หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ ๓
เพือ่ วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัตเิ หตุ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้
ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ภาษาอังกฤษ Fellowship Training in Trauma Surgery
๒. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
Diploma, Thai Subspecialty Board of Trauma Surgery

ชื่อย่อ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วว. อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
Diploma, Thai Subspecialty Board of Trauma Surgery

๓.หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
อุบตั ิเหตุเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทยและปั ญหาการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร
ของประเทศไทยเป็ นปัญหาที่สาคัญระดับโลกจากการรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 2013, 2015 และ
2018 ประเทศไทยมีผทู้ ่เี สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรเมื่อเทียบต่อจานวนประชากรสูงมากและติดอยู่ 1 ใน 10 อันดับ
ของโลกมาโดยตลอด
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้มีการร่างรู ปแบบ
การศึกษาฝึ กอบรมต่อเนื่องของศัล ยแพทย์ในลักษณะของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อเป็ นผูม้ ี ความรู ค้ วาม
ช านาญทางด้านอุบัติเ หตุโดยเฉพาะ ซึ่ง จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิธี การดูแลรักษาผูบ้ าดเจ็ บของ

๒

ประเทศไทย รวมทัง้ วางแนวทางป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ให้ทดั เทียมมาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับของศัลยแพทย์
ในนานาประเทศ
ดังนั้นจาเป็ นต้องมีพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรแสดงเป็ นลายลักษณ์อักษร คานึงถึง ความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสัมคม ระบบบริการสุขภาพ มุมมองอื่นๆ ด้านความรับผิดชอบทางสังคมตาม
ความเหมาะสม มีการระบุถึงผลผลิตแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติ ต่อไปนี ้
- มีความรูค้ วามสามารถในเวชปฏิบตั ิท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรม
- มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ
- สามารถปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็ นทีมได้
- มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรูต้ ลอดชีวิต
- มีความเอือ้ อาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม
- มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทัง้ ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติ
๕. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ท่จี บการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติ และความสามารถ
ขัน้ พืน้ ฐานตามสมรรถนะหลักทัง้ ๖ ด้านดังนี ้
๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมตัง้ แต่ระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลัง
การผ่าตัด รวมไปถึงการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้ ในแต่ละระยะอีกด้วย
๑.๒ มีทกั ษะในการทาหัตถการทางศัลยกรรมอุบตั ิเหตุตามเกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๓ มีทกั ษะในการช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐานในผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ (Advancedtraumalifesupport)
๑.๔ มีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุรุนแรงด้วยตนเองหรือร่วมกับศัลยแพทย์เฉพาะทางได้
๒. การมีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานของร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความรูท้ างการแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยศัลยกรรม
๒.๒ มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ

๓

๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง(Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
๓.๓ เรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิงานได้
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ น าเสนอข้อ มูล ผู้ป่ วย บัน ทึก รายงานทางการแพทย์ และอภิ ป รายปั ญ หาผู้ป่ วยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
๔.๓ สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์ของผูป้ ่ วย
๔.๔ มีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ เป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรม
๕. ความเป็ นมืออาชีพ(Professionalism)
๕.๑ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู้ ่วมงานร่วมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู แ้ ละสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต(Continuous
professional development)
๕.๔ การบริบาลโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผ่าตัดรักษา
๕.๕ คานึง ถึง ผลประโยชน์ส่ว นรวมเป็ นที่ ป รึก ษาและให้ค าแนะน าแก่ แพทย์แ ละบุค ลากรอื่ น
โดยเฉพาะอนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ
๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๓ ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

๔

๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึ กอบรม
๖.๑.๑)สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
จัดตารางการฝึ กอบรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบันโดยมีการมอบหมาย
ให้ผรู้ บั การฝึ กอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
ก.แพทย์ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดปี ที่ ๑ เรียนรู เ้ กี่ ยวกับ การดูแลและรัก ษาผู้ป่ วยทางศัล ยกรรม
อุบตั ิเหตุ ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในรวมถึงด้านการบาดเจ็บเฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก่
๑. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมอุบตั ิเหตุท่หี อ้ งตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก
๒. ดูแลรักษาผูป้ ่ วยในร่วมกับแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ สูงกว่า
๓. ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางศัล ยกรรมอุบัติเ หตุท่ีพ บบ่ อยและที่ วิ นิจ ฉัยไม่ ซับซ้อ นด้ว ย
ตนเอง
๔. ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมอุบัติเหตุร่วมกับแพทย์ประจาบ้าน และแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดชัน้ สูงกว่า
๕. ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยการบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข
(Emergency Medical Service)
๖. ศึก ษาการจัด เก็ บ ข้อ มูล เวชระเบี ย นและการลงทะเบี ย นผู้ป่ วยอุบัติ เ หตุ (Trauma
Registry)
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ ๒
๑. เรียนรูเ้ กี่ยวกับการดูแลรักษาและทาผ่าตัดผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมอุบตั ิเหตุท่ีมีระดับความ
ซับซ้อนมากขึ น้ ทั้ง ในเวลาและนอกเวลาราชการ และรับปรึก ษาปั ญ หาผู้ป่ วยจากนอกแผนก
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุรวมถึงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยกับแผนกอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สูติ
นรีเวชกรรม พยาธิวิทยา รังสีวิทยา เป็ นต้น
๒. เป็ นผูน้ าทีมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุแก่แพทย์ประจาบ้านชัน้ ต่ากว่า
๓. สอนและให้คาปรึกษาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ต่า
กว่าในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วย
๖.๑.๒). ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๕

ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ ๑เตรียมและนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Interesting
case, Resuscitation Room Audit, Morbidity Mortality Conference, Journal Club,
Textbook Conference
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ ๒เรียนโดยเน้นการฝึ กทาหัตถการและดูแลผูป้ ่ วยด้าน
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุท่ซี บั ซ้อน
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเช่นInteresting case,
Morbidity-mortality conference, Journal club เป็ นต้น
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการและ เครื่องมือใหม่ๆ
ที่ใช้ในทางศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ
๖.๑.๓).การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ งานดู แลรั กษาผู้ป่วย (Practicebased Learning and Improvement)แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ควร
ก. มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุน่ หลังได้
ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ง. ต้องทางานวิจยั ได้แก่งานวิจยั แบบRetrospective studyหรือProspective studyหรือ
Cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลักหรือร่วม
๖.๑.๔).ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ตอ้ ง
ก. เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ว่ มงาน
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุน่ หลัง
ค. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
ง. เรียนรูจ้ ากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิงานดูแลรักษาผูป้ ่ วย
จ. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถกู ต้องสมบูรณ์
ฉ. ให้คาแนะนาแก่ผปู้ ่ วยและญาติได้อย่างเหมาะสม
ช. มีทกั ษะในการทางานร่วมกับแพทย์สาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
๖.๑.๕).ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ตอ้ ง
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรูท้ างด้านบูรณาการทางการแพทย์
๖

ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
๖.๑.๖).การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู เ้ กี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงพยาบาลกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ การบริหารทรัพยากรที่มี
จากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรมครอบคลุม องค์ความรู ท้ างด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัตถการที่กระทากับ
ผูป้ ่ วย การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ และจริยธรรมทางการแพทย์ (ผนวกที่ ๒)
๖.๒.๑ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ก. เนือ้ หาสาคัญ (Essential contents) ของการฝึ กอบรมครอบคลุมหัวข้อโรคหรือภาวะของ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุตามข้อกาหนด
ข. ความรูพ้ นื ้ ฐานที่เป็ นหลักการเบือ้ งต้นของศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ
ค. ความรูท้ ่วั ไปในสาขาอื่นๆ และสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ
๖.๒.๒ หัตถการทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ แบ่งระดับความชานาญเป็ น ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
หมายเหตุ ความสามารถในการทาหัตถการผ่าตัดที่ซบั ซ้อนขึน้ ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
แต่ละชัน้ ปี ได้แสดงไว้ในหัตถการและการผ่าตัดต่างๆ (ผนวกที่ ๓)
๖.๒.๓ การตรวจทางห้องปฏิบัติการในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจทางรังสี อัลตร้าซาวด์
การตรวจเลือด ฯลฯ
๖.๒.๔การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ (ผนวกที่ ๔)
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์, ผูร้ ว่ มงาน, ผูป้ ่ วยและญาติ
๒. การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๕. การบริหารจัดการDifficult case
๖. การตระหนักรูพ้ นื ้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
๗

ข. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalisms)
(๑) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง(Patient-centered care)
๑.๑ การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
๑.๒ การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู้ ่ วยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยให้ดีท่สี ดุ
๑.๓ การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมงานผูป้ ่ วยและญาติ
๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิดไว้ก่อน
(๒)พฤตินิสัย
๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ และมีวินยั
๒.๒ การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(๓)จริยธรรมการแพทย์
๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี
๓.๒ การนับถือให้เกียรติสิทธิและรับฟั งความเห็นของผูป้ ่ วยในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับ
การรักษาหรือปฏิเสธการรักษากรณีญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิทธิผปู้ ่ วย
๓.๓ การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีท่ผี ปู้ ่ วย
ตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
๓.๔ การปฏิบตั ิในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอนั ตราย
๓.๕ การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
๓.๖การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
(๔) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๔.๑ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
๔.๒ การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
๔.๓ การประยุกต์ความรูท้ ่ีคน้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
๔.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
๔.๖ การใช้ Electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้
๔.๗ การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผูป้ ่ วยและญาติ

๘

ค. การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
ความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
๑. ความรูเ้ กี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้นความรู เ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
๒. ความรูเ้ กี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผลเป็ นต้น
๓. ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
๔. ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผปู้ ่ วย
๕. ความรูเ้ กี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
๕.๑ การแพทย์แผนไทยเช่นการใช้อาหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรคเป็ นต้น
๕.๒ การแพทย์แผนจีน เช่นการใช้สมุนไพรและการฝังเข็มรักษาโรคเป็ นต้น
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning)
๑. ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
๒. การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
๓. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
๕. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
๖. การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
๗. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
๘. การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
๙. การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน /ราชวิทยาลัยฯ
เป็ นต้น
๑๐. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๖.๓ การทาวิจัยเพื่อวุฒบิ ัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (ผนวก ๕)
แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดต้ อ งท างานวิ จั ย ได้แ ก่ งานวิ จั ย แบบ Retrospective study หรื อ
Prospective study หรื อ Cross sectional study อย่ า งน้อ ย ๑เรื่ อ ง หรื อ ท า Systematic review หรื อ
Meta-analysis ๑ เรื่อง โดยเป็ นผูว้ ิจัยหลัก /ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องทาให้เสร็จสิน้ ภายใน ๒ ปี ของการ
ฝึ กอบรม และต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี ้
๙

๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
๖.๔ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๒ ปี
๖.๕ การบริหารจัดการการฝึ กอบรม
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึ กอบรมและประธานการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องมีคณะกรรมการฝึ กอบรมซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบและมีอานาจในการจัดการ
โครงการฝึ กอบรมฯการประสานงานต่างๆ และการประเมินผลส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ ก อบรม
รวมถึง การให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่เหมาะสมมี ส่วนร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรมประธานแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานัน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ปี และได้รบั การ
รับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๒) สภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด(ผนวกที่ ๖)
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานตามตารางหมุนเวียนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ดังต่อไปนี ้
ก. ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ มีการระบุ
กฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนในเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ข. มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีท่ผี เู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพักเช่นการลาคลอด
บุตรการเจ็บป่ วยการเกณฑ์ทหารการถูกเรียกฝึ กกาลังสารองทางการทหารการศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นต้น
ค. มีการกาหนดค่าตอบแทนให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รบั
มอบหมาย
ง. ควรมีการระบุช่ วั โมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล (ผนวกที่ ๗)
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะช่วย
ให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้อย่างสมบูรณ์
๑๐

การวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องครอบคลุมทัง้ ด้านองค์ความรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิงาน
การทาหัตถการต่างๆ การทาผ่าตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ต่างๆ
รวมทัง้ การวิจยั โดยสถาบันฝึ กอบรมฯเป็ นผูก้ าหนดรายละเอียดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผลการประเมิน
ดังกล่าวนัน้ จะต้องนามาใช้ในการพิจารณาการเลื่อนชัน้ ปี และการมีสิทธิ์สอบวุฒิบตั รฯ
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
สถาบัน ฝึ ก อบรมฯจะต้อ งจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผู้เ ข้า รับ การฝึ กอบรมในระยะเวลาระหว่ างการ
ฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตร เช่นควรจัดการประเมินเมื่อสิน้ สุดการปฏิบตั ิงานในแต่ละรอบเดือน
มีกาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินและการเลื่อนชัน้ ปี อย่างชัดเจนและประกาศให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ทราบก่อนการฝึ กอบรมจะเริ่มขึน้
ก. เนือ้ หาการประเมินมีดงั ต่อไปนี ้
๑. ประเมินสมรรถนะ PBAหรือDOPSตามหัตถการที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
กาหนด
๒. การรายงานประสบการณ์เรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วย: Portfolio หรือ log bookตามที่ราชวิทยาลัย
ฯกาหนดในแต่ละปี การศึกษา
๓. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางศัลยกรรม
๔. การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรมความเป็ นมืออาชีพ การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์และการ
สื่อสารโดยอาจารย์และผูร้ ว่ มงาน
๕. การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
่ )
ข. เกณฑ์ผ่านการประเมินและเลื่อนชั้นปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในผนวกที๗
เกณฑ์ผ่านการประเมินและเลื่อนชัน้ ปี และเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทัง้ เกณฑ์ผ่าน สรุปได้ตามตาราง
ดังนี ้
ตารางหัวข้อการประเมิน เอกสารทีใ่ ช้ประเมินและเกณฑ์ผ่าน
หัวข้อ

วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน

๑.การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ
DOPS

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS
แยกหัตถการตามแต่ละชัน้ ปี
(สถาบันเป็ นผูเ้ ลือกหัตถการที่
สาคัญสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดแต่ละชัน้ ปี โดยเลือก
อย่างน้อยปี ละ ๑ หัตถการ)

เกณฑ์ผ่าน
แล้วแต่สถาบันกาหนด

๑๑

หัวข้อ
๒. การรายงานประสบการณ์เรียนรูจ้ าก
ผูป้ ่ วย Portfolio หรือ log book

๓. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
ทางศัลยกรรม
๔. การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม
ความเป็ นมืออาชีพการมีทกั ษะ
ปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร โดย
อาจารย์และผูร้ ว่ มงาน
๕. การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั

วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

รายงานการบันทึก Portfolio หรือ
log book ของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์ฯตาม Rotation

มีบนั ทึกครบถ้วนและมีการตัง้
เกณฑ์ตามแต่สถาบันกาหนด
ตลอดหลักสูตรต้องมีบนั ทึก
Surgeon 50ราย และ Assistant
100 ราย
มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการ
ปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรม
มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์ท่ี
สถาบันกาหนดในแต่ละ Rotation

แบบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมหรือการ
บันทึกลายนิว้ มือ
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่
ละ Rotation

แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจยั

มีบนั ทึกครบถ้วนและมี
ความก้าวหน้าของงานวิจยั ตาม
เกณฑ์ท่สี ถาบันกาหนด

ตารางหัวข้อการประเมินในแต่ละชั้นปี และเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
ชั้นปี การศึกษาทีป่ ระเมิน
หัวข้อ
๑
๒


๑. การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS


๒. การรายงานประสบการณ์เรียนรูจ้ าก Portfolio หรือ log book


๓. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ


๔. การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ
การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร โดยอาจารย์
และผูร้ ว่ มงาน


๕. การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
ผ่าน ๕/๕
เกณฑ์การส่งสอบวุฒบิ ัตร
ผ่าน ๕/๕
๑๒

คณะกรรมการฝึ กอบรมในแต่ละสถาบันทาการสอบข้อเขียน และประเมินตามตารางนี ้ ในแต่ละชัน้
ปี แล้วแจ้งผลการประเมินแก่ผฝู้ ึ กอบรม และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๖.๖.๒ การวั ด และประเมิ นผลเพื่ อ วุ ฒิบั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
การประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ เป็ นกิจกรรมซึ่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง ประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบความรู ค้ วามช านาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม (อฝส.) อนุสาขาศัลยศาสตร์
อุบตั ิเหตุท่แี พทยสภามอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเป็ นผูด้ าเนินการจัดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ หลัง
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะปี โดยคุณ สมบัติ ข องผู้มี สิ ท ธิ์ เ ข้า รับ การสอบเพื่ อ วุฒิ บัต รฯ วิ ธี ก ารวัด และ
ประเมินผล และเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๖.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อออกหนั งสือ อนุ มัติ แสดงความรู้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
การประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุเป็ นกิจกรรมซึ่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แ ห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบความรู ค้ วามช านาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม (อฝส.) อนุสาขาศัลยศาสตร์
อุบัติเหตุท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็ นผู้รบั ผิดชอบดูแลเป็ นผู้ดาเนินการจัดให้มี การประเมิ นเพื่ อ ออก
หนังสืออนุมตั ิฯ โดยคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิฯ วิธีการวัดและประเมินผลและ
เกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบตั รแสดงความรู ค้ วาม
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๖.๔ การประเมินเพื่อออกหนั งสือวุ ฒิบัตรหรือหนั งสือ อนุ มัติบั ตรแสดงความรู้ ค วาม
ชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมอนุ สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สาหรั บแพทย์ท่ีจบจาก
ต่างประเทศ
แพทย์ผไู้ ด้รบั วุฒิบตั รฯจากสถาบันต่างประเทศที่ได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ สามารถยื่นใบ
สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯหรือหนังสืออนุมตั ิ บตั รฯโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯเป็ นกรณีไปตามความเหมาะสม

๑๓

๖.๖.๕ การแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทราบ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รบั แจ้งเรื่องการประเมินการเลื่อนชัน้ ปี และการส่งเข้าสอบวุฒิบตั รฯ โดย
สถาบันที่ฝึกอบรม และแจ้งการวัดและประเมิ นผลเพื่อวุฒิ บัตรแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุ โดย คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบฯ (อฝส.) อนุสาขา
ศัล ยศาสตร์อุบัติเ หตุ ส าหรับการอุทธรณ์ ผลการประเมิ นของสถาบันส่ง เรื่องที่สถาบันฝึ กอบรม หรือราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรณีอทุ ธรณ์ผลการประเมินของ อฝส. ส่งเรื่องที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย หรือ แพทยสภา
การอุทธรณ์ตอ้ งทาภายใน ๓๐ วัน หลังจากทราบผลสอบ ผูอ้ ทุ ธรณ์สามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินได้
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม(ผนวกที่ ๘)
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่
โปร่งใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ โดยจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะรับจะต้องเป็ นไปตามศักยภาพ
ของสถาบันฝึ กอบรมนั้นตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัย ฯ มีการประกาศให้ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกทราบ
ล่วงหน้าอย่างทั่วถึง
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ก. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
๑.ได้รบั วุฒิบตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ิศลั ยศาสตร์ จากแพทยสภา
๒. เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ.๒๕๒๕
๓. ได้รบั วุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ศัลยศาสตร์
๔. เป็ นผูท้ ่มี ีความประพฤติดี
ข. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๗.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯควรแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดในทุกครัง้ ที่มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยมีประธานคณะกรรมการ
ฝึ กอบรมฯเป็ นประธานและมีคณะกรรมการคัดเลือกที่เป็ นศัลยแพทย์อีกอย่างน้อย ๓ คน โดย
๑๔

คณะกรรมการทุกคนควรปฏิบตั ิงานอยู่ในสถาบันฝึ กอบรมฯแบบเต็มเวลา และควรได้รบั วุฒิบตั ร
อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุรวมทัง้ ปฏิบตั ิงานในสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ มาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี
๗.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
คณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องจัดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมโดยใช้ระบบการให้คะแนนการคัดเลื อกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
ทัง้ นีใ้ นเกณฑ์ดงั กล่าวควรพิจารณาการให้คะแนนรวมจากอย่างน้อย จาก ๒ ส่วนด้วยกันได้แก่
ก. คะแนนรวมจากข้ อ มู ล พื้น ฐานของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมเช่ น ผลการศึกษาใน
ระดับชัน้ แพทยศาสตร์บัณฑิตโดยรวมผลการศึกษาในระดับชัน้ แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตในส่วนของ
เฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ จานวนปี ท่ีจบการศึกษามาก่อน ภาระการชดใช้ทุนรัฐบาล การมีหรือไม่มี
ต้นสัง กัด ของหน่วยงานราชการในการเข้ารับการศึก ษาต่ อความขาดแคลนของศัล ยแพทย์ใ น
บริเวณของต้นสังกัดหน่วยงานรัฐบาล จดหมายแนะนาตัว เป็ นต้น
ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณลักษณะของผูเ้ ข้า
รับการคัดเลือกเป็ นสัดส่วนชัดเจนและตรวจสอบได้ อาทิเช่นบุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่งกาย กิรยิ า
มารยาท ความรูร้ อบตัว เป็ นต้น ทัง้ นี ้ สถาบันฝึ กอบรมฯต้องแจ้งเกณฑ์ดงั กล่าวให้ทราบโดยทั่ว กัน
พร้อมกับการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละปี
ค. คุณสมบัติอื่นๆที่นามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกในบางสถาบันฝึ กอบรมฯอาจ
พิจารณาใช้ คุณลักษณะอื่นๆเป็ นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบความรูพ้ นื ้ ฐาน แล้วแต่ความเหมาะสม
๗.๒.๓ การประกาศจานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่
ได้รบั การคัดเลือกให้เท่ากับศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแต่ละปี โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมในลาดับสารองอีกจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
๗.๒.๔ การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึ กอบรม
หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแล้ว ผูท้ ่ไี ม่ได้รบั การคัดเลือกสามารถร้อง
ขอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมของสถาบันฯ นัน้ ๆเพื่อขอตรวจสอบคะแนนการ
คัดเลื อกได้แต่ต้องเป็ นภายหลัง จากการคัดเลือกแล้วเสร็จ ไม่ น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยสถาบัน
ฝึ กอบรมฯ จะเปิ ดเผยเฉพาะคะแนนของผูท้ ่รี อ้ งขอเท่านัน้ ผูร้ อ้ งขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของ
ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกคนอื่นๆ ได้
๑๕

๗.๓ จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม(ผนวกที่ ๙)
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมฯรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนปี ละ ๑คน ต่ออาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม ๒คน ตามที่กาหนดในตารางดังต่อไปนี ้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชัน้ ละ (คน)
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม(คน)
จานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ (ครัง้ /ปี )
จานวนผูป้ ่ วยในศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ (ครัง้ /ปี )
หัตถการทาเอง ..... (ครัง้ /ปี )
หัตถการ (ช่วย)...... (ครัง้ /ปี )

1
2
5000
500
50
100

2
3
4
5
4
6
8
10
8000 11000 14000 18000
800 1100 1400 1800
100 150 200 250
200 300 400 500

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่งึ ได้รบั วุฒิบตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ และปฏิบตั ิงานด้านศัลยกรรมอื่น ๆ อย่าง
น้อย ๑๐ปี ภายหลังได้รบั วุฒิบตั รฯหรือหนังสืออนุมัติบตั รฯหรือผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร Program
director ของอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่งึ ได้รบั วุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุหรือศัลยศาสตร์ท่วั ไปที่ปฏิบตั ิงานด้าน
อุบตั ิเหตุมามากกว่า ๑๐ ปี รับรองโดยอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์
อุบตั ิเหตุ
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
ต้องมีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒คน ต่อจานวนผูเ้ ข้า
รับการอบรม ๑คน หากมีจานวนอาจารย์ท่ใี ห้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็ม
เวลาได้ โดยมีขอ้ กาหนดดังนี ้
๑. จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ของจานวนอาจารย์เต็ม
เวลา
๑๖

๒. ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ภาระงานอาจารย์เต็มเวลา
๓.อาจารย์แบบไม่เต็มเวลา ๒ ท่าน นับเป็ นอาจารย์แบบเต็มเวลา๑ ท่าน
๔. ในกรณีท่สี ดั ส่วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รบั อนุมตั ิไว้
สถาบันควรพิจารณาลดจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการ
ฝึ กอบรมไว้
๘.๒.๓ การสรรหาอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรมหลักสูตรมีการระบุคณ
ุ สมบัติของ
อาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ชัดเจนโดยครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการได้แก่ คุณสมบัติทาง
วิชาการความเป็ นครูและความชานาญทางคลินิก
๘.๒.๔ การกาหนดภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานของอาจารย์และสมดุล ระหว่าง
งานด้านบริการผูป้ ่ วย ด้านการศึกษาการวิจยั จานวนอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภากาหนดไว้อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรมให้
คาปรึกษาและกากับดูแลผูร้ บั การฝึ กอบรม นอกจากนัน้ อาจารย์ยงั ต้องมี การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ด้านการแพทย์และด้า นแพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันฝึ กอบรมฯต้องจัดให้มีการพัฒนา
อาจารย์อย่างเป็ นระบบและมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
กาหนดเกณฑ์ม าตรฐานของสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
สถาบัน ฝึ กอบรมฯต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ ยวกับทรัพ ยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้
๑. สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ที่ทนั สมัยสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอมีอปุ กรณ์สาหรับฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
๒. การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรมจานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและชนิดของ
ผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ่ีคาดหวังทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและในห้องผ่าตัดผูป้ ่ วยนอก
เวลาราชการและผู้ป่วยวิกฤตการเข้าถึง สิ่ง อานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิ บัติ ท่ี
พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู ้
๑๗

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรูท้ ่ีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
๔. การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
๕. ความรู ้แ ละการประยุก ต์ค วามรู ้พื ้น ฐานและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ใ นสาขาวิ ช าที่
ฝึ กอบรมมีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
๖. การน าความเชี่ ย วชาญทางแพทยศาสตร์ ศึ ก ษามาใช้ใ นการจัด ท าแผนการฝึ ก อบรมการ
ดาเนินการฝึ กอบรมการประเมินการฝึ กอบรม
๗. การฝึ กอบรมในสถาบันอื่นทัง้ ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึ กอบรม
๑๐ การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯต้องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ ก อบรม/หลักสูตรเป็ นประจามีกลไกสาหรับ
การประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริงการประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้องครอบคลุมมิติต่างๆดังนี ้
๑. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๒. ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่พี งึ ประสงค์
๓. แผนการฝึ กอบรม
๔. ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
๕. การวัดและประเมินผล
๖. พัฒนาการของผูร้ บั การฝึ กอบรม
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๙.ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
๑๐. สถาบันร่วมฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
๑๑. ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตรจากผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับ
การฝึ ก อบรมนายจ้า งหรื อ ผู้ใ ช้บัณ ฑิ ต และผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หลัก รวมถึ ง การใช้ข้อ มู ล ป้ อ นกลับ เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึ กอบรมในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆหรืออย่าง
น้อยทุก ๔ ปี ปรับปรุ งกระบวนการโครงสร้างเนือ้ หาผลลัพธ์และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรมรวมถึงการวัด

๑๘

และการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยอยู่เสมอปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบมี
ข้อมูลอ้างอิงและแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน /
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาใ ห้แพทยสภา
รับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑.สถาบันฝึ กอบรมฯต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่างๆได้แก่การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม(เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รบั ) กระบวนการฝึ กอบรมการวัด
และประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่
ละระดับหรือหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนัน้ ได้ทงั้
ในประเทศและต่างประเทศ
๒ . สถาบันฝึ กอบรมฯต้องกาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
๓. สถาบัน ฝึ กอบรมฯต้องมี บุคลากรที่ปฏิบัติง านและมี ความเชี่ ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน การ
ดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
๔. สถาบันฝึ กอบรมฯต้องจัดจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิ ทยาลัย ศัล ยแพทย์แห่ง ประเทศไทยก าหนดให้ส ถาบันฝึ ก อบรมฯที่จ ะได้รับการอนุมัติใ ห้จัด การ
ฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมฯ และสถาบันฝึ กอบรมฯจะต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
๑. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมฯ จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี
๒. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุอย่างน้อยทุก ๕ ปี

๑๙

ภาคผนวก
ผนวกที่ ๑
รายนามคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
1. นายแพทย์จอมจักร
2. นายแพทย์นพดล
3. นายแพทย์ปรีชา
4. นายแพทย์ชยั วัฒน์
5. นายแพทย์ชาญชัย
6. นายแพทย์สวุ ิทย์
7. นายแพทย์วิทยา
8. นายแพทย์ธวัชชัย
9. นายแพทย์ไชยยุทธ
10. นายแพทย์บรุ ภัทร
11. นายแพทย์เรวัต
12. นายแพทย์ธีรศักดิ์
13. นายแพทย์อรรถ
14. นายแพทย์บวร
15. นายแพทย์นเรนทร์
16. นายแพทย์ชาญเวช

จันทรสกุล
วรอุไร
ศิรทิ องถาวร
ปาลวัฒน์วิไชย
นิมิตรวานิช
ศรีอษั ฎาพร
ชาติบญ
ั ชาชัย
กาญจนรินทร์
ธนไพศาล
สังข์ทอง
ชุณหสุวรรณกุล
จิรวงศ์บญ
ุ รอด
นิติพน
เกียรติมงคล
โชติรสนิรมิต
ศรัทธาพุทธ

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

๒๐

ผนวกที่ ๒
เนือ้ หาการฝึ กอบรม
เนือ้ หาโดยสังเขป
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั ร อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ จะต้องครอบคลุมเนือ้ หา 3 ส่วน คือ
(ก) เนือ้ หาสาคัญ (Essential contents) ของการฝึ กอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
Coordination, evaluation, and supervision of a trauma care system, including prehospital care and
transportation and referral system
Triage, mass casualty, and disaster including weapons of mass destruction (WMD)
Principles of assessment and management of injured patients: science size-up primary survey,
resuscitation, secondary survey, and definitive treatment
Evaluation, resuscitation, and surgical or nonsurgical management of critically injured patients of all
ages
Knowledge and management of critical organ support including nutrition support
Knowledge and interpretation of imaging modalities for trauma
Definitive surgical treatment for trauma
Thermal, electrical, and radiation injury
Bites & stings
Wound management in trauma
Monitoring and medical instrumentation
Ethical and legal aspects of trauma care
Biostatistics, epidemiology and trauma registry
Trauma audit, trauma research, and design of experiments
Trauma education and training
Brain death and organ donation

๒๑

(ข) ความรู้ท่วั ไปในสาขาศัลยศาสตร์อื่นๆ และสาขาทีเ่ กี่ยวเนื่อง ได้แก่
(1) Burn
(2) Cardiovascular-thoracic surgery
(3) Critical care
(4) Neurosurgery
(5) Plastic surgery
(6) Orthopedic surgery
(7) Urology
(8) Vascular
รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสูตรอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
1. Trauma
1. Assessment of the multiple injured patient 2. Blunt trauma and penetrating abdominal
including children
trauma
3. Abdominal & retroperitoneal injury
4. Neck injury
5. Chest injury
6. Vascular injury
7. KUB Injury
8. Head injury and interpretation of CT scan
9. Geriatric&pediatric trauma, trauma in
10. Initial management of severe burns
pregnancy
2. Critical care
1. Hypotension &hemorrhage
3. Transfusion & blood component therapy
5.

Surgical infection

7.
9.
11.
13.

Nutritional failure and nutritional support
Renal failure and principles of dialysis
Myocardial ischemia
Multiple organ failure

2. Hemorrhagic and thrombotic disorders
4. Septicemia and the sepsis syndrome
6. Gastro-intestinal fluid losses and fluid
balance, including in children
8. Respiratory failure
10. Fluid overload and cardiac failure
12. Cardiac arrhythmia
14. Pain control
๒๒

15. Cardiac arrest, respiratory arrest and
diagnosis of brain death
17. Hypothermia and hyperthermia
3. Vascular surgery
1. Ischemic limb
3. Arteriography

16. Care of potential organ donor
18. Legal & ethical aspect of transplantation

2. Venous thrombosis & embolism
4. Vascular CT scanning & ultrasound

4. Urology
1. Trauma :Kidney, ureter, bladder and urethra
5. Cardio-vascular and thoracic surgery
1. Chest injury
6. Neurosurgery
1. Head Injury
2. Spinal cord injury
7. Plastic surgery
1. Burns
2. Upper airway obstruction
3. Hand injury
4. Maxillo-facial injury
8. Orthopedic surgery
1. Compartment Syndrome of Extremities
2. Immobilization
(ค) Basic surgical research & methodology
1. Research question
2. Research design in natural history and risk factor
3. Research design in diagnostic test
4. Research design in prevention and treatment
5. Basic statistic & sample size determination
6. Critical journal appraisal

๒๓

ผนวก ที่ ๓
หัตถการและการผ่าตัดด้านต่างๆ
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุมีความสามารถในการดูแล
ผูป้ ่ วยในระยะผ่าตัด ระยะก่อนผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด รวมทัง้ การผ่าตัดได้เองเมื่อผ่านการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยศัล ยแพทย์ฯ กาหนดเป้าหมายในการทาหัตถการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแยกตาม
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถในการทาหัตถการหนึ่งๆ
เป็ น ๒ขัน้ ดังนี ้
รายการ

ชื่อหัตถการผ่าตัด

1
2

Initial assessment and management
Resuscitation of airway and
ventilation
- Endotracheal intubation
- Surgical airway
Resuscitation of shock
- Peripheral and central venous line
insertions
- Venous cutdown
Chest injury
- Needle and tube thoracotomy
- Pericardiocentesis
- Thoracotomy
- Median sternotomy

3

4

5
6

Abdominal injury
- Exploratory laparotomy
Pelvic injury
- Management of major hemorrhage
- Management of urologic and
genital injuries

Level 1
1st Year
2nd Year

Level 2
1st Year
2nd Year

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

๒๔

รายการ

ชื่อหัตถการผ่าตัด

7

Head injury
- Craniotomy
Management of Maxillofacial injury
- Soft tissue
- Common facial facture
Neck injury
- Neck exploration
Spine and spinal cord injury
- Complete neurological examination
- Spinal immobilization
Peripheral vascular injury
- Vascular repair
Debridement & Repair of nerve,
tendon and muscle of extremities
Head injury
Burns
Bites and stings
Wound management
Management of critical illness
Radiology in trauma
- Focal assessment sonography for
trauma (FAST)
Special considerations

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Level 1
1st Year
2nd Year

Level 2
1st Year
2nd Year

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
๒๕

ตารางแสดงหัตถการ และการผ่าตัดทีแ่ พทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องทาหรือควรทาได้ตามจานวน
ตลอดหลักสูตร
รายการ
1
2

3

4

5
6

7
8

9

ชื่อหัตถการผ่าตัด
Initial assessment and management
Resuscitation of airway and ventilation
- Endotracheal intubation
- Surgical airway
Resuscitation of shock
- Peripheral and central venous line insertions
- Venous cut down
Chest injury
- Needle and tube thoracotomy
- Pericardiocentesis
- Thoracotomy
- Median sternotomy
Abdominal injury
- Exploratory laparotomy
Pelvic injury
- Management of major hemorrhage
- Management of urologic and genital injuries
Head injury
- Craniotomy
Management of Maxillofacial injury
- Soft tissue injuries
- Common facial facture
Neck injury
- Neck exploration

จานวน (ราย/
ตลอดหลักสูตร)
20
5
1
5
5
5
1
2
1
5
2
2
5
5
2
2
๒๖

รายการ
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อหัตถการผ่าตัด
Spine and spinal cord injury
- Complete neurological examination
- Spinal immolilization
Peripheral vascular injury
- Vascular repair
Debridement & repair of nerve, tendon and muscle of
extremities
Hand injury
Burns
Bites and stings
Wound management
Management of critical illness
Radiology in trauma
- Focal assessment sonography for trauma (FAST)
Special considerations
ดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุท่เี ป็ นเด็ก,คนชราหรือสตรีตงั้ ครรภ์

จานวน (ราย/
ตลอดหลักสูตร)
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
3

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางเป็ นจานวนผูป้ ่ วยที่แนะนาให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีโอกาสทาเพื่อให้มี
ความมั่นใจในการทาหัตถการนัน้ ๆ

๒๗

ผนวกที่ ๔
หลักสูตรการฝึ กอบรมศัลยปฏิบัติทดี่ ี ( Good surgical practice)
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯกาหนดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบตั รฯจะต้องผ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรศัลยปฏิบัติทดี่ ี ที่จดั โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯเป็ นประจาทุกปี ก่อนปี การศึกษาจะเริ่มขึน้
การอบรมใช้เวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง) มีเนือ้ หาการฝึ กอบรมครอบคลุมทุกมิติทางด้านจริยธรรม ได้แก่
1. Patient right
2. Communication skills
3. Patient safety
4. End of life care
5. Conflict of interest
6. Medical records
7. Patient expectation and satisfaction
8. Informed consent and refusal
9. Competency
10. Risk management

๒๘

ผนวกที่ ๕
การวิจัย
๑. ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์
อุบตั ิเหตุตอ้ งบรรลุตามหลักสูตรฯ และผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูท้ ่ี
จะได้รบั วุฒิบตั รฯเมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม ดังนัน้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิน้ สุดการทางานวิจัยและ
จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ ทัง้ นีส้ ถาบันฝึ กอบรมฯจะต้องรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์
ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่าง
ทั่วถึง
๒. คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่รเิ ริ่มใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและต่างประเทศแต่
นามาดัดแปลงหรือทาซา้ ในบริบทของสถาบันฝึ กอบรมฯ
๒. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในคน และ Good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้องและเหมาะสมกับ
คาถามวิจยั
๕. ผลงานวิจยั ได้รบั การนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษในที่ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย การประชุมของสมาคมศัลยแพทย์ท่วั ไปแห่งประเทศไทย หรือการประชุมวิชาการทาง
ศัลยศาสตร์นานาชาติอ่นื ๆซึ่งอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเห็นชอบและรับรอง
๓. สิ่งทีต่ ้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้วต้องดาเนินการทาวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สาเนาแก่ผูป้ ่ วย
หรือผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
๒๙

๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นได้มีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัยแล้วและผูว้ ิจัยหรือคณะผูว้ ิจัยต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมที่เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
๕. กรณีท่โี ครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ หาก
มีผลลัพธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ่เี กี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๖. หากเกิ ด กรณี อ่ื น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้รี บ ปรึก ษาอาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาโครงการวิ จั ย หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน ๓ ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑ การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย
๖.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รบั บริการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน
๔. กรอบเวลาดาเนินงาน
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ แจ้งชื่องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 2
เดือน เขียนโครงการวิจัยเพื่อขออนุ มัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เสร็จภายใน 6 เดือนแรก
ของการฝึ กอบรมปี ที่ 1 และเก็ บ ข้ อ มู ล, ทาการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล เสร็ จ ภายใน 1 ปี หลั งจากนั้ นจั ด ทา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งพร้อมกับการสมัครสอบเพื่อวุฒบิ ัตร ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

๓๐

ผนวกที่ ๖
ตารางหมุนเวียนแพทย์ประบ้าน
แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๑
๖.๑ Prehospital Care & Trauma Care system & Medico - legal
๖.๒ Trauma Registry, Trauma Audit and Research
๖.๓ ICU Trauma
๖.๔ Nutrition and Burn
๖.๕ ประสาทศัลยศาสตร์
๖.๖ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์
๖.๗ ER and OR Trauma
๖.๘ ผ่านหลักสูตร Advanced Trauma Life Support (ATLS)
แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๒
๖.๙ ศัลยศาสตร์ทรวงอก และหลอดเลือด
๖.๑๐ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
๖.๑๑ ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา
๖.๑๒ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
๖.๑๓ ER and OR Trauma

๑ เดือน
๑ เดือน
๒ เดือน
๒ เดือน
๒ เดือน
๒ เดือน
๒ เดือน

๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๘ เดือน

๓๑

ผนวกที่ ๗
รายละเอียดการประเมิน PBA และ DOPS หรือหัตถการ
๗.๑ การประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุตอ้ งมีความสามารถในการทาผ่าตัดได้เองโดยผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 หัตถการตามที่กาหนดในแต่ละ
ชัน้ ปี โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละชัน้ ปี สามารถเลือกหัตถการที่จะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแต่ละชัน้ ปี
เท่านัน้
๗.๑.๑ กาหนดชนิดการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี
ตารางหัวข้อการประเมินในแต่ละชั้นปี และเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
หัวข้อ

ชั้นปี การศึกษา
ทีป่ ระเมิน

๑

Craniotomy in Trauma

✓

Laparotomy for Trauma

✓

Pyloric exclusion + GI anastomosis

✓

Hepatorrphaphy

✓

Splenorrhaphy

✓

๒

✓

Distalpancreatectomy
Total/Partial Nephrectomy or Repaired bladder

✓

Preperitoneal pelvic packing

✓

Repaired Diaphragmatic injury

✓

Neck exploration

✓

Thoracotomy in trauma (ER)

✓

Thoracotomy in trauma (Lung)
Nerved repaired in extremities trauma

✓

Fasciotomy in trauma

✓

✓

๓๒

หัวข้อ

ชั้นปี การศึกษา
ทีป่ ระเมิน

๑

Repaired/Anastomosis in Brachial vessel injury

✓

Repaired/Anastomosis in Axillary vessel injury

✓

Repaired/Anastomosis in Femoral vessel injury

✓

Repaired/Anastomosis in Popliteal vessel injury

✓

Escharotomy in Burn

✓

Advanced burn debridement: Hydrosurgery debridement
or MEEK graft
Laparoscopic exam in trauma

✓

๒
✓

✓

Median sternotomy

✓

Repaired/Anastomosis in Subclavian vessel injury

✓

Repaired/Anastomosis in Iliac vessel injury

✓

Repaired/Anastomosis in Carotid vessel injury

✓

Resuscitative Endovascular Occlusion of Aorta (REBOA)

✓

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
เกณฑ์การส่งสอบวุฒบิ ัตร

๓๓

๗.๑.๒ สาระการประเมินและเกณฑ์ผ่านประเมินในแต่ละชนิดการผ่าตัด
Operation

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

ผนวก ๗.๒ การรายงานประสบการณ์การผ่าตัด
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ตอ้ งบันทึกประสบการณ์การผ่าตัดลงใน E-logbook ตามแบบ
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯให้ครบถ้วน โดยสถาบันต้องตัง้ เกณฑ์การผ่านการประเมินให้ชดั เจนในแต่ละ
รอบเดือนของการฝึ กอบรม
ผนวก ๗.๓ กิจกรรมประชุมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมควรมีหวั ข้อกิจกรรมวิชาการดังนี ้
1. Mortality and morbidity conference
2. Grand round and bedside teaching
3. Interesting case conference
4. Interesting emergency conference

๓๔

ผนวก ๗.๔ การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรมความเป็ นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธ์
และ การสื่อสาร
กาหนดรู ปแบบการประเมินดังตัวอย่างข้างล่าง
สาระการประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑. ทักษะปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ( แพทย์ พยาบาล อื่นๆ )
๒. ทักษะปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
๓. สมรรถนะด้านจริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การงาน
๔. การบันทึกเวชระเบียน
๕. การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ
หมายเหตุ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องผ่านการประเมินทุกข้อ
ผนวก ๗.๕ ความก้าวหน้าการวิจัยและเกณฑ์การผ่านชั้นปี
ชัน้ ปี ท่ี ๑
ต้องผ่าน Research workshop, Proposal development, Ethical approval,
เก็บข้อมูลวิจยั
ชัน้ ปี ท่ี ๒
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ นาเสนองานวิจยั

๓๕

ผนวกที่ ๘
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….
1. คะแนนมีตน้ สังกัดหน่วยงานราชการ (4 คะแนน)
คะแนนที่ได้………..…………
 มีตน้ สังกัดหน่วยงานราชการ
4
คะแนน
 ไม่มีตน้ สังกัดหน่วยงานราชการ
0
คะแนน
2. ประสบการณ์การเป็ นศัลยแพทย์
2.1 จานวนปี ท่ใี ช้ทนุ รัฐบาลหลังจากจบการศึกษาวุฒิบตั รศัลยศาสตร์
(12 คะแนน) คะแนนที่ได้………..…………
 จานวนปี ท่ใี ช้ทนุ

3 ปี ขนึ ้ ไป

12

คะแนน

 จานวนปี ท่ใี ช้ทนุ

2 ปี

8

คะแนน

 จานวนปี ท่ใี ช้ทนุ

1 ปี

4

คะแนน

 จานวนปี ท่ใี ช้ทนุ

0 ปี

0

คะแนน

3. หนังสือแนะนาตนเอง (Recommendation) (4 คะแนน)
มีหนังสือแนะนาตนเอง
4
คะแนน
ไม่มีหนังสือแนะนาตนเอง
0
คะแนน
4. การสอบข้อเขียน (10 คะแนน)

คะแนนที่ได้………..…………

คะแนนที่ได้………..…………

5. การสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน)
คะแนนที่ได้………..…………
วิธีการให้คะแนนผลลัพธ์กระทาโดยให้ตดั คะแนนของกรรมการท่านที่มากที่สดุ และน้อยที่สดุ ออก
แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการท่านที่เหลือ

๓๖

ใบคะแนนสาหรับการสอบสัมภาษณ์ (Interview)
หัวข้อที่ให้คะแนน
ชื่อผูส้ มัคร

ชื่อผูใ้ ห้
คะแนน

ความเห็น
เพิ่มเติม

คะแนน

การแต่งกายและการดูแลสุขภาพ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มนุษย์สมั พันธ์จริยธรรมและเจตคติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การใช้คาพูดและการแสดงออกด้านภาษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ความเชื่อมั่นในตัวเองและการแสดงออกในที่
สาธารณะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ปฏิภาณไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กริยามารยาท และการวางตัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม

๓๗

ผนวกที่ ๙
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ
ขั้นตอนการขออนุมัติเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เมื่อสถาบันฝึ กอบรมใด ต้องการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์
อุบตั ิเหตุ ตามหลักสูตรของแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะต้องจัดทารายงานตาม
แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก และฉบับ ข ของแพทยสภา แล้วส่งไปยังแพทยสภา เพื่อที่แพทยสภาจะได้สง่ ต่อไปยัง
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ของราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็ นผูด้ าเนินการรับรองเป็ นสถาบันฝึ กอบรมต่อไป สถาบันฝึ กอบรมใด
ที่ขอเปิ ดนัน้ จะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมมาด้วย ดังนี ้
1. สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด และได้รบั การอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบั นฝึ กอบรมโดยจัดให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
(แพทย์ประจาบ้านต่อยอด) ได้รบั ประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็ นเวลาไม่ต่า
กว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร (32 เดือน)
2. สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั อนุมัติจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ให้ได้ โดยรวมระยะเวลาแล้วต้องไม่ต่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร (มากกว่าหรือเท่ากับ 16 เดือน)
3. สถาบันร่วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตัง้ แต่ 2แห่งขึน้ ไป ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดร่วมกัน และได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่วมกัน โดย
จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รบั ประสบการณ์จากทุก สถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า 1 ใน 3
ของระยะเวลาของหลักสูตร (ถ้า 3 แห่งร่วมฝึ กอบรม แต่ละแห่งต้องจัดให้แห่งละ 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลักสูตร ถ้าเป็ น 2 แห่งร่วมฝึ กอบรม อาจแบ่งเป็ น 2 ปี เท่ากัน หรือแห่งแรก 2.5 ปี และแห่งที่สอง 1.5
ปี )

๓๘

สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่ขอเปิ ด
 สถาบันหลัก
 สถาบันร่วมฝึ กอบรม โดยร่วมกับ .......................................................................
 สถาบันหลัก จานวน ...........เดือน และมีสถาบันสมทบ จานวน ......... เดือน ดังนี ้
1. ..................................................................... จานวน .......... เดือน
2. ..................................................................... จานวน .......... เดือน
จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ตอ้ งการต่อหนึ่งชัน้ ปี )
จานวน ......... คน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน จะทาการตรวจประเมินสถาบันในข้อมูลหมวดต่างๆ ตามข้อกาหนด ต่อไป
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมหลัก
1. เกณฑ์ท่วั ไป จานวน ๙ ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะ จานวน ๙ ข้อ โดยแบ่งเป็ น
2.1 จานวนเตียงของโรงพยาบาลและของผูป้ ่ วยศัลยกรรม
2.2 จานวนผูป้ ่ วยและชนิดหัตถการการผ่าตัดตามที่กาหนด
2.3 จานวนห้องผ่าตัด
2.4 จานวนอาจารย์แพทย์ท่รี องรับการฝึ กอบรมฯ
2.5 กิจกรรมวิชาการ (1 ปี ยอ้ นหลัง)
2.6 คุณภาพของเวชระเบียนผูป้ ่ วย (1 ปี ยอ้ นหลัง)
2.7 เอกสารสาคัญในการฝึ กอบรมฯ
2.8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ศลั ยแพทย์ผกู้ ากับดูแลการ
ฝึ กอบรมฯ
2.9 สานักงาน / กลุม่ งาน / ภาควิชา

๓๙

๑. เกณฑ์ท่วั ไป

หัวข้อ

รายละเอียด

ผลการตรวจ
เยี่ยม
C
N/C
มี (๑) ไม่มี (๐)

หมาย
เหตุ

๑. การรับรองคุณภาพ
C = ได้รบั การรับรองคุณภาพหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ
ของโรงพยาบาล/กลุม่ งาน พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ
N/C = ไม่ได้รบั การรับรองคุณภาพ
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ C = มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/
ดาเนินการ จัดการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เช่น
ฝึ กอบรม
กลุม่ งาน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการจัดการฝึ กอบรมฯ
N/C = ไม่มีหน่วยงานหรือแผนกหรือกลุม่ งานที่จะ
รับผิดชอบดาเนินการจัดการฝึ กอบรมฯ
๓. ปณิธาน และพันธกิจ C = มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุ่งผลิตแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดที่มีความรู ค้ วามสามารถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ
N/C = ไม่มีการกาหนดปณิธาน หรือพันธกิจ หรือกาหนด
ไม่ชดั เจน
๔. ระบบบริหารงาน
C = มีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่ชดั เจน และเอือ้ ต่อ
การจัดการฝึ กอบรมฯ
N/C = ไม่มีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่ชดั เจน หรือมี
แต่ไม่เอือ้ ต่อการฝึ กอบรมฯ
๕. ห้องปฏิบตั ิการสาหรับ C = มีหอ้ งปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถ
การชันสูตร
ทาการตรวจศพ ชิน้ เนือ้ และสิง่ ส่งตรวจ
N/C = ไม่มีหอ้ งปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

C = มีหอ้ งปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก ให้บริการ
ด้านตรวจโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุล
ชีววิทยา วิทยาภูมิคมุ้ กัน และมีธนาคารเลือด

๔๐

หัวข้อ

รายละเอียด

ผลการตรวจ
เยี่ยม
C
N/C
มี (๑) ไม่มี (๐)

หมาย
เหตุ

N/C = ไม่มีหอ้ งปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยาคลินิกและ
ไม่มีธนาคารเลือด
๖. หน่วยรังสีวิทยา
C = มีการตรวจทางรังสีท่จี าเป็ นต่อการฝึ กอบรม
N/C = ไม่มีการตรวจทางรังสีท่จี าเป็ นต่อการฝึ กอบรม
C = มีหอ้ งสมุดและมีตารามาตรฐานทางการแพทย์
๗. ห้องสมุดทาง
รวมทัง้ วารสารทางการแพทย์ท่ใี ช้บ่อยหรือ electronic
การแพทย์
books และสามารถทาการสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ได้
N/C = ไม่มีหอ้ งสมุด หรือมีแต่ขาดตาราและวารสาร
มาตรฐานทางการแพทย์ หรือไม่สามารถสืบค้นตารา
และวารสารทางคอมพิวเตอร์ได้
C = มีหน่วยเวชระเบียน ซึ่งรับผิดชอบการดูแลรักษา
๘. หน่วยเวชระเบียน
จัดเก็บ ค้นหา แฟ้มประวัติผปู้ ่ วย ทัง้ ผูป้ ่ วยใน และ
และสถิติ
ผูป้ ่ วยนอก อย่างมีประสิทธิภาพ
N/C = ไม่มีหน่วยเวชระเบียน หรือมีหน่วยเวชระเบียน
แต่มีปัญหาในการดูแลรักษา จัดเก็บ และสืบค้นแฟ้ม
ประวัติผปู้ ่ วย ทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง C = มีหน่วยงานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
ที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ทางคลินิก
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อสามารถให้การปรึกษาผูป้ ่ วย
ได้ เมื่อจาเป็ น
N/C = ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ทัง้
อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา หรือ
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน ๙/๙)
C = Compliance หรือ Conformity = สอดคล้อง, มี, ครบ
N/C = Non-compliance หรือ Non-conformity = ไม่สอดคล้อง, ไม่มี, ไม่ครบ

๔๑

เกณฑ์เฉพาะ 2.1 จานวนเดียงของโรงพยาบาลและผู้ป่วยศัลยกรรม

รายละเอียด

เกณฑ์

2.1.1 เตียง
โรงพยาบาล
2.1.2 เตียงผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมรวม (นับ
รวมเตียงสามัญและ
เตียงพิเศษของ
ศัลยกรรม)

ไม่นอ้ ยกว่า 400
เดียง
ไม่นอ้ ยกว่า 80
เตียง

2.1.3 เตียงหอ
อภิบาล
ผูป้ ่ วยหนัก
ศัลยกรรม

ไม่นอ้ ยกว่า 8
เตียง (สัดส่วน
อย่างน้อยร้อยละ
10 ของจานวน
เตียงศัลยกรรม)

ข้อมูล
รพ.ที่
ขอเปิ ด

ไม่มี/ไม่
ผ่าน

ผลการประเมิน
มี/ผ่านการ
สรุ ปผลการ
ประเมิน ประเมินข้อ 2.1

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่าน 3/3
ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๒

เกณฑ์เฉพาะ 2.2 จานวนผู้ป่วยและชนิดหัตถการการผ่าตัดตามทีก่ าหนด
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชัน้ ละ
1
2
3
4
5
จานวนอาจารย์สายตรงผูใ้ ห้การฝึ กอบรม
2
3
4
5
6
จานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ ครัง้ /ปี
5,000 8,000 11,000 14,000 18,000
จานวนผูป้ ่ วยในศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ ครัง้ /ปี
500 800 11,000 14,000 1,800
หัตถการ(ทาเอง)...........ครัง้ /ปี
150 250 350
450
550
หัตถการ(ช่วย)...........ครัง้ /ปี
200 350 500
650
800
เกณฑ์เฉพาะ 2.3 จานวนห้องผ่าตัด
รายละเอียด

เกณฑ์

2.3.1 จานวนห้อง
ผ่าตัดใหญ่
2.3.2 สัดส่วนห้อง
ผ่าตัด/
ศัลยแพทย์/
สัปดาห์
2.3.3 จานวนห้อง
ผ่าตัดฉุกเฉิน

ไม่นอ้ ยกว่า 3
ห้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 0.81 ห้อง/คน/
สัปดาห์

ข้อมูล
รพ.ที่
ไม่มี/ไม่
ขอ
ผ่าน
เปิ ด

ผลการประเมิน
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
การ
ประเมินข้อ
ประเมิน
2.3

หมายเหตุ

อย่างน้อย 1
ห้องตลอดเวลา
เกณฑ์ผ่าน 3/3

ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๓

เกณฑ์เฉพาะ 2.4 จานวนอาจารย์แพทย์ที่รองรับการฝึ กอบรมฯ

รายละเอียด

เกณฑ์

2.4.1 ศัลยแพทย์
ทั่วไป
2.4.2 สัดส่วน
อาจารย์แพทย์
ศัลยแพทย์ท่วั ไป
ต่อ ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
2.4.3 รังสีแพทย์

ไม่นอ้ ยกว่า 6
คน
2 คน ต่อผูเ้ ข้า
รับการ
ฝึ กอบรม ชัน้ ละ
ปี ละ 1 คน

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่ มี/ผ่านการ
ขอ
ประเมินข้อ
ผ่าน
ประเมิน
เปิ ด
2.4

หมายเหตุ

ต้องมีอย่าง
น้อย 1 คน
2.4.4 พยาธิแพทย์ ควรมีอย่าง
2.4..5วิสญ
ั ญี
น้อย 1 คน
แพทย์
ควรมีอย่าง
น้อย 2 คน
เกณฑ์ผ่าน (4/4)
ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๔

เกณฑ์เฉพาะ 2.5 กิจกรรมวิชาการ (1 ปี ย้อนหลัง)

รายละเอียด

เกณฑ์

2.5.1 มีกิจกรรม
วิชาการ
สม่าเสมอ ทัง้ ใน
ระดับหน่วยงาน
หรือกิจกรรม
วิชาการระหว่าง
หน่วยงานหรือ
ระดับ
โรงพยาบาล

มีครบอย่างน้อย 4
กิจกรรมหลัก (ได้แก่
กิจกรรม
MMC/Grand
round, Interesting
cases, Topic
review,
Interdepartment
conference
( Radiology,
Pathology,
Medicine etc. )
อย่างน้อยร้อยละ
50 ทุกกิจกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรม
หลัก MMC/grand
round)

2.5.2 อาจารย์
เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมวิชาการ
สม่าเสมอ

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.5

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่าน 2/2
ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๕

เกณฑ์เฉพาะ 2.6คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1 ปี ย้อนหลัง)

รายละเอียด

เกณฑ์

2.6.1 มีความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน ทัง้ ผูป้ ่ วย
ในและผูป้ ่ วยนอก

อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ( ทัง้
แบบ เอกสารที่
เป็ นกระดาษ
หรือ อีเลคทรอ
นิค)
ผ่านเกณฑ์

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

ข้อมูล
รพ.ที่
ไม่มี/ไม่
ขอ
ผ่าน
เปิ ด

ผลการประเมิน
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
การ
ประเมินข้อ
ประเมิน
2.6

หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์ผ่าน 4/4
ข้อมูลเพิ่มเติม: การออกแบบ Discharge summary ให้ทกุ สถาบันใช้เหมือนกัน

๔๖

เกณฑ์เฉพาะ 2.7 เอกสารทีส่ าคัญในการฝึ กอบรม

รายละเอียด

เกณฑ์

2.7.1 มีค่มู ือการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อ
ยอดและตาราง
การหมุนเวียน
แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอย่างเป็ น
รูปธรรม
2.7.2 มีหลักสูตร
การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

มี (มีการจัดทา
คู่มือการ
ฝึ กอบรมและ
ตารางการ
หมุนเวียนเป็ น
รูปเล่ม หรือเป็ น
electronic
files )
มี (มีการจัดทา
หลักสูตรเป็ น
รูปเล่มหรือเป็ น
electronic
files)

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.7

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่าน 2/2
ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๗

เกณฑ์เฉพาะ 2.8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ศัลยแพทย์ผู้กากับดูแล
การฝึ กอบรมฯ

รายละเอียด

เกณฑ์

2.8.1 มี
คณะกรรมการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อ
ยอด
2.8.2 มีผกู้ ากับ
ดูแลการฝึ กอบรม
ฯ ( program
director )อย่าง
น้อย 1 คน ซึ่งต้อง
ได้รบั วุฒิบตั ร/
หนังสืออนุมตั ิ
สาขาศัลยศาสตร์
และปฏิบตั ิงานใน
สาขาศัลยศาสตร์
มาไม่นอ้ ยกว่า 10
ปี หรือผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสูตร
program
director ของ
อนุกรรมการ

มี (มีเอกสารคาสั่ง
แต่งตัง้ กรรมการ
และมีการแบ่ง
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ)

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.8

หมายเหตุ

มี

๔๘

รายละเอียด

เกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.8

หมายเหตุ

ฝึ กอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์
2.8.3 มี
คณะกรรมการ
งานวิจยั ของ
แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
2.8.4 มีทนุ วิจยั

มี (มีเอกสารคาสั่ง
แต่งตัง้ กรรมการ
และมีการแบ่ง
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ)
มี (มีระบบในการ
ขอทุนวิจยั และมี
คณะกรรมการใน
การพิจารณาและ
อนุมตั ิทุนวิจยั )
2.8.5 มี
มี (มีผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั
ของอาจารย์และมี
ย้อนหลังของ
การตีพิมพ์
อาจารย์และมีการ สม่าเสมอ)
ตีพิมพ์
เกณฑ์ผ่าน 2/2
ข้อมูลเพิ่มเติม

๔๙

รายละเอียด

เกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน
สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.8

หมายเหตุ

เกณฑ์เฉพาะ 2.9 สานักงาน /กลุ่มงาน /ภาควิชา

หัวข้อ

รายละเอียด

เกณฑ์

2.9.1 มี
สานักงานบริหาร
โครงการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อ
ยอดฯและ
เลขานุการ
ประจาการ

มี (มีพนื ้ ที่
สาหรับกลุม่
งาน และมี
เลขาหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบการ
ฝึ กอบรมฯ )

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.9

หมาย
เหตุ

เกณฑ์ผ่าน 1/1
ข้อมูลเพิ่มเติม

๕๐

หัวข้อ

รายละเอียด

เกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูล
รพ.ที่
มี/ผ่าน สรุปผลการ
ไม่มี/ไม่
ขอ
การ
ประเมินข้อ
ผ่าน
เปิ ด
ประเมิน
2.9

หมาย
เหตุ

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตาม
เกณฑ์
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

เกณฑ์ท่วั ไป (จานวน 9 ข้อ)
เกณฑ์เฉพาะ (จานวน 9 ข้อ)
ข้อ 1 จานวนเตียงของโรงพยาบาลและของ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ข้อ 2 จานวนผูป้ ่ วยและชนิดหัตถการการผ่าตัด
ตามที่กาหนด
ข้อ 3 จานวนห้องผ่าตัด
ข้อ 4 จานวนอาจารย์ท่ีรองรับการฝึ กอบรมฯ
ข้อ 5 กิจกรรมวิชาการ (1ปี ยอ้ นหลัง)
ข้อ 6 คุณภาพของเวชระเบียนผูป้ ่ วย (1ปี
ย้อนหลัง)
ข้อ 7 เอกสารสาคัญในการฝึ กอบรมฯ
ข้อ 8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดและอาจารย์ศลั ยแพทย์ผกู้ ากับดูแลการ
ฝึ กอบรมฯ
ข้อ 9 สานักงาน/กลุม่ งาน/ภาควิชา

เกณฑ์ผ่าน

การตัดสิน
(ไม่ผ่าน/ผ่านที่
ระดับ)

9/9

๕๑

ทัง้ นี ้ สถาบันที่ขอเปิ ดการฝึ กอบรม จะต้ องผ่านเกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะทุกข้ อจึงจะสามารถได้รบั การ
พิจารณาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมได้ตามศักยภาพ ร่วมกับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบ อนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ (อฝส.อุบตั ิเหตุ)ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๓. จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ที่เสนอโดยสถาบันฝึ กอบรม จะมีอย่างน้อยที่สดุ 3 คน และอย่างมากที่สดุ ไม่
เกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้โดยตาราง 1
ทัง้ นี ้ หากจานวนผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน จานวนผ่าตัดหรือจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ ให้ถือเอา
เกณฑ์นอ้ ยที่สดุ เป็ นหลัก
ในกรณีท่เี ป็ นสถาบันร่วมฝึ กอบรม และหรือสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้ใช้จานวนอาจารย์ของสถาบัน
ฝึ กอบรมทุกแห่งในการคานวณ รวมทัง้ จานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และจานวนการผ่าตัดด้วยเช่นกัน
๔. ผลการประเมินสถาบันฝึ กอบรม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร์ อาจมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
 เห็นสมควรเปิ ดการฝึ กอบรมได้ตามที่เสนอ
 เห็นสมควรเปิ ดการฝึ กอบรมได้ตามที่เสนอ แต่มีเงื่อนไขที่ตอ้ งปรับแก้ดงั นี ้ ...............
ภายในระยะเวลา ......... เดือน
 ไม่เห็นสมควรให้เปิ ดการฝึ กอบรม เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
1. ...................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................
ในกรณีท่ี คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นว่ายังไม่สมควรให้เปิ ดการฝึ กอบรม ทางคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯก็จะจัดทาข้อเสนอแนะหรื อข้อแนะนา ให้กับสถาบันฯ ที่จะขอเปิ ดการฝึ กอบรม ได้พิจารณา
ปรับแก้ และเสนอขอรับการตรวจประเมินใหม่ภายหลัง แต่ไม่ควรเร็วกว่าระยะเวลา 3 เดือน

๕๒

๕. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จดั ให้มีการติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรมหลัก/สถาบัน
ฝึ กอบรมสมทบและสถาบันร่วมฝึ กอบรมที่ได้รบั อนุมัติให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆโดยการมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเป็ นผูด้ าเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนดและเสนอรายงานผ่านราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆโดยทั่วไปการติดตามกากับดูแล
สถาบันฝึ กอบรมฯอาจแยกได้ดงั นี ้
๑. สถาบันฝึ กอบรมทีเ่ ปิ ดการฝึ กอบรมมาแล้วมากกว่า 5 ปี
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะดาเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกากับดูแล
ตามรอบของการประเมินตามแนวทางของแพทยสภา
๒. สถาบันฝึ กอบรมใหม่ หรือ ทีด่ าเนินการฝึ กอบรมมาน้อยกว่า 5 ปี
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะดาเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกากับดูแล
ภายในระยะเวลา 1-2ปี แรกหลังจากเปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม อย่างน้อย 1 ครัง้ เพื่อสอบถาม
และช่ ว ยเหลื อ ในการแก้ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ในกระบวนการฝึ ก อบรม และหลัง จากนั้น จะ
ดาเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกากับดูแล ตามรอบของการประเมินตามแนวทางของ
แพทยสภา
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุของสถาบันฯนัน้ ไว้ก่อนจนกว่าคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ฯได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนัน้ ว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ท่กี าหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่
มีผสู้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของ
สถาบันฝึ กอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึ กอบรมกลุ่ม นั้นและให้ทาเรื่องแจ้ง ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย /
สมาคมวิชาชีพเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติหากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์ขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีก
ให้ดาเนินการตามข้อ 4

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

๕๓

