑. มีความเป็นผู้น า มีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 
๘.๒. เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่น

หลังได้ 
๘.๓. เป็นผู้น าในเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
๘.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
๘.๕. ควบคุมบันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๘.๖. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
๘.๗. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 

 

๙. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๔ ต้อง 
๙.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
๙.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

 

๙. การปฏิบัติ งานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice) แพทย์ประจ าบ้ านชั้นปีที่  ๔  มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับ
การท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี ๔ (ระยะเวลำ ๑๒ เดือน) 

 
หมำยเหตุ : แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งสถานที่เลือกก่อนการฝึกอบรมในวิชาเลือกนั้นไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนดในแต่ละปีการศึกษา  
กรณีแพทย์ประจ าบ้านต้องการไปฝึกอบรมยังสถาบันต่างประเทศจะต้องเป็นสถาบันที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุมัติและไปฝึกอบรมได้ไม่เกิน ๑ เดือนและต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรมในต่างประเทศ 
มายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน 
 
สรุประยะเวลำกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๘ เดือน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาทั่วไป ณ โรงพยาบาล
ราชวิถีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๓ เดือน วิชาเลือกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ สถาบันฝึกอบรมหลักเป็น
ระยะเวลา ๓ เดือน และ ณ สถาบันฝึกอบรมสมทบที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๓-๔ เดือน และระยะเวลา
ที่เหลือจะผ่านไปศึกษาอบรมหาประสบการณ์ในสาขา Pediatric Urology และสาขาวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 
เนื้อหำของกำรฝึกอบรม 

เนื้อหาของการฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมองค์ความรู้ 3 ส่วน 
      1. ความรู้พื้นฐานของศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง 
    2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย 
      3. หัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ  
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1. ควำมรู้พื้นฐำนที่เป็นหลักกำรเบื้องต้นของศัลยศำสตร์ 
๑.๑    Systemic response to injury and metabolic support 
๑.๒    Fluid &electrolyte management of the surgical patient 
๑.๓    Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 
๑.๔    Shock 
๑.๕    Surgical infection 
๑.๖    Trauma 
๑.๗    Burns 
๑.๘    Wound healing and wound care 
๑.๙    Basic principles of oncology 
๑.๑๐   Basic principles of the tissue and organs transplantation 
๑.๑๑   Patients safety, errors and complications in surgery 
๑.๑๒   Physiologic monitoring of the surgical patients 
๑.๑๓   Diabetes and surgery 
๑.๑๔   Terminal care in surgery 
๑.๑๕   Cell, genomics and molecular surgery 
๑.๑๖   Basic principle in anesthesiology 
๑.๑๗   Basic surgical research &methodology 
 

2. เนื้อหำส ำคัญ (Essential contents) ของกำรฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  
๒.๑   โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 
๒.๒   โรคของไต และ ด้านหลังต่อช่องท้อง (Diseases of kidney and 

retroperitoneum) 
๒.๓   โรคของท่อไต (Diseases of ureter) 
๒.๔   โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of 

bladder and urachus)  
๒.๕   โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
๒.๖   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female 

urology, Pelvic floor, Functional urology and Pelvic organs) 
๒.๗   โรคของระบบสืบพันธ์เพศชาย (Diseases of penis scrotum testis and genital 

tract) 
๒.๘   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 
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1. หัตถกำรศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ (Procedures in Urology)  
แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยกรรมระบบ

บัสสาวะต่อไปนี้ ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เทคนิคการผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัด  ผลการผ่าตัดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมระบบ
ปัสสาวะต่างๆ ที่ต้องท าได้ 
การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะท าได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรื อต้องการ 
ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจ าบ้าน
ควรจะต้องมี ความรู้ต่างๆ เช่นกันและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปข้างหน้าให้สามารถท าได้  

งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ก าหนดเป้าหมายในการท า
หัตถการของแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแยกตามหมวดหมู่ให้ สอดคล้องกับหลักสูตร
ของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถ (Milestones) ในการท าหัตถการหนึ่งๆเป็น ๕ 
ขั้นดังนี ้
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โดยก าหนดขีดความสามารถ และจ านวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 

 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ N ต้องมีขีดความสามารถ ขั้นที่ X ในการท าหัตถการ A เป็นจ านวน Y รายขั้นขีด
ความสามารถ(Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถของแต่ละหัวข้อเรื่อง มี
ดังต่อไปนี้ 

แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity: EPA)  
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1. Adrenal gland 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

2-2 2. Adrenalectomy (open, laparoscopic)  
3. Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)  
 
2. Kidney and Peritoneum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 

1. Renal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  
      -  PCN  
      -  Drainage renal and  
      -  Perirenal abscess (open, percutaneous) 

 

2-2 3-2 4-2 

2. Repair renal injury, Nephrolithotomy 1-1 2-2 
3. Unroofed renal cyst (open, laparoscopic)  

2-1 3-1 
4. Renal cyst aspiration and sclerotherapy  
5. Simple nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  

2-2 3-2 4-2 6. Partial nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
7. Radical nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
8. Inferior vena cava thrombectomy 1-1 
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9. Radical nephroureterectomy (open, laparoscopic, 
robotic) 

 2-1 3-1 4-1 

10. Renal ablative treatment (laparoscopic, percutaneous) 1-1 
11. Nephrolithotomy (open, laparoscopic, percutaneous 
(PNL)) 
       -  Antegrade insertion of ureteric stent 

 2-2 3-2 4-2 

 
 
3. Ureter 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Retrograde pyelography  3-3 4-2 5-2 
2. Antegrade pyelography  3-3 4-2 5-2 
3. Loopography, pouchography  3-1 
4. Retrograde insertion of ureteric stent  2-2 3-2 4-2 
5. Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 
      -  Ureteric biopsy 

 
2-2 3-2 4-1 

6. Repair ureteric injury (open, laparoscopic)  

2-2 3-4 

7. Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
8. Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)  
9. Psoas hitch (open, laparoscopic)  
10. Boari' flap (open, laparoscopic)  
11. Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
12. lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 
      -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

 

13. Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)  2-1 3-1 4-1 
14. Cutaneous ureterostomy  1-1 

12. Pyelolithotomy (open, laparoscopic)  1-1 2-1 3-1 
13. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)  3-2 4-2 5-2 
14. Retrograde intrarenal surgery  2-1 3-1 4-1 
15. Surgical renal revascularization 1-1 
16. Percutaneous transluminal angioplasty 1-1 
17. Endovascular stenting 1-1 
18. Cadaveric organ harvesting  

2-2 
19. Donor nephrectomy (open, laparoscopic)  
20. Renal transplantation (living related, cadaveric)  2-2 
21. Renal autotransplantation 1-1 
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15. Ureterolithotomy (open, laparoscopic)  3-1 
16. Ureteric dilation  2-2 3-2 4-2 
17. Endoureterotomy 
      -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 

 
1-3 

18. Ureterolysis  1-1 
19. Pyeloplasty (open, laparoscopic)  2-1 
20. Cutaneous pyelostomy  1-1 
 
 
4. Bladder and Urachus 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Cystoscopy for diagnosis 1-5 2-5 3-5 4-5 
2. Cystography  3-3 
3. Bladder biopsy  3-3 
4. Repair bladder injury (open, laparoscopic) 
      -  Partial cystectomy 
      -  Cystolithotomy 

 3-2 

5. Suprapubic cystostomy  3-3 
6. Transurethral (TURBT)   2-2 3-2 4-2 
7. Radical cystectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-2 
8. Urinary conduit (open, laparoscopic)  

2-1 3-2 9. Continent urinary diversion (open, laparoscopic)  
10. Neobladder (open, laparoscopic)  
11. Percutaneous cystolithotripsy  1-1 
12. Cystolitholapaxy, cystolithotripsy  3-1 
13. Urodynamic studies  3-5 
14. Videourodynamic studies  1-1 
15. Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)  1-1 
16. Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)  1-1 
17. Repair bladder fistula (open, laparoscopic)  3-1 
18. Excision urachal cyst or tumor  1-1 
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5. Prostate 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Transrectal Ultrasound (TRUS) guided biopsy  

2-1 3-2 4-2 
2. Transperineal biopsy of prostate  
3. Transurethal resection of prostate (TURP)  
      -  Transurethral resection of the ejaculatory duct 

2-4 3-1 4-3 
4. Transurethral incision of prostate (TUIP) 
5. Transurethral incision of bladder neck (TUIBN) 
6. Transurethral vaporization of prostate (TUVP)   1-1 
7. Laser prostatectomy (vaporization)  1-1 
8. Transurethral Enucleation of prostate gland  1-1 
9. Laser prostatectomy (Enucleation)  1-1 
10. other minimal invasive surgical treatment of BPH   
      -  Transurethral needle ablation (TUNA)  1-1 
      -  Transurethral microwave thermotherapy (TUMT)  1-1 
      -  Prostatic injection  1-1 
      -  Prostate urethral lift  1-1 
      -  Intraprostatic stent  1-1 
11. Simple prostatectomy (open, laparoscopic)  1-1 
12. Radical prostatectomy (open, laparoscopic and robotic) 
      -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

 2-4 3-1 

13. Focal therapy for prostate cancer   
      -  Brachytherpy  1-1 
      -  Cryotherapy  1-1 
      -  High intensity focused ultrasound (HIFU)  1-1 
      -  Radiofrequency ablation  1-1 
      -  Focal Irreversible electroporation  1-1 
      -  Focal photothermal therapy  1-1 
14. Incision and drainage prostatic abscess  1-1 
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6. Urethra and Pelvic Floor 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Urethrography  3-2 
2. Urethral biopsy  1-1 
3. Immediate reconstruction of urethral injury  1-1 
4. Primary urethral realignment  
      -  Urethroplasty 

 2-2 

5. Total urethrectomy  2-1 
6. Partial urethrectomy  1-1 
7. Dilation of urethra  2-2 3-2 4-2 
8. Visual internal urethrotomy  3-1 
9. Intraurethral stent  1-1 
10. Perineal urethrostomy  1-1 
11. Meatotomy  
      -  Meatoplasty 

 2-1 

12. Repair urethral fistula  1-1 
13. Urethral diverticulectomy  1-1 
14. Marsupialization of distal urethral diverticulum  1-1 
15. Excision urethral prolapse  1-1 
16. Excision urethral caruncle  1-1 
17. Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse  1-1 
18. Sling operation and Retropubic suspension surgery  2-1 
19. Injection therapy for urinary incontinence  1-1 
20. Artificial urinary sphincter  1-1 
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7. Penis and Scrotum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Penile and scrotal biopsy  3-1 
2. Repair penile and scrotal injury  3-1 
3. Partial penectomy and Total penectomy  3-1 
4. Laser therapy for penile cancer  1-1 
5. Mohs micrographic surgery for penile cancer  1-1 
6. Conservative surgical excision for penile cancer  1-1 
7. Partial scrotectomy  
      -  Total scrotectomy 

 
1-1 

8. Sentinel lymph node biopsy  

2-1 3-1 
9. Superficial inguinal lymphadenectomy  
10. Modified inguinal lymphadenectomy  
11. Radical ilioinguinal lymphadenectomy  
12. Debridement of penile and scrotal skin  3-1 
13. Intracavernous injection  1-1 
14. Penile prosthesis surgery  1-1 
15. Penile revascularization surgery  1-1 
16. Corporal aspiration and irrigation  1-1 
17. Distal caverno-glanular shunt  1-1 
18. Proximal caverno-spongiosal shunt  1-1 
19. Caverno-saphenous vein shunt  1-1 
20. Caverno-deep dorsal vein shunt  1-1 
21. Surgical correction of Peyronie's disease  1-1 
22. Scrotal flap for penile skin reconstruction  2-1 
23. Circumcision  
      -  Dorsal slit 

 
4-3 
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8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Vasography  1-1 
2. Testicular biopsy (open, percutaneous)  1-1 
3. Repair of testis and genital tract injury  

2-1 3-1 4-1 
4. Trans-scrotal orchiectomy  
5. Partial orchiectomy  
      -  Epididymectomy 

 

6. Trans-inguinal radical orchiectomy  
7. Retroperitoneal lymphadenectomy (open,laparoscopic)  1-1 
8. Orchiopexy  2-1 
9. Hydrocelectomy  2-1 3-1 
10. Varicocelectomy (open,laparoscopic)  2-1 3-1 
11. Vasectomy  2-1 3-1 
12. Vasovasostomy  
      -  Vasoepididymostomy 

 2-1 

13. Electroejaculation  1-1 
14. Sperm retrieval technique  1-1 
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9. Pediatric Urology 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 

1 2 3 4 
1. Pyeloplasty  2-2 
2. Ureterocalycostomy  1-1 
3. Upper pole nephrectomy  2-1 
4. Ureteropyelostomy  1-1 
5. Ureteroureterostomy  1-1 
6. Cutaneous pyelostomy  
      -  Cutaneous ureterostomy 

 1-1 

7. Ureterocele excision with common sheath  1-1 
8. Transurethral incision or puncture of ureterocele  2-1 
9. Ureteric reimplantation with or without ureteric tailoring  2-1 
10. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux  1-1 
11. Abdominoplasty in Prune-Belly syndrome  1-1 
12. Reconstruction in Exstrophy-epispadias complex  1-1 
13. Endoscopic valve ablation  2-1 
14. Cutaneous vesicostomy  2-1 
15. Augmentation cystoplasty  2-1 
16. Continent urinary diversion  1-1 
17. Catheterized stoma  1-1 
18. Bladder neck reconstruction  1-1 
19. Urethroplasty in hypospadias  2-2 
20. Closure urethrocutaneous fistula  2-2 
21. Correction of buried penis  1-1 
22. Correction of penoscrotal transposition  1-1 
23. Orchiopexy inguinal  2-1 
24. Diagnostic laparoscopy with/without orchidopexy  1-1 
25. Correction of urogenital sinus anomalies  1-1 
26. Correction of cloacal anomalies  1-1 
27. Common sheath reimplantation  1-1 
28. Cystoscopy with/without ureteral stent  2-1 
29. PCN or antegrade ureteral stent   2-1 
30. Circumcision  3-1 
หมำยเหตุ หมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขที่สองหมายถึงจ านวนอย่างน้อยของผู้ป่วย
ที่ได้รับการท าหัตถการและได้รับการประเมิน 
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แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำรแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity: EPA)  
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
               ๖.๒.๓  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น การตรวจรังสี การตรวจอัลตรา

ซาวด์ การตรวจเลือด ฯลฯ  
๖.๒.๔ การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
 ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills)  
  ๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ  
  ๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  
  ๓. การบอกข่าวร้าย  
  ๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  
  ๕. การบริหารจัดการ Difficult case  
  ๖. การตระหนักรู้พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต่างกัน   
 

    ข. ควำมเป็นมืออำชีพ ( Professionalisms )  
 (๑.) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  

๑.๑ การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
   ๑.๒ การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแล

รักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด  
  ๑.๓ การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพเพ่ือนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ  
  ๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน  
 

 (๒.) พฤตินิสัย  
  ๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ และมีวินัย  
  ๒.๒ การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 

 (๓.) จริยธรรมการแพทย์  
    ๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติสิทธิ

และรับฟัง ความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือ
ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติ และผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิ ผู้ป่วย  

๓.๒ การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีท่ีผู้ป่วย
ตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้  

  ๓.๓ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย  
๓.๔ การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  
๓.๕ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  
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 (๔.) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๔.๑ การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  
  ๔.๒ การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  
  ๔.๓ การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
  ๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  
  ๔.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
  ๔.๖ การใช้ Electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  
  ๔.๗ การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผู้ป่วยและญาติ  
 
ค. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ ( System-based Practice ) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
สุขภำพและกำร พัฒนำสำธำรณสุขของชำติ  

๑. ความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ Hospital accreditation การ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

๒. ความรู้เกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ บัญชียาหลัก แห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผลเป็นต้น  

  ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์  
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผู้ป่วย 
       ๕. ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก  
 ๕.๑ การแพทย์แผนไทย เช่น การใช้อาหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรค เป็นต้น  
        ๕.๒ การแพทย์แผนจีน เช่น การใช้สมุนไพรและการฝังเข็มรักษาโรค เป็นต้น  
 
ง. กำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ( Practice-based Learning )  
  ๑. ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  
  ๒. การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  
  ๓. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  
               ๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  
           ๕. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)  
  ๖. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
  ๗. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค  
  ๘. การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 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  ๙. การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน  
ราชวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

                ๑0. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 
 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี ( Good surgical practice )  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลย
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯเป็นประจ าทุกปีก่อนปีการศึกษาจะเริ่มขึ้น และอาจ
จัดเสริมเพ่ิมเติมในระหว่างการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติ
ทางด้านจริยธรรม ได้แก่  

๑. Patient right  
 ๒. Communication skills  
 ๓. Patient safety  
 ๔. End of life care  
 ๕. Conflict of interest  
 ๖. Medical records  
 ๗. Patient expectation and satisfaction  
 ๘. Informed consent and refusal  
 ๙. Competency  
 ๑๐. Risk management  
 ๑๑. Alternative medicine  
 ๑๒. กฎหมายทางการแพทย์  
 ๑๓. สิทธิการรักษาพยาบาล  
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กิจกรรมวิชำกำรงำนศัลยศำสตร์ยูโร กลุ่มงำนศัลยศำสตร์  โรงพยำบำลรำชวิถี  
๑. Morning Conference  

 จัดให้มีการประชุมวิชาการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมส านักงาน
ศัลยศาสตร์ยูโร  ชั้น ๑๒ ตึกสริินธร โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 
 

หมำยเหตุ กิจกรรมวิชาการในเช้าวันศุกร์หากมีการบรรยายเป็น virtual lecture ที่จัดจากส่วนกลาง
โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะย้ายกิจกรรมวิชาการไปจัดในเช้าวัน
จันทร์หรือเช้าวันอังคารแทน กรณีไม่สามารถย้ายกิจกรรมวิชาการได้ ให้แพทย์ประจ าบ้านติดตามการบรรยาย
ที่บันทึกเป็นวีดีโอ ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะส่งให้ดูอีกครั้งในวัน
เสาร์ถัดมาได้ 
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๒. กิจกรรมเพิ่มเติม 
Urology review/ Bedside Teaching ทุกเย็นวันศุกร์ 17.00-19.00 น.  ห้องประชุมหอผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์  ยูโร ชั้น ๙ ตึกสริินธร 

Uro – Nephrology Conference  3 ครั้ง/ปี   ห้องประชุมงานอายุรศาสตร์โรคไต 

Uro – Pathological Conference  3 ครั้ง/ปี   ห้องประชุมส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร   

Uro - Endocrine & anesthesiology conference  3 ครั้ง/ปี   ห้องประชุมกลุ่มงาน
วิสัญญีวิทยา 

๓. Interhospital Conference 

เป็นการประชุมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนด โดยถือเป็นหน้าที่ที่แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้า
ร่วมการประชุม Interhospital Conference 

4. กิจกรรมวิชาการที่จัดจากส่วนกลางโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่บรรยายเป็น virtual lecture แพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้าร่วมได้ที่ห้อง
ประชุมส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร  หรือเข้าร่วมผ่าน smartphone, ipad หรือ tablet ของแพทย์
ประจ าบ้านผ่านโปรแกรม ZOOM 

5. Other Conference 
สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆที่จัดโดยสมาคมศัลยแพทย์ระบบ

ปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  การประชุมของสถาบันฝึกอบรมฯ  ชมรมหรือสมาคมวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ๑ 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ๒ 
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รำยละเอียดของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ๓ 
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กำรท ำวิจัยเพื่อวุฒิบัตร สำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ  
พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ (Basic Surgical Research & Methodology)  
  แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรจ าเป็นต้องมีนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและต้องมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย เนื่องจากความรู้ด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูล
ข่าวสารทางการวิจัยต่างๆ มีอยู่มากมาย แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรจ าเป็นที่จะต้องรู้จักเลือก
อ่านข้อมูลที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ และสามารถสรุปความคิดเห็นได้ 
และมีความรู้พื้นฐานทางการวิจัยเพื่อจะได้น าไปพัฒนาและรู้จักผลิต ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้  
  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์จะต้องมี
ความรู้พื้นฐานใน เรื่อง  

๑. Research  Questions  
๒. Research Designs  
๓. Research Design in Natural History and Risk Factors  
๔. Research Design in Diagnostic Test  
๕. Research Design in Prevention and Treatment  
๖. Sample size Determination  
๗. Basic Statistics  
๘. Critical Appraisal  
  

โครงการท าวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ก าหนดให้
แพทย์ประจ าบ้าน ทุกคนต้องเข้าหลักสูตรทางด้านการศึกษาวิจัยดังนี้   

๑. หลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา
ในแต่ละปี  

๒. หลักสูตรของกรมการแพทย์ ซึ่งจะจัดอบรมปีละอย่างน้อย ๑ หลักสูตร  
เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในการศึกษาข้อมูลและท าการวิจัยทางคลินิก แพทย์ประจ าบ้าน

ศัลยศาสตร์ยูโรทุกคน จะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่องในระหว่างการ
ฝึกอบรม ภายใต้การก ากับดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ และจะต้องน าเสนอในที่ประชุม โดยจะมีการ
ก าหนดวันประชุมเพ่ือน าเสนอการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน  แพทย์ประจ าบ้านทุกคนจะมีอาจารย์
เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย โดยอาจารย์จะมีหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ ค าปรึกษา และสนับสนุนการท าวิจัย
ในเรื่องที่แพทย์ประจ าบ้านสนใจรวมทั้งมีทีมงานวิจัยของโรงพยาบาลให้ ค าปรึกษาแนะน าจัดท า
เอกสาร หากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถหาหัวข้อวิจัยได้ในระยะเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เป็นผู้ก าหนดให้ ส าหรับงบประมาณการท าวิจัยนั้น อาจได้รับมาจากงบประมาณการท าวิจัยของ
โรงพยาบาลราชวิถีหรือจากแหล่งอ่ืนๆ แล้วแต่กรณีไป ในโรงพยาบาลราชวิถีมีการให้งบประมาณการ
ท าวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกคน และมีการติดตามงานวิจัยเพ่ือดูความก้าวหน้าเป็นระยะทุก ๓ 
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เดือนของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ถ้าแพทย์ประจ าบ้านท า proposal ไม่เสร็จภายในปี ๒ จะไม่
สามารถเลื่อนชั้นปีได้ ยกเว้นมี เหตุผลที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯเห็นว่าสามารถให้เลื่อนชั้นได้ แต่
อาจพิจารณาโทษโดยการลด Elective ลงเพื่อมีเวลาท างานวิจัยให้เสร็จ   
ก าหนดการด้านโครงการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน  

1. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้พ้ืนฐานการวิจัยเพิ่มเติมจากท่ีราช
วิทยาลัย 
ศัลยแพทย์ฯ จัดให้ โดยควรให้เสร็จสิ้นก่อนขึ้นชั้นปีที่ 1 และเข้าอบรมเกี่ยวกับการ
ท าวิจัยในปีแรกของการเข้าฝึกอบรม   

      2. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ จะต้องก าหนดหัวข้อวิจัย และน าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อ
ที่ ป ระชุ ม  โดยการน า เสนอ research proposal และผ่ านการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย ควรให้เสร็จสิ้นก่อนจบชั้นปีที่ 2 

                 3. การน าเสนอ research progression โดยควรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงชั้นปีที่ 3 และ 4 
                 4. น าเสนอผลงานวิจัยโดยควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
                 5. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์เผยแผ่ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 หรือ
หลังจากจบการศึกษาไม่เกิน 2 ปี    

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องด าเนินการวิจัยจนเสร็จ และน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา การน าเสนอนี้จะต้องแล้ว
เสร็จในช่วงที่ยังฝึกอบรมอยู่ 
          นอกจากนี้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ต้องจัดท า manuscript ของผลงานวิจัย น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พร้อมกับการสมัครสอบ
เพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 1. มีชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นชื่อแรกของผลงานวิจัย 
                 2. มีหลักฐานการส่งไปยังวารสารเพ่ือการลงตีพิมพ์ โดยอาจอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของวารสาร หรือได้รับการตอบตกลงในการลงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
จ ำนวนระดับของกำรฝึกอบรม    
จ านวนระดับของการฝึกอบรม ๓ หรือ ๔ ปี 

-๔ ปี   ส าหรับแพทย์ทั่วไป 
-๓ ปี   ส าหรับผู้ที่มีวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว หรือได้รับหนังสืออนุมัติ สาขา

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เรียบร้อยแล้ว หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ในปี
สุดท้ายของการศึกษา 
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             ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามโครงการ มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยา จากแพทยสภาต่อไป 
 
๖.๖ กำรวัดและประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
         งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี จะจัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
แพทย์ประจ าบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วงหรือแต่ละปี เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเพ่ือการเลื่อนระดับ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ในเกณฑ์
การประเมินการเลื่อนชั้น 
       -  สมรรถนะและจริยธรรม 
        - การประเมินด้านความรู้ทางวิชาการ          
       -  ความก้าวหน้าทางการวิจัย (RESEARCH PROGRESSIER) 
       -  Logbook 
       -  แบบประเมินต่าง ๆ 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี รายละเอียดการประเมิน 
ได้แก่  

๑. การประเมินของหน่วยงานสาขาวิชาต่างๆ  ในการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านที่
ผ่านหน่วยย่อยในแต่ละช่วงเวลา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร 
กรมการแพทย์ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานหรือสถาบันรับผิดชอบในการที่จะประเมินผล
ประสบการณ์เรียนรู้และความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละระดับชั้นตามความเหมาะสม 
ทั้งทางภาคทฤษฎี ทางภาคปฏิบัติและหัตถการทางศัลยกรรม ความสามารถในการตัดสินใจ 
ความสามารถและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม เจตคติ ทัศนคติ จริยธรรมและ
มนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่จะประเมิน  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมในหน่วยนั้นๆ ก็จะท าหนังสือแจ้งต่อสถาบันหลักว่าจะพิจารณาให้ข้อคิดเห็นว่า แพทย์ประจ า
บ้านผู้นั้น สามารถผ่านการประเมินหรือไม่  

๒. การประเมินผลทางวิชาการ ประกอบด้วยการประเมินความรู้ทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ  

๒.๑ การประเมินความรู้ภาคทฤษฏี 
จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านว่าประสบผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ใช้ประกอบการประเมินอ่ืนๆ ว่าสามารถผ่านขึ้นเรียนในชันปีที่สูงขึ้นหรือไม่ 
หรือส าเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์   
นอกจากนั้นยังเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ก าลั งจะเข้าสอบประเมิน
ความรู้ความช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯ  คณะกรรมการจัดสอบภาคทฤษฏีจะรับหน้าที่จัดสอบประมาณ
เดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี การสอบประเมินจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ  

๑. การสอบข้อเขียน  



125 
 
 

 

 

เป็นการจัดสอบข้อเขียนโดยงานศัลยศาสตร์ยูโร รพ.ราชวิถี หรือจัดสอบจากส่วนกลางโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีเป็นการจัดสอบโดยงานศัลยศาสตร์ยูโร รพ.ราชวิถี จะเป็นการสอบข้อเขียนจ านวน 
๑๒๐ ข้อ โดยข้อสอบได้จากอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสอบให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  กรณีเป็นการสอบข้อเขียนจากส่วนกลางเกณฑ์
การประเมิน  จะยึดตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา   

๒. การสอบปากเปล่า   
           เป็นการสอบโดยการสัมภาษณ์จากอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร  และอาจรวมถึงอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน  เกณฑ์การผ่านประเมินส าหรับชั้นปีที่สอง จะต้องสอบให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐  ส าหรับชั้นปีที่สามจะต้องสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ส าหรับชั้นปีที่สี่จะต้อง
สอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือยึดตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
          ทั้งนี้ การประเมินภาคทฤษฎี หากแพทย์ประจ าบ้านไม่ผ่านการประเมิน อนุญาตให้สอบแก้ตัว
สองครั้งตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผลต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการวัด
และประเมินผล 
วิธีกำร  
-แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
-แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒-๔ ต้องเข้าสอบเพื่อประเมินผลศัลยศาสตร์ทางคลินิกและการสอบปาก
เปล่า 

๒.๒ การประเมินความรู้ภาคปฏิบัติ      
จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทย์ประจ าบ้าน โดยแพทย์

ประจ าบ้าน จะต้องบันทึกรายการท าหัตถการ การผ่าตัดและช่วยผ่าตัดลงในบันทึกการผ่าตัดผ่านทาง 
application หรือ web site ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ (E Log book)  
และจะต้องน าบันทึกดังกล่าวให้แก่อาจารย์แพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนั้น
แพทย์ประจ าบ้านจะต้องน าส่งบันทึกดังกล่าวให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการที่ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการจะน าส่ง ส านักเลขานุการ คณะกรรมการ
ฝึกอบรมเพ่ือสรุปผลการประเมินและน าเข้าพิจารณาในกรรมการฝึกอบรมฯ ต่อไป  บันทึกการผ่าตัด
ประจ าตัวนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย จะ
ใช้พิจารณาในการสอบประเมินความช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯ ด้วย แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยู
โรต้องมีความสามารถในการท าผ่าตัดได้เองโดยผ่านการประเมินสมรรถนะ  

 EPA (Entrustable Professional Activity) ตามท่ีก าหนดในแต่ละชั้นปี  
            ๒.๒.๑ ก าหนดชนิดการผ่าตัดเพ่ือประเมินในแต่ละชั้นปี  
แบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity: EPA)  
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*สามารถกรอกบันทึกกิจกรรมผ่านทาง application หรือ download แบบฟอร์มจากสมาคม
ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ 

 
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีจะได้รับการประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ การมีทักษะ

ปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ทั้งด้านทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  ผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วย การบันทึก
เวชระเบียน การน าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

 
การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรมความเป็นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 

 
              แพทย์ประจ าบ้านยังได้รับสิทธิในการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์ ทั้งในส่วน
ของเนื้อหาและ ระบบสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานหรือสถาบันที่ผ่าน  เพ่ือทางสถาบันฝึกอบรมจะได้
ท าการ ปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การประเมินจะท าทุกสิ้นเดือนก่อนที่แพทย์ประจ าบ้านจะย้ายไป
หน่วยงาน หรือ สถาบันฝึกอบรมล าดับต่อไป  
              ผลการประเมิน จากผลการประเมินต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตั ดสินว่า 
แพทย์ประจ าบ้านผ่านการฝึกอบรม สามารถให้เลื่อนชั้นปีการฝึกอบรมหรือส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตร
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์หรือไม่ แพทย์ประจ าบ้านที่จบแต่ละชั้นปีจะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์ รับรองการผ่านชั้นปีนั้นๆ ในกรณีที่มีความต้องการ โอนย้ายไปศึกษา
ต่อที่สถาบันอ่ืนโดยทางสถาบันฝึกอบรมจะท าเรื่องหนังสือผ่านกรมการแพทย์ ออกประกาศนียบัตรตาม
ชั้นปีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน รวมทั้งหนังสือรับรองการฝึกอบรม เพ่ือเอาไปใช้ในการฝึกอบรมต่อที่
สถาบันอ่ืนๆ ในกรณีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทางกรมการแพทย์จะออกเป็นภาษาอังกฤษให้ ในกรณี
วุฒิบัตรต้องยื่นขอโดยตรงผ่านแพทยสภา การโอนย้ายจะท าได้ในกรณีที่ผู้ได้รับการฝึกอบรมต้องท า
หนังสือแจ้งความจ านงในการโอนย้าย  พร้อมเหตุผลการโอนย้าย และสถาบันฝึกอบรมปลายทางที่
ต้องการโอนย้ายนั้น มีต าแหน่งและยินดีรับไปฝึกอบรมต่อ เสนอเข้าคณะกรรมการฝึกอบรมพิจารณา
ตัดสินก่อนด าเนินการ  
 
 
 



127 
 
 

 

 

กำรเลื่อนชั้นปีของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำศัลยศำสตร์ยูโร  กรมกำรแพทย์  
๑. แพทย์ประจ าบ้านเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยจนครบ ๑๒ หน่วย ใน ๑ ปี และ

ผ่านการประเมิน ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นฝึกอบรมในปีที่สูงขึ้น โดยการพิจารณาขึ้น
ชั้นปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ข้ันต่ า ดังต่อไปนี้ 
๑.๑  ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นชั้นปีที่ ๒ จ าเป็นต้องผ่านการสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์     

ผ่านการอบรมพ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ผ่านการอบรมการกู้ชีวิตขั้นสูง และผ่านการประเมินการ
จบชั้นปีที่ ๑ (ทั้งการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่
เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 
        ๑.๒  ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นชั้นปีที่ ๓ จ าเป็นต้องน าเสนอ research proposal ให้เสร็จสิ้น และผ่าน
การประเมินการจบชั้นปีที่ ๒ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการ
ทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น)  
        ๑.๓  ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นชั้นปีที่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอ research progression อย่างน้อยครั้ง
แรกให้เสร็จสิ้น และผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ ๓ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการ
ประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี
การศึกษานั้น) 
         ๑.๔  จบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ าเป็นต้องน าเสนอผลงานวิจัย และผ่านการประเมินการจบชั้น
ปีที่ ๔ (ท้ังการสอบ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือ
ได้ ส าหรับชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น) 

๒. แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์ในการท าหนังสืออุทธรณ์ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯ ต่อ คณะกรรมการฝึกอบรมของกรมการแพทย์และคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  

๓. ในกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบฉบับนี้ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติ และมติ
ของ คณะอนุกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด   
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เกณฑ์ตัดสินเพ่ือการเลื่อนชั้นปี, ซ้ าชั้นปี, ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร และการให้ออกจากการฝึกอบรม  
ล าดับ หัวขอ้ รายละเอียด หมายเหตุ 

๑. กิจกรรมทางวิชาการ เช่น 
Collective Review 
,Topic Journal club, 
operative review , M&M 
ฯลฯ 

ต้องท ากิจกรรมวิชาการที่ได้รับมอบหมาย 
  

ท าโทษ 5 คะแนน / 
กิจกรรมวิชาการท่ีได้รับ
มอบหมายแล้วไม่ได้ท า 
  

๒. Research  ปี ๒  ต้องท าresearch proposal ให้เสร็จ  
  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปีที ่๓ 

ปี ๓ ต้องน าเสนอ research progression อย่างน้อยครั้ง
แรกให้เสร็จภายในปี ๓ ,ปี 4 จะต้องท า research ให้
เสร็จและมีการน าเสนอผลงานวิจัยและส่งผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปีที ่๔ หากด าเนนิงาน
วิจัยไม่เสร็จ จะไม่ส่งสอบ
วุฒิบัตร 

๓. Log book EPA แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ได้รับการประเมินความรู้ 
“ผ่าน” ภาคปฏิบัติตามแบบฟอร์ม EPA เดือนละครั้ง เป็น
จ านวนรวมมากกว่าร้อยละ ๘๐  เมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปี  

๔. การถูกลงโทษ โดย  
๑.การภาคทัณฑ์  
๒.ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย    
ลักษณ์อักษร  
๓.เขียนรายงาน  

มีการรายงานทุก ๓ เดือน เป็นมติของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ผู้ควบคุมในการพิจารณา โดยพิจารณาตาม
ขั้นตอนเบื้องต้นก่อน ได้แก่  ว่ากล่าวตักเตือน, เขียน
รายงาน ในกรณีตัดสินไม่ได้ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา  

ท าโทษ ๕ คะแนน/ครั้ง  

๕. - ส่งใบประเมินสถาบัน  ให้ resident ทุกคนส่งข้อมูลผ่าน                     
e-mail ให้ทีมทุกเดือน  

ท าโทษ ๑ คะแนน/ครั้ง  ถ้า
ไม่ส่งให้ครบ  - ใบประเมินอาจารย์  

๖ ถูกประเมินไม่ผ่านในแต่ละ 
หน่วยที่ส่งไปฝึกอบรม  

- ถ้าประเมินไม่ผ่าน 
 

ท าโทษ ๑๐ คะแนน/หน่วย  
 

๗. In-training exam 
(ภาคทฤษฎี) ทุกชั้นปี  

แพทย์ประจ าบ้านที่สอบตกภาคทฤษฎี  ให้รีบติดต่อ
คณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือสอบแก้ตัวสองครั้งตามมติของคณะอนุกรรมการ   

ท าโทษ ๒ คะแนน/ครั้ง  
-หากด าเนินการสอบแก้ตัว
แล้วไม่ผ่านจะไม่ได้ขึ้นชั้นปี 

๘. ขาดเรียน หรือ ขาดสอบ  ไม่มีเหตุผลอันสมควร  ท าโทษ 5 คะแนน/ครั้ง  
๙. การสรุปเวชระเบียน  จนท.จะส่งรายชื่อมาให้ที่งานธุรการส านักงานยูโรชั้น 12 ๔ chart / ๑ คะแนน  

๑0. เวลาเรียน /เวลาเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ  

เวลาเรียนต่ ากว่า ๘๐% ให้รีบติดต่อคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือปฏิบัติงานแก้ตัวสองครั้งตามมติของคณะอนุกรรมการ  

หากไม่ด าเนินการจะไม่ได้
ขึ้นชั้นปี  

 



129 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ :   
1. เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปีคะแนนรวม  
- ถูกท าโทษมากกว่า   ๑๕ คะแนน  ให้ซ้ าชั้นในแต่ละปี / เมื่อซ้ าชั้นแล้วให้เริ่มนับคะแนนใหม่ 
- ถูกท าโทษมากกว่า   ๔๐ คะแนน  ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ)  
2. ส าหรับชั้นปีที่ ๑ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน    ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เมื่อครบ

ก าหนดtraining)      
ชั้นปีที่ ๒ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เม่ือครบก าหนด
training)   
ชั้นปีที่ ๓ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เม่ือครบก าหนด
training)   
ชั้นปีที่ ๔ ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน   ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ) (เม่ือครบก าหนด
training)  

3. ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม (ร้ายแรง) สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสิน
โดย คณะ    อนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการ
ฝึกอบรมได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องอิงเกณฑ์ให้คะแนนเบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอน
การตักเตือน หรือภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้  

4. การตัดสินนี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
 5. มีการส่งข้อมูลคะแนนให้แพทย์ประจ าบ้านทุก ๖ เดือน ทาง e-mail ถ้าไม่อุทธรณ์ถือว่า

แพทย์ประจ าบ้าน ยอมรับคะแนนที่ส่งไปให้  
6. ในการซ้ าชั้นติดต่อกันเกิน ๒ ปี จะถูกพิจารณาให้ยุติการฝึกอบรมและออกจากการฝึกอบรม  
7. การอุทธรณ์ค าตัดสินสามารถท าเรื่องผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมได้หลังจากรู้ ผลการตัดสิน

ภายใน         ๑ เดือน ค าพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุดหลังอุทธรณ์  
   ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม(ร้ายแรง) สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสิน
โดย คณะอนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการฝึกอบรมได้
เลย โดยไม่จ าเป็นต้องอิง เกณฑ์ให้คะแนนเบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน 
หรือภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้ *** การตัดสินใจนี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ

ประเมิน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร ดังนี้ 
6.6.๒.๑    มีหนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (ใน

กรณีได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ให้หนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตร
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ มีอายุเพิ่ม ๔ ปี หลังได้วุฒิบัตร) 

6.6.๒.๒    มีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมครบถ้วน จากสถาบันฝึกอบรม 
6.6.๒.๓    มีหนังสือรับรอง และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบจากสถาบันฝึกอบ 
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6.6.๒.๔    มีแบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional 
Activity: EPA)  

6.6.๒.๕    มีส าเนานิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งได้น าเสนอเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ 
หรืออยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ในจุลสารหรือวารสารทางการแพทย์ โดยมีหนังสือ
รับรองการตีพิมพ์ เพ่ือขอความเห็นชอบรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

.6.๒.๖    ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตลอดหลักสูตร 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการประเมินและการตัดสินผล เพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. การสอบข้อเขียน 

๑.๑   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ 

๑.๒   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
-   ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และต้องสอบผ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ทางศัลยศาสตร์ และต้องผ่านการน าเสนอ Research proposal ในที่ประชุมที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาเห็นชอบ  
*** การสอบข้อเขียน ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในปลายปีการศึกษา 
๒. การสอบปากเปล่า 

๒.๑   คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 
๑. มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร ครบตามเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เข้า

รับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
๒. สอบผ่าน ข้อเขียน วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
๓. สอบผ่าน ข้อเขียน ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

*** การสอบปากเปล่า ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. การตัดสินผลการสอบ 

จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบในแต่ละส่วน ภายใต้การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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กำรปฏิบัติงำนและกำรอยู่เวร 

โรงพยาบาลราชวิถี  มุ่งเน้นเรื่องวิชาการ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากปริมาณผู้ป่วยที่มีจ านวนมาก  
การเรียนของแพทย์ประจ าบ้านเป็นระบบที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูคนไข้จริง   การเรียนรู้
จึงต้องอาศัยการท างานภายใต้การดูแลของรุ่นพ่ีและอาจารย์   จึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
รุ่นพ่ี รุ่นน้อง   คู่มือเป็นเพียงแนวทางในการท างาน  อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์     แต่จะยึด
หลัก  accountability คืองานทุกส่วนจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
(R = resident    1, 2, 3, 4 =ชั้นปี) 
1. Ward work    

 ผู้ดูแลโดยรวม..................................................................................... .....Chief R4 
 การรับผู้ป่วย- ตรวจร่างกาย  + ลงบันทึก  ............................................R1, R2 
 Assessment : discussion +treatment plan…………………..………….R3, R4 
 Round ward +progress note ที่ส าคัญๆ …………………..………………..R2, 3, 4 
 General work + ใบ consultation + ใบ x-ray request ต่างๆ..…….R1 
 Routine progress note (เขียนทุกวัน)……………………………………..……R1, R2 
 Pre-op order………………………………………………………………………..…….R2, 3, 4 
 การ set OR และการจัดคิวผ่าตัด (โดยผ่านการปรึกษากับอาจารย์เจ้าของห้องผ่าตัด) 

Chief R4 
 Case ที่ Set จาก ward อ่ืน ให้คนที่ไปรับ consult แจ้งให้ Chief R4 ทราบ 
 Case ที่ Set จาก OPD ให้คนที่ออกตรวจเช็คกับพยาบาลว่าได้ส่งใบเรียบร้อยหรือยัง 

แล้วแจ้งให้ chief R4 ทราบ 
 Discharge ให้คนที่สั่ง Discharge กรอกใบ summary และ OPD card ให้เรียบร้อย  

2.  OPD  
 OPD ปกติ assignment ตามตาราง แต่ chief resident อาจปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม    ให้เริ่มออกตรวจ เวลา 9.00 น.ตรง จนกว่าผู้ป่วยจะหมดในวันนั้น 
 Preadmission clinic ช่วงบา่ยวันจันทร์ + วันพฤหัสบดี ให้ Resident ที่ออกตรวจมี

หน้าที่ดังนี้ 
- Check lab , EKG ถ้าผิดปกติให้ Consult 
- นัดวัน Admit ก่อนผ่าตัด 1 วัน แต่ถ้าจ าเป็น เช่น ต้องคุมระดับน้ าตาลหรือความดัน 

ก็ให้มา Admit ก่อนหลายๆ วัน ตามความจ าเป็น  
- ให้ค าแนะน าและตอบค าถามผู้ป่วย + ญาติ ถึงแผนการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดข้ึนและการพยากรณ์โรค 
- ถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ ให้ค าแนะน าให้ญาติมาบริจาคเลือด 



132 
 
 

 

 

 
3. การฉีด contrast media ที่แผนก x-ray เช่น cystography ,urethrography , retrograde หรือ 
antegrade pyelography ให้เป็นหน้าที่ของ R2 และ R3 ที่ออก OPD ในวันนั้น ไม่ควรให้ Resident 
แผนกอ่ืนไปท า  โดยเมื่อทางเอกซเรย์โทรเรียกให้ไปทันที  ส่วนผู้ป่วยที่ค้างที่ OPD ให้ resident รอ
จนกว่าจะท าหัตถการตรวจทางรังสีที่แผนก x-ray เสร็จ หรือให้ resident อ่ืนตรวจแทน 
4. การรับ consult จากแผนกอ่ืนๆ  เป็นหน้าที่ของ R2 และ R3    

 ในรายที่มีปัญหาให้รายงาน chief resident และอาจารย์ทุกครั้ง   
 ให้ chief residentท าสมุดรับ consult ด้วย   เพื่อสะดวกในการติดตามงานและส่งเวร 
 ใบ consult หลังเขียนตอบให้ค าปรึกษาแล้วให้ resident น าส าเนาส่งกลับมาท่ีส านักงาน

ศัลยศาสตร์ยูโร 
5. OR   การจัดสรรก าลังคนเป็นสิทธิขาดของ chief resident 

    OR1 ดูแลห้อง Scope และ ESWL ตามตาราง  
    OR ใหญ่ ให้ chief R4 เป็นหลัก 
    Endourology ให้ รอง chief หรือ R3 
    Intra-operative consultation ให้คนที่อยู่ OR1 ไปดูก่อน ถ้ามีปัญหาให้รายงาน chief 

resident หรืออาจารย์ 
    การเขียน operative note และใบเขียว และสรุปใน OPD card ให้คนท าผ่าตัด หรือมือ 2 (ถ้า

ช่วยอาจารย์)เป็นคนเขียน 
    ถ้าเป็นมือ 1 ต้องอยู่จนจบการผ่าตัด  ส่วนมือ 2, 3 ควรอยู่จนจบการผ่าตัด 

6. การอยู่เวร   ตามตาราง  ต้องรายงาน  chief resident ให้รับรู้ผู้ป่วยทุกราย    
    เมื่อมีcase ที่มีปัญหาเมื่อได้รับรายงาน ให้ R1 มาประเมินก่อนทุกครั้ง จากนั้นให้รายงาน 

R2, R3และ R4 ตามล าดับขั้น 
    รายที่มีปัญหาหรือไม่แน่ใจให้รายงานอาจารย์ทันที 
    รายที่ไม่ส าคัญ ให้รอรายงานทีหลังได้ 
    รายที่จ าเป็นให้รายงานอาจารย์ทันที 
    รายที่แผนกอ่ืนจะเอาไปผ่า chief ต้องรับทราบและไปประเมินว่าจะต้องเข้าผ่าตัดด้วย

หรือไม ่
    หากจะไปอยู่เวรเอกชน ควรรับเฉพาะวันหยุด    วันธรรมดาควรรับหลัง 18.00 น.          

(ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆไม่ควรรับเวรนอก เพ่ือให้มีเวลาได้ศึกษาเต็มที่) 
7. Conference + other activity  มีผู้รับผิดชอบตามตาราง 

    ควรรักษาเวลา  เริ่มและจบให้ตรงเวลา 
    หากมีคนไข้ใน ward มาก มา Conference ไม่ทันให้ตื่นเช้าเพ่ือมาท างานเร็วขึ้น 
    Conference ที่ชั้น 12 งานศัลยศาสตร์ยูโร ตึกสิรินธรให้เซ็นชื่อทุกครั้ง  
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8. การกรอกบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้(Entrustable Professional Activity : EPA)  

  แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีจะตัองบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนด 

  มีอาจารย์ที่ควบคุมตรวจสอบรับรองในกิจกรรมทางการแพทย์นั้นๆ 
 

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ท าหัตถการ 
 หัตถการทั่วไป Open surgery  

1. แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์เคยเข้าช่วยผ่าตัดในหัตถการที่จะเป็นผู้ท า
ผ่าตัดเองอย่างน้อย 1 ราย 

2. แพทย์ประจ าบ้านต้องศึกษาข้ันตอนการผ่าตัดจากต ารามาก่อนอย่างละเอียด 
3. แพทย์ประจ าบ้านต้องทบทวนประวัติ ผลการสืบค้นและทบทวนฟิล์มเอกซเรย์ของ

ผู้ป่วยที่แพทย์ประจ าบ้านจะเป็นผู้ลงมือท าผ่าตัดและมีการวางแผนการผ่าตัดผู้ป่วย
โดยมีการอภิปรายกับอาจารย์เข้าของไข้ก่อนลงมือผ่าตัดจริง 

4. อาจารย์ประเมินแล้วว่า แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ความสามารถที่จะท าผ่าตัดได้ 
 Laparoscopic Surgery 

1. แพทย์ประจ าบ้านต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ และระบบของเครื่องมือ ใน
การผ่าตัดทางกล้องผ่านหน้าท้อง 

2. แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือผ่าตัดทางกล้องสมมุติ  
3. แพทย์ประจ าบ้านต้องศึกษาข้ันตอนการผ่าตัดจากต าราหรือวีดีทัศน์ก่อนเข้าผ่าตัด 
4. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าช่วยผ่าตัดในต าแหน่งผู้ถือกล้องอย่างน้อย 5 ราย 
5. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าช่วยผ่าตัดในต าแหน่งผู้ช่วยหลักอย่างน้อย 5 ราย 
6. แพทย์ประจ าบ้านต้องทบทวนประวัติ ผลการสืบค้นและทบทวนฟิล์มเอกซเรย์ของ

ผู้ป่วย รวมทั้งแผนการผ่าตัดโดยมีการอภิปรายกับอาจารย์เจ้าของไข้ก่อนลงมือผ่าตัด
จริง 

7. อาจารย์ประเมินแล้วว่าแพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ความสามารถที่จะท าผ่าตัดได้ 
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กำรเขียนและสรุปเวชระเบียนผู้ป่วย 
 

กำรเขียนเวชระเบียน 
1. ให้แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เขียนเวชระเบียนผู้ป่วยรับใหม่ทุกรายตามแบบฟอร์มรับผู้ป่วย 
2. เขียนเวชระเบียน (ประวัติและการตรวจร่างกาย) ให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ สอดคล้องกับปัญหา และ

จับประเด็นปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. ประมวลข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญและสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย สามารถระบุปัญหา และ

น าเสนอเป็นระบบตามความรุนแรงของปัญหา (problem lists) 
4. วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมุติฐาน วินิจฉัยแยกโรค โดยอาศัยข้อมูลที่ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม

และมีเหตุผล 
5. วางแผนสืบค้น วางแผนการดูแลรักษาได้เป็นขั้นตอน เหมาะสม มีเหตุผล ครอบคลุมถึงการ

ป้องกัน ฟ้ืนฟู และ ส่งเสริมสุขภาพ โดยค านึงถึงผลลัพธ์และบริบทของผู้ป่วย 
6. บันทึกการติดตามความก้าวหน้าของผู้ป่วยตามหัวข้อ SOAP 

-บันทึกตั้งแต่วันแรกของการพักรักษาในโรงพยาบาล (ก่อนได้รับการผ่าตัด) 
-บันทึกอย่างน้อย 3 วันหลังการผ่าตัด หรือการรักษาด้วยยา 
-หรือบันทึกจนกระทั่ง off-service 
-หรือบันทึกจนกระทั่งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
-หรือบันทึกจนปลอดภัย 
-หรือบันทึกทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกและหรือมีการสั่งการรักษาพยาบาล 

7.  ไม่ควรคิดที่จะเขียนเวชระเบียนหรือ progress note ในวันรุ่งขึ้น เพราะอาจท าให้ขาดข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับแพทย์ท่านอ่ืนซึ่งต้องมารับการดูแลผู้ป่วยต่อจากเรา 

8.   Doctor’s order ต้องระบุวันที่ และเวลาที่สั่ง orders, เขียนชื่อยาเต็มพร้อมทั้งระบุขนาดและ
วิธีการใช้ยา, มีลายเซ็นก ากับพร้อม code 

  9.   ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ต้องเขียนใบ operative note ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของ
โรงพยาบาล และต้องมีรายละเอียดของการผ่าตัด ได้แก่  position, incision, findings, 
procedures, intraoperative, complication, gauze, needle and instruments count 
และ estimated blood loss เป็นต้น 

          10. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 และ 3 มีหน้าที่ตรวจสอบ เพ่ิมเติม และให้ค าแนะน าในการเขียนเวช
ระเบียนกับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 พร้อมทั้งเซ็นชื่อก ากับ 

11. ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะวิกฤต แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 และ 4 ต้องเขียน
สรุปปัญหาของผู้ป่วยรวมทั้งวางแผนการรักษาเองก่อน แล้วจึงเขียนแผนการรักษาที่ได้รับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ต่อท้าย และ ต้องเขียนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง 

12. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือเสียชีวิต แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 4 ต้องเขียนเวชระเบียน
เพ่ิมเติมโดยละเอียด แล้วน าเสนอ risk management team และอาจารย์เจ้าของไข้ภายใน 24 
ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ เพื่อน าเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯต่อไป 
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กำรสรุปเวชระเบียน 
 

1. ให้แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1-2 ร่วมกันสรุปเวชระเบียนทุกรายตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล และ
ตามแบบฟอร์ม discharge summary ผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายในวันเดียวกันที่จ าหน่าย
ผู้ป่วย ซึ่งแนะน าให้สรุปทันที พร้อมๆ กับการเขียนจ าหน่ายผู้ป่วย เพราะจะสรุปได้ง่าย ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

2. ต้องบันทึกการผ่าตัดที่ผู้ป่วยได้รับลงในแบบสรุปเวชระเบียน (discharge summary) ทันทีหลังเสร็จ
สิ้นการผ่าตัด 

3. Principle Diagnosis เขียนเพียง 1 โรค พิจารณาจากโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญท าให้ผู้ป่วยมารับการ
รักษา 

4. Co-morbidity โรคร่วม (เขียนได้หลายโรค) พบร่วมกับโรคหลักในเวลาที่รับไว้รักษาท าให้ต้องนอน 
รพ. นานขึ้นอีก 1 วันเป็นอย่างน้อย 

5. Complications โรคแทรกซ้อน (เขียนได้หลายโรค) พบภายหลังเวลาที่รับไว้รักษาท าให้ต้องนอน รพ.
นานขึ้นอีก 1 วันเป็นอย่างน้อย 

6. Other diagnosis (เขียนได้หลายโรค) พบร่วมกับโรคหลักในเวลาที่รับไว้รักษาหรือพบภายหลังเวลาที่
รับไว้รักษา แต่ไม่ได้ท าให้ต้องนอน รพ. นานขึ้น 

7. เวชระเบียนที่แพทย์ประจ าบ้านสรุปเสร็จแล้ว ทางหอผู้ป่วยจะส่งมาที่ส านักงานทุกวันเพ่ือให้อาจารย์
เจ้าของไข้ตรวจสอบและลงนาม 

8. กรณีที่อาจารย์เห็นว่าเวชระเบียนยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เวชระเบียนดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปที่
ส านักงานศัลยศาสตร์ยูโรซึ่งส านักงาน จะแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านคนที่สรุป รับผิดชอบด าเนินการให้
ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน ากลับมาให้อาจารย์เจ้าของไข้ตรวจสอบและลงนามอีกครั้ง 

9. เวชระเบียนที่แพทย์ประจ าบ้านยังไม้ได้สรุป ทางหอผู้ป่วยฯจะไม่สามารถน าส่งให้อาจารย์สรุปได้ ท า
ให้มีผลต่อการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ดังนั้นขอให้พยายามสรุปให้เสร็จทันที
เมื่อเขียน discharge ผู้ป่วยกลับบ้าน จะได้ไม่เกิดงานคั่งค้าง และกรณีเวชระเบียนที่ไม่สรุปหรือสรุป
ไม่สมบูรณ์เกิน 20%.ในเดือนนั้นๆอาจจะมีผลต่อเงินเวรของแพทย์ประจ าบ้านยูโรในเดือนนั้นๆทุกคน
ที่จะได้เงินเวรลดลง 
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ควำมประพฤติ (ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร) 
 

สังคมมีความคาดหวังกับแพทย์สูง และถือว่าเป็นวิชาชีพที่ทรงเกียรติ แพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโร ของโรงพยาบาลราชวิถี พึงต้องระมัดระวังกิริยามารยาท การพูดคุยเสียงดัง ใช้สรรพ
นามสมัยโบราณ ล้วนเป็นกิริยาที่ไม่พึงกระท า  และห้ามน าอาหารเข้าไปรับประทาน ในห้องผ่าตัด 

 
กำรมีสัมมำคำรวะ 

1. การมีสัมมาคารวะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุน ท าให้ผู้ใหญ่คุ้นเคย เอ็นดู และยินดีช่วยเหลือ ผู้มี
ความเฉลียวฉลาดจึง ไม่ลังเลที่จะมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 

2. การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านให้ยึดล าดับอาวุโสตามปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 

กำรพูด 
1. แพทย์ทุกท่านพึงสังวรว่าเป็นผู้มีการศึกษา และได้รับความเคารพนับถือจากสังคม การ

พูดจาทั้งกับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน ควรใช้ค าพูดที่สุภาพ แสดงออกซ่ึงความเห็นอกเห็นใจ และให้
เกียรติกับผู้อ่ืน (ซึ่งมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับแพทย์) 

2. ในกรณีที่มีปัญหาการพูดแนะน าท้ังกับผู้ป่วยและญาติ ควรปรึกษาอาจารย์ ทั้งนี้ควรหา
โอกาสศึกษาศิลปะดังกล่าวจากอาจารย์แพทย์หรือแพทย์รุ่นพ่ีซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 

 

กำรแต่งกำย 
1. ในวัน-เวลาราชการ 
- แพทย์ประจ าบ้านชาย จะต้องแต่งกายด้วยกางเกงขายาว เสื้อฟอร์มที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ 

รองเท้าหนังหุ้มส้นพร้อมถุงเท้า ในกรณีที่ช่วงแรกของการฝึกอบรมยังจัดหาเสื้อฟอร์มไม่ทันสามารถใช้
เสื้อฟอร์มของโรงพยาบาลอ่ืนได้ 

- แพทย์ประจ าบ้านหญิงจะต้องแต่งกายด้วยกระโปรง ไม่นุ่งสั้น ใส่เสื้อฟอร์มที่ทาง
โรงพยาบาลจัดให้ (อาจสวมทับอยู่ภายนอก). รองเท้าหนังหุ้มส้น ในกรณีที่ช่วงแรกของการฝึกอบรม
ยังจัดหาเสื้อฟอร์มไม่ทันสามารถใช้เสื้อฟอร์มของโรงพยาบาลอื่นได้ 

 2. นอกเวลาราชการ 
- แต่งกายด้วยชุดสุภาพที่ด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ 

              - ห้ามใส่รองเท้าแตะ เวลาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

 กำรดูแลสุขภำพของตนเอง 
เนื่องจากการเรียนวิชาศัลยกรรมยูโรวิทยานั้น จะต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเท

รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยของคนไข้ แพทย์ประจ าบ้านจึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง มี
สุขภาพจิตที่ดี หลีกเลี่ยงของมึนเมา หากมีปัญหาด้านสุขภาพ ให้รายงานอาจารย์แพทย์ เพ่ือที่จะ
ปรึกษาหรือแนะน าในการดูแลรักษาต่อไป  
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ระเบียบกำรลำและค่ำตอบแทน 
 

ก ำหนดสิทธิกำรลำคลอด กำรลำป่วย และกำรลำต่ำงๆ  
1. การลาหยุดพักผ่อน  มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ไม่เกิน  ๑๐  วัน ต่อปี  โดยขออนุมัติโดยตรงต่อหัวหน้า

งานศัลยศาสตร์ยูโรหรือหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ และให้ส่งส าเนาการลาไปยัง ส านักงาน
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

2. การลากิจ ลากิจส่วนตัวได้ ๕ วัน จะต้องเขียนใบลาทุกครั้งและต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์       
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงานก่อนเสมอ  

3. การลาป่วย จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์อาวุโสทุกครั้ง  
4. ในกรณีลาบวช ลาคลอด อนุญาตให้มีการลาได้ แต่ทั้งนี้จ านวนวันลาต้องไม่กระทบต่อการ

ฝึกอบรม ตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนด 
5. หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลาได้ ในกรณีเกณฑ์ทหาร 
        การลาป่วย  ลาพักผ่อน  และลากิจทั้งสิ้นไม่เกิน  ๑๕  วันต่อปี  โดยในการลาของแต่ละ
หน่วยงานที่ฝึกอบรมไม่เกิน ๕ วัน ถ้าเกินจากก าหนดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  อาจพิจารณาให้
ฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่ขาดการฝึกอบรม หรือพิจารณาไม่ส่งสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรได้  ในการลากิจ, ลาพักร้อน ยกเว้นลาป่วย จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย
แล้ว หรือได้มอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านท่านอื่นปฏิบัติแทนแล้ว และแจ้งให้แพทย์อาวุโสทราบด้วย  
- ในกรณีการลา ที่ส่งผลกระทบต่อเวลาฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนด หน่วยฯจะส่งเรื่องขอค าปรึกษาไปยัง 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 
๖.  มีสิทธิเข้ารักษาในโรงพยาบาลในอัตราค่าห้องพิเศษฟรี ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์  
ผู้อ านวยการ  
๗.  มีสิทธิในการลาพักการศึกษาหรือการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๒ ปี  
ค่ำตอบแทน 

1. การได้รับค่าตอบแทนการอยู่เวรนอกเวลาได้เป็นเหมาจ่ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตาม
ก าหนดของ กรมการแพทย์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขา (แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสรุปเวช
ระเบียนของผู้ป่วยทั้งหมดในเดือนนั้นให้ครบทันเวลาเกิน 80% ถ้าสรุปไม่ครบแพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ยูโรทั้งทีมที่อยู่เวรในเดือนนั้นจะถูกตัดลดเงินเวรเหลือ 8,000 บาท) 

2. ค่าตอบแทนเงินเดือนในกรณีเป็นข้าราชการได้ตามกฎเกณฑ์ของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่เป็น ทุนอิสระได้ค่าตอบแทนเทียบเท่าเจ้าพนักงานธุรการ ๑๐,๑๙๐ บาทต่อเดือน 

3. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ใหม่ที่ไม่มีต้นสังกัด กรุณาติดต่อที่ส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร 
ตึกสิรินธรชั้น 12 เพื่อเขียนใบสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

4. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ใหม่ กรุณาแจ้งเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขา รพ. ราชวิถี แล้วมาแจ้ง เลขที่บัญชีที่เจ้าหน้าที่ส านักงานศัลยศาสตร์ยูโรพร้อมส่งรูปถ่าย ขนาด 
2” จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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แบบประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเมื่อผ่านแต่ละสาขาหรือสถาบันสมทบ 
แบบประเมินผลการฝึกอบรมที่ผ่านแต่ละสาขาในชั้นปีที่ 1 
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แบบประเมินผลกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนสถำบันสมทบ 

 
 

 
โรงพยำบำลรำชวิถี 

กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข 
แบบประเมินแพทย์ท่ีมำฝึกอบรมปฏิบัติงำนที่ภำควิชำ................................... 

โรงพยำบำล.......................................... 
ชื่อ  นายแพทย์..................................................... แพทย์ประจ าบ้านปีที่........ ....... สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาบันของท่าน ตั้งแต่วันที่.......................................................................... 

 

หัวข้อเรื่องที่ประเมิน 

ดีมำก 
 
 

(5) 

ดี 
 
 

(4) 

ปำน
กลำง 

 
(3) 

ไม่สู้ดี 
 
 

(2) 

ไม่ดี
อย่ำง
ยิ่ง 
(1) 

ไม่มีควำมเห็นหรือไม่
อำจตัดสินใจได้ 

(โปรดระบุเหตุผล) 

1.   ความรู้ทางวิชาการ       
2.   การตัดสินใจแก้ปัญหา  

(CLINICAL JUDGEMENT) 
 

     

3. ความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษา       
4. ความตั้งใจที่จะท างาน       
5. สมรรถภาพการปฏิบัติงาน       
6. การบันทึกรายงานทางการแพทย์       
7. การตรงต่อเวลา       
8. ความรับผิดชอบ       
9. มนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้ป่วยและญาติ       

                    แพทย์       
                    เจ้าหน้าที่       

 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่มารายงานตัววันที่ ........................................... ถึงวันที่ ........................ ......................  
ช่วงเวลาที่มาปฏิบัติงาน    ครบ      ป่วย ..............วัน    ลากิจ .............วัน     ขาด ..................วัน 

             
 ลงชื่อ .................................................... 

             หัวหน้าหน่วยหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 
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แบบฟอร์มกำรประเมินหน่วยงำนหรือสถำบัน ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 
 
 
แบบฟอร์มกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนส ำหรับผู้ร่วมงำน 
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ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน (ส าหรับบุคลากร) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ไม่ด ี พอใช้ ดี ดีมาก 
1.  แพทย์ประจ าบ้าน แต่งกายเหมาะสม วาจาสภุาพ      
2.  แพทย์ประจ าบ้าน ตรงต่อเวลา     
3.  แพทย์ประจ าบ้านแสดงถึง ความเต็มใจในการรับปรึกษาผู้ป่วย     
4.  แพทย์ประจ าบ้านสามารถ อธิบาย ให้ค าปรึกษาและ แก้ไขปญัหาที่ท่าน
ปรึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

5.  แพทย์ประจ าบ้าน รับฟังและยอมรับ ข้อคิดเห็นจากท่าน     
 
 
ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน (ส าหรับผู้ป่วย) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ไม่ด ี พอใช้ ดี ดีมาก 
1.  แพทย์ประจ าบ้าน แต่งกายเหมาะสม วาจาสภุาพ      
2.  แพทย์ประจ าบ้าน ตรงต่อเวลา     
3.  แพทย์ประจ าบ้านแสดงถึง ความเต็มใจในการให้ข้อมูลเมื่อท่านมีค าถาม     
4.  แพทย์ประจ าบ้านสามารถ อธิบาย ให้ค าปรึกษาและ แก้ไขปญัหาที่ท่าน
ปรึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

5.  แพทย์ประจ าบ้าน รับฟังและเคารพ การตดัสินใจของท่านเกี่ยวกับการรักษา     
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คณะกรรมกำรฝึกอบรมและอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

เนื่องจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ ในสังกัด
หลายแห่ง มีการ ด าเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายหลักสูตร 
จึงได้มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กรมการแพทย์” ขึ้น โดยอธิบดี
กรมการแพทย์เป็นประธาน คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่คือ   
๑.  ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ใน
สังกัด กรมการแพทย์  
๒.  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาต่างๆ โดยให้การสนับสนุน แนะน า 
ตัดสินใจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์   
๓.  พิจารณาจัดสรรโควตาการส่งแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 
กรมการแพทย์  
๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
   เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเรียบร้อย ประสบผลส าเร็จ จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรเพ่ือรับผิดชอบ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร 
โดยประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์จากสถาบันหลักคือโรงพยาบาลราชวิถี ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ 
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หน้ำที่ของอนุกรรมกำรฯ มีดังนี้คือ  
๑. จัดท าปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร กรมการ

แพทย์ ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรของแพทย์สภา ( 
โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย), ทั้งจัดท าคู่มือส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  
  ๒. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โรงพยาบาล หรือสถาบัน
สมทบ และ ติดตามประเมินผลสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์   

3. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะด้านเพ่ือสนับสนุนในการฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์  

4. เป็นที่ปรึกษาคณะท างานย่อยต่างๆ โดยให้การสนับสนุน แนะน า ตัดสินใจ ช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไป
ตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์   

5. ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน และท าการประเมินแพทย์
ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร เป็นระยะๆ ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ไม่กระท า
ความเสื่อมเสียให้กับสถาบันฝึกฯ และกรมการแพทย์ โดยเป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วย และปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

6. ก าหนดระยะเวลาท างานรวมทั้งการอยู่เวร ชั่วโมงการท างานในเวลาไม่ควรเกิน ๔๘ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอยู่เวรไม่ควรเกินเดือนละ ๑๒ เวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการฯพิจารณา
ความเหมาะสม  

7. ก าหนดกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนหลักการการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา  
8. จัดสรรแพทย์ประจ าบ้านรวมทั้งกระจายแพทย์ให้เหมาะสม ในกรณีแพทย์ประจ าบ้านขาด

หรือลา   
9. เป็นตัวแทนเสนอการปรับค่าตอบแพทย์ประจ าบ้านต่อกรมการแพทย์ ในกรณีปฏิบัติงาน

นอกเวลาและในเวลา โดยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม  
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงสร้างและระบบการบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขา
ศัลยศาสตร์ยูโร กรมการแพทย์ 

 
 
อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 
1. โรงพยาบาลราชวิถี 

1.1 งานศัลยศาสตร์ยูโร 
- อาจารย์แบบเต็มเวลา (Full time staff) 
นายแพทย์ วรพจน์ ชุณหคล้าย 
นายแพทย์ สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย 
นายแพทย์ ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร 
นายแพทย์ ธเนศ ไทยด ารง 
นายแพทย์ ชววรรธน์  โกสีย์ศิริกุล   
นายแพทย์ เสริมสิน สินธุบดี  
แพทย์หญิง มัชฌิมา ฮวบกอง  
 
-อาจารย์ที่มาบางเวลา (Part time staff) 
นายแพทย์ วิโรจน์ จิตต์แจ้ง 
นายแพทย์ สมสุข ก้องกิจก าธร 
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1.2 งานศัลยศาสตร์ทั่วไป 
1. นายไพบูลย์  จิวะไพศาลพงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ คลินิก สุชาติ จันทวิบูลย์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๓. นายวีรชัย มหธราดล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๔. นายทวี รัตนชูเอก  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ประธานอนุกรรมการ 
๖. นายสอาด ตรีพงษ์กรุณา  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ 
๘. นายสันติ โลกเจริญลาภ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
๙. นางสาวกรรณิการ์ เลาหวิจิตร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาววิภาว ีอินทโสตถิ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
๑๑. นายพุทธิพร เย็นบุตร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
๑๒. นายภาสุ สุขีพจน์  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๓. นายจีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๔. นายกษิดิน วิทูภิญโญภาพ  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัลลังก์ มุ้ยเผือก  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๖. นายพงศ์พล ศรีพันธ์  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๗. นายฐิติกร ไกรสรกุล  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๘. นายศุภชัย จันทร์วิทัน  นายแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวรับพร สุขพานิช  นายแพทย์ปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
๒๐. นายพัทธวุฒิ จันทูปนา  นายแพทย์ปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
๒๑. นายหลักชัย วิชชาวธุ  นายแพทย์ปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาวรัชมน ภิญโญเทพประทาน  นายแพทย์ปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
๒๓. นางสาวอัษรา เทพบัญชรชัย  นายแพทย์ปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

 
2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

นพ. ชนธีร์ บุณยะรัตเวช 
นพ. อุกฤษ เกษทอง 

3. โรงพยาบาลมหาสารคาม 
นพ. ประวีณ ทับแสง 
นพ.วิทมน ติยะไพบูลย์ 
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รำยช่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 - 4 ปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 
 

ชั้นปีที่ 1  
1. นายแพทย์จิรายุ เฉลิมพงศ์ 
2. นายแพทย์จิรายุส ไมตรีสถิต 
3. นายแพทย์ศิวัช อภิญญาชน 
4. แพทย์หญิงธัญญา ทองมาลัย 
 
ชั้นปีที่ 2 
1. นายแพทย์พิชชากร สุขเสถียร 
2. นายแพทย์จิระพงศ์ สงวนเจริญพงศ์ 
3. แพทย์หญิงชนกนันท์ ศิริชาติ 
4. แพทย์หญิงณิชนันทน์ ภัทรวนาคุปต์ 
  

           ชั้นปีที่3 
1. นายแพทย์วรวิทย์ สิทธิสร 
2. นายแพทย์นิติ  แช่มช้อย 
3. นายแพทย์รวิศ ติวิธมไหศูรย์ 
 
ชั้นปีที่4 
1. นายแพทย์จิตรภาษย์ กาละพงศ์ 
2. นายแพทย์กีรติ วัฒนายิ่งเจริญชัย 
3. นายแพทย์วีรวุฒิ พร้อมวัฒนาพันธุ์ 
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ภำคผนวก 
ข้อแนะน ำ เมื่อถูกเข็มต ำ ของมีคมบำด เลือดเข้ำตำ 

เมื่อบุคลำกรได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้ำที่ 
- เข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าตาหรือบาด 
- เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีบาดแผล 
 

1. จัดการกับบาดแผลทันที 

- บีบเลือดออกพอสมควร 
- ท าความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าและสบู่หลายๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน 
- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาดหรือยาล้างตาทันที 
- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ าลายทิ้งทันที และบ้วนปากกลั้วคอด้วยน้ า 

หลาย ๆ ครั้ง 
2. ปฏิบัติตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
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2.1   กรณีทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวก 
- น าบัตรตรวจโรคไปพบแพทย์ ที่หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 
- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ปีที่  3 (R3) ที่อยู่ เวรของวันที่เกิดเหตุ จะ

พิจารณาและด าเนินการ ดังนี้ 
1. จะสั่งยาให้ตามความจ าเป็น และอธิบายให้ทราบข้อดีข้อเสีย และ

ผลข้างเคียงจากยาต้านเอดส์ที่จะรับประทาน ถ้าแพทย์ประจ าบ้านตัดสินใจที่
จะรับประทานยานั้น 

น าใบสั่งยาไปรับยาได้ที ่
 ในเวลาราชการ ห้องจ่ายยาเจ้าหน้าที่  
 นอกเวลาราชการ ห้องจ่ายยาฉุกเฉิน 

 
2. เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

และเจาะเลือดตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ภายใน 72 ชั่วโมง หลัง
เกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้น ในวันเปิดท าการให้ไปปรึกษาแพทย์ที่หน่วยโรคติดเชื้อ  

1) แพทย์จะพิจารณา อัตราเสี่ยงร่วมกับการตัดสินใจของผู้ที่
ได้รับอุบัติเหตุ ว่าจะรับประทานยาต่ออีก 4 สัปดาห์หรือไม่ 

2) เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยเพ่ือตรวจหา anti HIV ซ้ า เมื่อครบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน 
ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ 

2.2   ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวกหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้  
 ให้สนทนากับผู้ป่วยเพ่ือสอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้งขออนุญาตเจาะเลือด

ผู้ป่วยเพ่ือไปตรวจหา anti HIV โดยขอให้ได้ผลการตรวจเลือดในขั้นต้น ภายใน 24-๔8 
ชั่วโมง 

2.2.1 ถ้าผลเลือดเป็นบวก ให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 
2.2.2 ถ้าผลเลือดเป็นลบ แต่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 

2.1) พร้อมทั้งนัดผู้ป่วยมาตรวจเลือดเอดส์ซ้ า ในระหว่างเวลา 3-6 เดือน 
2.2.3 ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาเชื้อเอดส์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า

ผู้ป่วยมีเลือดเอดส์บวก และให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 
2.2.4 ถ้าผลเลือดเป็นลบ และผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรรมเสี่ยงก็ไม่ต้องด าเนินการต่อ 
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3. บันทึกไว้เป็นหลักฐำน 
เพ่ือสามารถเรียกร้องค่าทดแทน หากติดเชื้อจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 
- หาพยานผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ 
- รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 
- กรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล 

          ใบรายงานอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับเอดส์  เขียนรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้น รับใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จากแพทย์ผู้ให้ค าปรึกษาน าไปเจาะเลือด 
ตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานภายใน 72 ชั่วโมง และเจาะเลือดซ้ า เมื่อครบ 3 เดือน , 6 เดือน และ 
12 เดือน 
          *** การเรียกร้องค่าทดแทนการติดเชื้อเอดส์จากการปฏิบัติหน้าที่ จะท าได้เมื่อได้ปฏิบัติตาม 3 ข้อนี้ 
โดยครบถ้วน เท่านั้น*** 
 

4. ในระหว่ำง 6 เดือน 
- หลังอุบัติเหตุให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และไม่มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นมา รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ไปยังบุคคลอ่ืนอีกในกรณีที่
อาจจะได้รับเชื้อ HIV และระหว่างรอผล anti HIV โดยงดการบริจาคโลหิต น้ าอสุจิ และ
อวัยวะต่าง ๆ งดการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

- อาการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ต้องสังเกตุตัวเอง และรายงานแพทย์ เช่น ไข้ 
ผื่น ต่อม น้ าเหลืองโต 

5. ตรวจหำไวรัสอื่นที่อำจติดจำกผู้ป่วยด้วย 
    เช่น ไวรัสตับอักเสบ แพทย์จะให้ใบสั่ งเจาะเลือดส าหรับตรวจ โดยระบุอุบัติเหตุจากการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วย 
6. ท่ำนสำมำรถหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหล่ำนี้ได้ โดยปฏิบัติงำนด้วยควำม

ระมัดระวัง กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกของแหลมคมต ำหรือบำด 
- ห้ามสวมปลอกเข็มกลับ 
- ทิ้งของแหลมคมท่ีใช้แล้วลงในภาชนะท่ีป้องกันการทะลุ 
- รับหรือส่งของแหลมโดยตรง ใช้อุปกรณ์ เช่น ปากคีบช่วยจับ การป้องกันเลือด หรือสารคัด

หลั่งกระเด็น เข้า ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีแผล 
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก-ปาก เสื้อคลุม แว่นตา เป็น

ต้น  
- ปกปิดผิวหนังที่มีบาดแผลขณะปฏิบัติงาน และระวังไม่ให้ผิวหนังมีบาดแผลเพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวก 

การกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ท่ีเชื่อม่ันได้ 
 

ค ำแนะน ำในกำรบันทึก 
1. กรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ทันที หลังจากท่ีได้ปฏิบัติหัตถการ 
2. ต้องให้อาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหัตถการลงลายมือชื่อก ากับทันทีทุกครั้ง หลังจากท่ีได้

ปฏิบัติหัตถการ 
3. ผู้ป่วยหนึ่งรายสามารถถูกบันทึกซ้ ากันได้ ในแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ของแพทย์

ประจ าบ้านต่างชั้นปี ซึ่งได้ปฏิบัติหัตถการร่วมกันโดยอาจเป็นคนละระดับของ EPA 
 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับระดับต่ำง ๆ ของ EPA 

ขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละอย่างออกเป็น 5 
ขั้น ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นที่ 1   เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (Not allowed to practice 

the EPA) 
ขั้นที่ 2   ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การก ากับดูแล (Assistant practice the EPA with full 

supervision) 
ขั้ นที่3   สามารถปฏิบัติ กิ จกรรมนั้ น ได้  ภายใต้การก ากับดูแล  (Practice the EPA with 

supervision) 
ขั้นที ่4   สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง (Unsupervised practice allowed) 
ขั้นที ่5   สามารถก ากับควบคุม ผู้อื่นปฏิบัติได้ (Supervision task is given) 
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ตัวอย่าง :   การกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ 
 

หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วนั/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

Adrenal gland       

1. Adrenal biopsy 
(open, laparoscopic, 
percutaneous) 

นายศัลย ศาสตร์ยูโร 1111/62 รพ.โรวิทยา 2 1 ม.ค. 2562 ผศ.นพ.แห่ง ประเทศไทย 

 กางกรอก แบบบัน 245/45 รพ.ศูนย์จังหวัด
ทึก 

3 3 ก.พ. 2562 อ.นพ.กิจกรรม ทางการ 

       
2. Adrenalectomy 
(open, laparoscopic) 

น.ส.ระบบ ปัสสาวะ 45/61 รพ.ท่อไต 1 14 ม.ีค. 2562 นพ.เยื่อบุ ระบบปสัสาวะ 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 4 

       
       
3. Partial 
adrenalectomy 
(open, laparoscopic) 

VDO None รพ.โรวิทยา 1 5 พ.ค. 2562 ผศ.นพ.แห่ง ประเทศไทย 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

Adrenal gland       

1. Adrenal biopsy 
(open, laparoscopic, 
percutaneous) 

      

2. Adrenalectomy 
(open, laparoscopic) 

      

3. Partial 
adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

      

Kidney and 
Peritoneum 

      

1. Renal biopsy (open, 
laparoscopic, 
percutaneous)  
      -  PCN  
      -  Drainage renal 
and  
      -  Perirenal 
abscess (open, 
percutaneous) 

      

2. Repair renal injury, 
Nephrolithotomy 

 
 
 
 

     

3. Unroofed renal cyst 
(open, laparoscopic) 

 
 
 
 

     

4. Renal cyst 
aspiration and 
sclerotherapy 

 
 
 
 

     

5. Simple 
nephrectomy (open, 
laparoscopic, robotic) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

6. Partial 
nephrectomy (open, 
laparoscopic, robotic) 

 
 
 
 
 

     

7. Radical 
nephrectomy (open, 
laparoscopic, robotic) 

      

8. Inferior vena cava 
thrombectomy 

      

9. Radical 
nephroureterectomy 
(open, laparoscopic, 
robotic) 

      

10. Renal ablative 
treatment 
(laparoscopic, 
percutaneous) 

 
 
 
 

     

11. Nephrolithotomy 
(open, laparoscopic, 
percutaneous (PNL)) 
       -  Antegrade 
insertion of ureteric 
stent 

      

12. Pyelolithotomy 
(open, laparoscopic) 

      

13. Extracorporeal 
shock wave lithotripsy 
(ESWL) 

      

14. Retrograde 
intrarenal surgery 

 
 
 
 

     

15. Surgical renal 
revascularization 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

16. Percutaneous 
transluminal 
angioplasty 

      

17. Endovascular 
stenting 

      

18. Cadaveric organ 
harvesting 

      

19. Donor 
nephrectomy (open, 
laparoscopic) 
 

      

20. Renal 
transplantation (living 
related, cadaveric) 
 

      

21. Renal 
autotransplantation 
 

      

20. Renal 
transplantation (living 
related, cadaveric) 
 

      

21. Renal 
autotransplantation 
 

      

 
Ureter 

 

      

1. Retrograde 
pyelography 

      

2. Antegrade 
pyelography 

      

3. Loopography, 
pouchography 

      

4. Retrograde insertion 
of ureteric stent 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

5. Ureterorenoscopy 
(URS) (semirigid, 
flexible) 
      -  Ureteric biopsy 

 
 

     

6. Repair ureteric 
injury (open, 
laparoscopic) 

 
 
 

     

7. 
Ureteroureterostomy 
(open, laparoscopic) 

      

8. 
Ureteroneocystostom
y (open, laparoscopic) 

 
 
 
 
 

     

9. Psoas hitch (open, 
laparoscopic) 
 

      

10. Boari' flap (open, 
laparoscopic) 

      

11. 
Transureteroureterost
omy (open, 
laparoscopic) 

      

12. lleal ureteric 
substitution (open, 
laparoscopic) 
      -  Partial 
ureterectomy (open, 
laparoscopic) 

      

13. Ureteroenteric 
anastomosis (open, 

laparoscopic) 

 
 
 
 

     

14. Cutaneous 
ureterostomy 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

15. Ureterolithotomy 
(open, laparoscopic) 

 
 
 
 

     

16. Ureteric dilation  
 

     

17. Endoureterotomy 
      -  Endopyelotomy 
(antegrade, 
retrograde) 
 

 
 

     

18. Ureterolysis  
 

     

19. Pyeloplasty (open, 
laparoscopic) 

 
 
 

     

20. Cutaneous 
pyelostomy 

 
 
 

     

Bladder and Urachus 
 

      

1. Cystoscopy for 
diagnosis 

      

2. Cystography 
 

      

3. Bladder biopsy  
 

     

4. Repair bladder 
injury (open, 
laparoscopic) 
      -  Partial 
cystectomy 
      -  Cystolithotomy 

      

5. Suprapubic 
cystostomy 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

6. Transurethral 
(TURBT) 

      

7. Radical cystectomy 
(open, laparoscopic) 

      

8. Urinary conduit 
(open, laparoscopic) 

      

9. Continent urinary 
diversion (open, 
laparoscopic) 

      

10. Neobladder (open, 
laparoscopic) 

 
 
 

     

11. Percutaneous 
cystolithotripsy 

 
 
 

     

12. Cystolitholapaxy, 
cystolithotripsy 

 
 
 

     

13. Urodynamic 
studies 

 
 
 

     

14. Videourodynamic 
studies 

 
 
 
 

     

15. Augmentation 
cystoplasty (open, 
laparoscopic) 

      

16. Bladder 
diverticulectomy 
(open, laparoscopic) 

      

17. Repair bladder 
fistula (open, 
laparoscopic) 

      

18. Excision urachal 
cyst or tumor 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

Prostate 
 

      

1. Transrectal 
Ultrasound (TRUS) 
guided biopsy 

      

2. Transperineal 
biopsy of prostate 

 
 
 

     

3. Transurethal 
resection of prostate 
(TURP)  
      -  Transurethral 
resection of the 
ejaculatory duct 

 
 
 

     

4. Transurethral 
incision of prostate 
(TUIP) 

      

5. Transurethral 
incision of bladder 
neck (TUIBN) 

      

6. Transurethral 
vaporization of 
prostate (TUVP) 

      

7. Laser 
prostatectomy 
(vaporization) 

      

8. Transurethral 
Enucleation of 
prostate gland 

      

9. Laser 
prostatectomy 
(Enucleation) 

 
 
 
 

     

10. other minimal 
invasive surgical 
treatment of BPH 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

      -  Transurethral 
needle ablation 
(TUNA) 

      

      -  Transurethral 
microwave 
thermotherapy 
(TUMT) 

      

      -  Prostatic 
injection 

      

      -  Prostate 
urethral lift 

      

      -  Intraprostatic 
stent 

 
 

     

11. Simple 
prostatectomy (open, 
laparoscopic) 

 
 
 
 

     

12. Radical 
prostatectomy (open, 
laparoscopic and 
robotic) 
      -  Bladder neck 
reconstruction and 
seminal 
vesiculectomy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

13. Focal therapy for 
prostate cancer 

 
 
 

     

      -  Brachytherpy  
 

     

      -  Cryotherapy  
 

     

      -  High intensity 
focused ultrasound 
(HIFU) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

      -  Radiofrequency 
ablation 

 
 

     

      -  Focal 
Irreversible 
electroporation 

      

      -  Focal 
photothermal therapy 

 
 

     

14. Incision and 
drainage prostatic 
abscess 

      

Urethra and Pelvic 
Floor 

 

      

1. Urethrography  
 

     

2. Urethral biopsy  
 

     

3. Immediate 
reconstruction of 
urethral injury 

      

4. Primary urethral 
realignment  
      -  Urethroplasty 

      

5. Total urethrectomy  
 

     

6. Partial 
urethrectomy 

 
 
 

     

7. Dilation of urethra  
 

     

8. Visual internal 
urethrotomy 

 
 
 

     

9. Intraurethral stent  
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

10. Perineal 
urethrostomy 

 
 
 

     

11. Meatotomy  
      -  Meatoplasty 

      

12. Repair urethral 
fistula 

 
 
 

     

13. Urethral 
diverticulectomy 

 
 
 

     

14. Marsupialization of 
distal urethral 
diverticulum 

 
 
 
 

     

15. Excision urethral 
prolapse 

 
 
 

     

16. Excision urethral 
caruncle 

 
 
 

     

17. Reconstructive 
surgery for pelvic 
organ prolapse 

 
 
 
 

     

18. Sling operation 
and Retropubic 
suspension surgery 

 
 
 
 

     

19. Injection therapy 
for urinary 
incontinence 
 

 
 
 

     

20. Artificial urinary 
sphincter 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานทีซ่ึ่งได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

 
Penis and Scrotum 

 

      

1. Penile and scrotal 
biopsy 

 
 

     

2. Repair penile and 
scrotal injury 
 

      

3. Partial penectomy 
and Total penectomy 

      

4. Laser therapy for 
penile cancer 

      

5. Mohs micrographic 
surgery for penile 
cancer 
 

      

6. Conservative 
surgical excision for 
penile cancer 
 

      

7. Partial scrotectomy  
      -  Total 
scrotectomy 

      

8. Sentinel lymph 
node biopsy 

 
 

     

9. Superficial inguinal 
lymphadenectomy 

      

10. Modified inguinal 
lymphadenectomy 

      

11. Radical ilioinguinal 
lymphadenectomy 

      

12. Debridement of 
penile and scrotal skin 

      

13. Intracavernous 
injection 

      



163 
 
 

 

 

หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

14. Penile prosthesis 
surgery 

      

15. Penile 
revascularization 
surgery 

      

16. Corporal aspiration 
and irrigation 

      

17. Distal caverno-
glanular shunt 
 

 
 

     

18. Proximal caverno-
spongiosal shunt 
 

      

19. Caverno-
saphenous vein shunt 

 
 
 

     

20. Caverno-deep 
dorsal vein shunt 

      

21. Surgical correction 
of Peyronie's disease 

      

22. Scrotal flap for 
penile skin 
reconstruction 

      

23. Circumcision  
      -  Dorsal slit 

 
 
 

     

Testis and Genital 
Tract 

 

      

1. Vasography  
 

     

2. Testicular biopsy 
(open, percutaneous) 

      

3. Repair of testis and 
genital tract injury 

      



164 
 
 

 

 

หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

4. Trans-scrotal 
orchiectomy 

 
 
 

     

5. Partial orchiectomy  
      -  
Epididymectomy 

 
 
 

     

6. Trans-inguinal 
radical orchiectomy 

      

7. Retroperitoneal 
lymphadenectomy 
(open, laparoscopic) 

      

8. Orchiopexy       
9. Hydrocelectomy       
10. Varicocelectomy 
(open, laparoscopic) 

      

11. Vasectomy       
12. Vasovasostomy  
-  Vasoepididymosto  
my 

      

13. Electroejaculation  
 

     

14. Sperm retrieval 
technique 

      

 
Pediatric Urology 

 

      

1. Pyeloplasty       
2. Ureterocalycostomy       
3. Upper pole 
nephrectomy 

      

4. Ureteropyelostomy  
 

     

5. 
Ureteroureterostomy 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

6. Cutaneous 
pyelostomy  
      -  Cutaneous 
ureterostomy 

      

7. Ureterocele 
excision with common 
sheath 

      

8. Transurethral 
incision or puncture of 
ureterocele 

 
 
 
 

     

9. Ureteric 
reimplantation with or 
without ureteric 
tailoring 

      

10. Endoscopic 
treatment of 
vesicoureteral reflux 

      

11. Abdominoplasty in 
Prune-Belly syndrome 

      

12. Reconstruction in 
Exstrophy-epispadias 
complex 

      

13. Endoscopic valve 
ablation 

      

14. Cutaneous 
vesicostomy 

      

15. Augmentation 
cystoplasty 

      

16. Continent urinary 
diversion 

      

17. Catheterized 
stoma 

      

18. Bladder neck 
reconstruction 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้
ปฏิบัติหรือเฝ้า

สังเกตการปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์
หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

19. Urethroplasty in 
hypospadias 

      

20. Closure 
urethrocutaneous 
fistula 

      

21. Correction of 
buried penis 

      

22. Correction of 
penoscrotal 
transposition 

      

23. Orchiopexy 
inguinal 

      

24. Diagnostic 
laparoscopy 
with/without 
orchidopexy 

      

25. Correction of 
urogenital sinus 
anomalies 

      

26. Correction of 
cloacal anomalies 

      

27. Common sheath 
reimplantation 

      

28. Cystoscopy 
with/without ureteral 
stent 

      

29. PCN or antegrade 
ureteral stent 

      

30. Circumcision  
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แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม Interhospital conference ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา............... 

 

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าประชุม สถาบันร่วมที่จัดประชุม 
สถานทีจ่ัด
ประชุม 

ลายมือชื่ออาจารย์แพทย์ที่รับผิดชอบ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 13 
การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 

กำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ยูโรตำมประกำศของคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ    
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. เมื่อแพทยสภาประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ
กรอกรายชื่อสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการ โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 สถาบัน โดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไป
น้อย ตามแบบที่แพทยสภาเป็นผู้จัดท า และส่งใบสมัครไปยังแพทยสภา ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้สมัครสอบ เดินทางไปสอบให้ครบที่สถาบันฝึกอบรมที่ได้เลือกไว้ โดยฟังประกาศ วันและเวลา
สอบ ได้ที่สถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ หรือสอบถามได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ยกเว้นในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมประกาศวัน และเวลาสอบเป็นวันเดียวกัน ให้ผู้สมัครสอบ
เลือกสถาบันฝึกอบรมสอบที่ต้องการอันดับเดียว) 

3. สถาบันฝึกอบรมด าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสอบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะท าการ
ส่งผลการคัดเลือกกลับมายังแพทยสภา เพ่ือท าการจับคู่ต่อไป  

4. ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใด ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เต็มจ านวนในรอบแรก แพทยสภา จะ
ประกาศรายชื่อสถาบันฝึกอบรมนั้น ในการสอบรอบถัดไป 

5. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะใช้วิธีนี้ในการคัดเลือกทุกรอบ 
6. ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

กำรรับและคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของงำนศัลยศำสตร์ยูโร โรงพยำบำลรำชวิถี จะด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ของแพทยสภำ โดยจะด ำเนินกำรคัดเลือกให้มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้   

1 คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและจ ำนวนผู้รับกำรฝึกอบรม  
ก. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

๑. ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการ
ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  
๒. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ ๒๕๒๕   
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี   
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
สาขาศัลยศาสตร์ยูโร 

 
                    ข. จ านวนผรูับการฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรม งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหรับ
แพทยประจ าบานสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เขารับการฝกอบรมไดชั้นปละไมเกนิ 4 คน  
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           2 กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม   
2.1 คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม   

๑. นายวรพจน์  ชุณหคล้าย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงศ์  วงศ์วัฒนาเสถียร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการและ เลขานุการ 
๓. นายสมเกียรติ  พุ่มไพศาลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายธเนศ  ไทยด ารงค์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
๕. นายเสริมสิน  สินธุบดี นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
๖. นายชววรรธน ์ โกสีย์ศิริกุล  นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวมัชฌิมา  ฮวบกอง  นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ  
8. นายสมสุข  ก้องกิจก าธร อาจารย์พิเศษ กรรมการ 
9. นายวิโรจน์  จิตต์แจ้ง อาจารย์พิเศษ กรรมการ 

  
2.2  เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ก. คะแนนรวมจากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ผลการศึกษาใน
ระดับชั้นแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตร์บัณฑิต
ในส่วนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ จ านวนปีที่จบ การศึกษามาก่อน ภาระการชดใช้
ทุนรัฐบาล การมี/ไม่มีต้นสังกัดของหน่วยงานราชการในการเข้ารับการศึกษาต่อ 
ความขาดแคลนของศัลยแพทย์ในบริเวณของต้นสังกัดหน่วยงานรัฐบาล จดหมาย
แนะน าตัว  การคิดคะแนนพิจารณาแพทย์ประจ าบ้านจากข้อมูลพื้นฐานมีดังนี้  

๑. การมี/ไม่มีต้นสังกัด        
๒. Experience Background    
๓. Educational Background   
๔. Personal Background    

 

ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์   มีเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณลักษณะของ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสัดส่วนชัดเจนและตรวจสอบได้ อาทิเช่นบุคลิกภาพ 
ท่าทาง การแต่งกาย การแต่งตัว กิริยา มารยาท ความรู้รอบตัว เป็นต้น ทั้งนี้ 
สถาบันฝึกอบรมฯต้องแจ้งเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมกับการ
ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี มีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้  

ค.  
๑. ด้านบุคลิก      

1.1  การแต่งกาย    
1.2  กริยามารยาท    
1.3  ปฏิภาณไหวพริบ   
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  ๒.ด้านความรู้      
          2.1 การตอบค าถามและการสอบข้อเขียน   
          2.2 ความตั้งใจในการฝึกอบรม     

  ๓. ด้านเจตคติ  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์      
 

  ค. คุณสมบัติอื่นๆที่น ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือก สถาบันฝึกอบรมฯอาจพิจารณาใช้ 
คุณลักษณะอื่นๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนน
สอบความรู้พ้ืนฐาน แล้วแต่ความเหมาะสม ไม่มีนโยบายรับผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น
อุปสรรคในการเป็นศัลยแพทย์ เช่น แขนขาดสองข้าง ขาขาด ตาบอด สองข้าง ยกเว้นนิ้ว
บางส่วนขาดสั้น ใบหูขาด หรือพิการอ่ืนใดที่คณะกรรมการฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เป็น 
อุปสรรคต่อการฝึกอบรม เช่น ขาขาดแต่ใส่ขาเทียมแล้ว หูหนวกข้างเดียว ซึ่งในกรณีดังกล่าว
สามารถปฏิบัติงาน ในขณะฝึกอบรมได้ มติกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด  

  

2.3 กำรประกำศจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ได้รับกำรคัดเลือก   
            คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได้รับ
การ คัดเลือกให้เท่ากับศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแต่ละปี โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในล าดับส ารองอีกจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร  
  

2.4  กำรขอตรวจสอบผลกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม   
            หลังประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่ไม่ได้การคัดเลือกสามารถร้องขอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันฯ นั้นๆ เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได้ 
แต่ต้องเป็นภายหลังจาก การคัดเลือกแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ โดยสถาบันฝึกอบรมฯ จะเปิดเผย
เฉพาะคะแนนของผู้ที่ร้องขอเท่านั้น ผู้ร้องขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกคน
อ่ืนๆ ได ้ 

  

กำรคิดคะแนนเพื่อพิจำรณำคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน 10๐ คะแนน  
1. คะแนนรวมจำกข้อมูลพื้นฐำนของผู้สอบ 35 คะแนน 

๑.1 คะแนนมีต้นสังกัด    ๕  คะแนน  
    1.2 Experience Background    ๕   คะแนน  

          ดูจากปีที่จบและประสบการณ์ในการท างานในโรงพยาบาล  
       1.3 Educational Background    1๕  คะแนน  
           ดูจากเกรดเฉลี่ยสะสม  คะแนนสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
       1.๔ Personal Background     10    คะแนน  
  ดูจากใบ recommendation ประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ การสอบผ่านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทาง
ศัลยศาสตร์ และการประเมินจากการมา elective 
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2. คะแนนจำกกำรสอบข้อเขียน  20 คะแนน  
        3. คะแนนจำกกำรสอบสัมภำษณ์ (Interview)   ๔5  คะแนน โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจำกกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ 
 

3.๑)  ด้านบุคลิก   25  คะแนน 
3.๑.๑) การแต่งกาย       เรียบร้อย       พอใช้     ควรปรับปรุง    (5) 
3.๑.๒) กริยามารยาท       เรียบร้อย       พอใช้     ควรปรับปรุง    (5) 
3.๑.๓) ปฏิภาณไหวพริบ    ตอบค าถามดี   คิดนาน   ตอบวกวน        (15) 

3.2)  ด้านความรู้   15  คะแนน        
    3.๒.๑) การตอบค าถาม     ความรู้ดี   พอใช้    ควรปรับปรุง   (10) 
    3.๒.๒) ความตั้งใจในการฝึกอบรม                  (5) 
                     เหตุผลที่เลือกเรียนศัลยกรรมยูโร            
          3.3) ด้านเจตคติ  จริยธรรม   มนุษยสัมพันธ์   ๕  คะแนน 
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  ภำคผนวกที่ 14 
   คู่มืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำคือใคร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรมอบหมายให้ เป็นผู้แนะน า แนะแนว 
และให้ค าปรึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในแต่ละปีการศึกษา โดยให้ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธี ของการให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงลักษณะการฝึกอบรมของสถาบันนั้น ๆ หลักสูตร กิจกรรมของ
หลักสูตร ความรับผิดชอบที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องปฏิบัติ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม สิทธิในการลาต่าง ๆ 
การท างานร่วมกัน รวมถึงเรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่ และการปรับตัวในสถาบัน  
 

คุณลักษณะท่ีดีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ   มีดังนี ้
1. ทราบถึงโครงสร้างของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
2. สามารถชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างดี 
3. รับการปรึกษาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไม่มีเงื่อนไข 
4. ไม่ยึดตนเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน 
5. มีเจตคติที่ดีในการให้ความช่วยเหลือ คือ ผู้ให้การปรึกษามีความตั้งใจ มีความเมตตา ชอบที่จะให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาอย่างเป็นมิตรและจริงใจ มีท่าทีที่อบอุ่น 
6. เป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักเก็บรักษาความลับ 

 

บทบำทหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ    
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 

1. ด้ำนวิชำกำร (Academic advisor) 
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดย

ดูแลให้ค าปรึกษา แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
1.1   หลักสูตร 
1.2   ระบบการจัดการศึกษา 
1.3   การลงทะเบียนเรียน 
1.4   วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล  

 

ดูแลให้ก าลังใจแก่นักศึกษาด้านการเรียน เมื่อพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหา เรื่อง
การเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ หรือติดต่ออาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เนื้อหาวิชาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหา ให้การช่วยเหลือ คอยสอบถามหรือติดตามความก้าวหน้า
ด้านการเรียน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
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2. ด้ำนกำรท ำงำน และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดย

ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในด้านการท างาน และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ 
2.1   แนะน าสถานที่ท างานและแผนกต่าง ๆ ในสถาบันฝึกอบรม  
2.2   ระบบการส่งตรวจต่าง ๆ ในสถาบันฝึกอบรม 
2.3   ระบบการปรึกษาและรับปรึกษาผู้ป่วย 
2.4   การอยู่เวร ห้องพักเวร 
2.5   ระเบียบการลาต่าง ๆ 

 

3. ด้ำนกำรพักอำศัย หอพัก และสถำนที่ออกก ำลังกำย 
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดย

ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในด้านการพักอาศัย หอพัก และสถานที่ออกก าลังกาย 
ได้แก่ 

3.1   แนะน าสถานที่ หอพัก 
3.2   ระเบียบการใช้หอพัก 
3.3   แนะน าสถานที่ออกก าลังกาย 
3.4   ระเบียบการใช้สถานที่ออกก าลังกาย 
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ภำคผนวกที่ 15 
อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

 

1. คุณสมบัติของประธำนกำรฝึกอบรม      
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมยูโรอย่างน้อย 5 ปี
ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติบัตรฯ  

 

2.  คุณสมบัติและจ ำนวนของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม   
2.1  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร
เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  และ
ปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมยูโรอย่างน้อย 3 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติบัตรฯ 
2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา
อย่างน้อย 5 คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการ อบรม 4 คน ตามเกณฑ์ข้ันต่ าของการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านศัลยศาสตร์ยูโร หากมีจ านวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา
ได้ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้   

๑. จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา   
๒. ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระงาน 

อาจารย์เต็มเวลา  
๓. อาจารย์แบบไม่เต็มเวลา ๒ ท่าน นับเป็นอาจารย์แบบเต็มเวลา ๑ ท่าน   
๔. ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้  สถาบันควร

พิจารณาลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้   
 

3. กำรสรรหำอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม   
 ปัจจุบันงานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี มีต าแหน่งข้าราชการส าหรับอาจารย์
ศัลยแพทย์ยูโร 7 ต าแหน่ง และจะมีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์มาทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่าง
เนื่องจากมีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการหรือกรณีได้รับการจัดสรรต าแหน่งเพ่ิมเติมจากกรมการ
แพทย์ ตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยการสรรหาจะเป็นไปตามมติที่
ประชุมของอาจารย์ในงานศัลยศาสตร์ยูโร โดยเกณฑ์รับอาจารย์ จะต้องเป็นผู้จบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยู
โรวิทยา มีความเป็นครู  สามารถท างานวิจัยและมีความช านาญทางคลินิก รวมทั้งความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืนในงานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี 
 

1.1   การก าหนดภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
- งานสอน ๓๐%     
- งานวิจัย  15 %  
- งานบริการ 55%  
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1.2 หน้าที่อาจารย์ฝึกอบรม  

ด้านการศึกษา  
๑. มาร่วมสอนดูแลผู้ป่วยกับแพทย์ประจ าบ้าน ,นักศึกษาแพทย์ทุกเช้า ๐๗.๓๐ - 

๐๘.๐๐ น. จันทร์ - ศุกร์  
๒. สอนแสดงการผ่าตัด ทั้งในห้องผ่าตัดใหญ่และห้อง cystoscopy  
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทุกเช้า ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. จันทร์ - ศุกร์  
๔. ให้ค าปรึกษาและสอนผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลา        
๕. เป็นที่ปรึกษางานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน และท่ีปรึกษาด้านอ่ืนทั่วไป   

 

การบริการ  
๑. ดูแลรักษาผู้ป่วยนอกตามตารางการท างานของหน่วย  
๒. ดูแลผ่าตัดผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ  
๓. ดูแลท างานส่วนรวมของโรงพยาบาลเช่น งานประกันคุณภาพ หรืองานอ่ืนแล้วแต่

โรงพยาบาลก าหนดเพ่ิม  
๔. ออกหน่วยตามภารกิจตามที่โรงพยาบาลก าหนด  

 

งานวิจัย  
    ๑.   สร้างงานวิจัย ๑ เรื่องทุก ๒ ปี         

    ๒.   เป็นที่ปรึกษางานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน  อาจารย์ทุกท่านต้องเข้ารับศึกษาต่อเนื่อง
ทางแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา โดยทุนพัฒนาอาจารย์ จากกรมการแพทย์และ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

การประเมินอาจารย์  
อาจารย์จะถูกประเมินจากทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน โดยแบบประเมินของโรงพยาบาล 

ซึ่งเป็นส่วนกลาง และ แบบประเมินของหน่วยงานซึ่งจัดท าขึ้น เพ่ือใช้ในการพิจารณาผลงานในการ
เลื่อนขั้นและรางวัลทุนการประชุมในต่างประเทศ 
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