เกณฑการเปดหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรตกแตง

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ฉบับพ.ศ.2548 (ฉบับแกไขเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550)
1.

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2.

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Residency Training in Plastic Surgery

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Diploma, Thai Board of Plastic Surgery
ว.ว.สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Diploma, Thai Board of Plastic Surgery

3.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง เสนอโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยรับรอง
โดยแพทยสภา เปนผูดําเนินการกําหนดหลักสูตร จัดการประเมินผลและสอบเพื่อวุฒิบัตร

4.

หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร
เนื่องจากยังมีผูปวยจํานวนมากที่ตองทนทุกขทรมานจากความพิการตางๆ เชน ความพิการแตกําเนิด ไดแก ปากแหวง,
เพดานโหว ความพิการของกะโหลกศีรษะและใบหนา ความพิการผิดปกติของมือ ความพิการซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุไฟไหมน้ํา
รอนลวก ทําใหสวนตางๆ ของรางกายเชน นิ้วมือหงิกงอ, คอ, ไหล, ขอศอก, แขนขายึดติดกันยืดไมออก ความพิการจากเนื้อ
งอก และการผาตัดเนื้องอก อุบัติเหตุบริเวณใบหนาและอุบัติเหตุทางมือ แขน นิ้วมือขาด อีกทั้งยังมีประชาชนจํานวนมากที่
ยังมีปญหาทางดานความงาม และตองการใหใบหนาหรือสวนอื่นๆ ของรางกายมีความสมบูรณสวยงามไดสัดสวนที่
เหมาะสม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ จะตองไดรับการดูแลรักษาและผาตัดโดยศัลยแพทยตกแตง ที่ไดรับการศึกษาและฝกอบรม
มาทางนี้โดยตรง แพทยผูที่จะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้จะตองมีความรูอยางดีและกวางขวาง มีความรูพื้นฐานทางดาน
การผาตัดเปนอยางดีทั้งในดานของการทํางานหรือหนาที่ใชงาน (function) ความผิดปกติทางรูปราง (form) และในแงของ
การเสริมความงาม (Aesthetic Plastic Surgery) รวมทั้งจะตองเปนผูสนใจศึกษาคนควาหาความรูและวิธีการผาตัดใหมๆ
ใหทันสมัยอยูเสมอ จึงสมควรจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมโดยเฉพาะขึ้นมีชื่อวาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง แตเดิมหลักสูตรนี้จะรับฝกอบรมผูที่ไดรับวุฒิบัตรฯ
ศัลยศาสตรทั่วไปแลวมาฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงตออีก 2 ป แตเนื่องจากมีความกาวหนาทางวิชาการของ
ศัลยศาสตรตกแตงทั้งในความหลากหลายและลึกซึ้ง รวมทั้งมีวิชาการที่เกิดขึ้นใหมๆ จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงใหม โดยฝกอบรมทางศัลยศาสตรทั่วไปตามหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู
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ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตรทั่วไป ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศ
ไทย ในระดับปที่ 1 และปที่ 2 และฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงในระดับปที่ 3, 4 และ 5
5.

กําหนดการเปดฝกอบรม
เปดการฝกอบรมตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2549 เปนตนไป

6.

อาจารย
6.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ
สาขาศัลยศาสตรตกแตง เปนผูที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเปนอาจารย และ
อาจารยผูทําหนาที่หัวหนาสถาบันฝกอบรมหรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานศัลยศาสตร
ตกแตงมาแลวไมนอยกวา 5 ป
6.2 คุณสมบัติผูที่จะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม
จะตองเปนหัวหนาสาขา
ศัลยศาสตรตกแตงหรือหัวหนาหนวยศัลยศาสตรตกแตงของสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ หรือผูแทน
6.3 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาอยาง
นอย 2 คน หากมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาได ไม
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด และภาระงานในสาขาของอาจารยแบบไมเต็มเวลา เมื่อ
รวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป

7.

จํานวนผูเ ขารับการฝกอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานได
ตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมและปริมาณงานบริการตามที่กําหนดในตารางตอไปนี้
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
1
2
3
4
5
(ปละ ชั้นละ)
อาจารยผูใหการฝกอบรม
2
3
4
5
6
(คน)
จํานวนผูปวยนอกศัลยศาสตรตกแตง
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
คน/ป
จํานวนผูปวยในศัลยศาสตรตกแตง
250
350
450
550
650
คน/ป
จํานวนผูปวยผาตัด ครั้ง/ป
500
600
700
800
900
หมายเหตุ หากจะเพิ่มการฝกอบรมแพทยประจําบาน ปละ ชั้นละ อีก 1 คน จํานวนอาจารยตองเพิ่มอีก 1 คน
จํานวนผูปวยนอกตองเพิ่มอีก 500 คน/ป จํานวนผูปวยในและผูปวยผาตัดตองเพิ่มอีก 100 คน/ป

8.

คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1 ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
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สาขาศัลยศาสตรตกแตง

8.2

มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา เรื่องกําหนดประเภทสาขาที่ออกวุฒิบัตร ซึ่งจะเขารับการฝกอบรมตั้งแต
ชั้นปที่1-5 หรือ ผูไดรับการฝกอบรมครบตามหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรทั่วไป จะเขารับการฝกอบรม
ตั้งแตชั้นปที่ 3-5

บทเฉพาะกาล
เนื่องจากหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมนี้ จะเริ่มในปการศึกษา 2549 เปนปแรก ผูเขารับการฝกอบรมจะรับการฝกอบรมในระดับชั้นป
ที่ 1 ในป 2550 ผูเขารับการฝกอบรมจะรับการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 2 และในป 2551 ผูเขารับการฝกอบรมจะรับการฝกอบรม
ในระดับชั้นปที่ 3 ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปนี้จะไมมีผูเขารับการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 4 และปที่ 5 จึงจะรับผูที่ไดรับวุฒิบัตร
ศัลยศาสตรทั่วไปแลวมาฝกอบรมในหลักสูตรเกาซึ่งใชระยะเวลาในการฝกอบรม 2 ป เฉพาะในป 2548-2551 เทานั้น
9.

ระยะเวลาการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 5 ป โดยแตละปไมนอยกวา 50 สัปดาห

10.

วัตถุประสงค
10.1 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหแพทยที่จบการฝกและอบรมแลวเปนผูมีความรูความสามารถทางศัลยศาสตรตกแตงเปนอยางดี ใหบริการ
ใหคําแนะนํา และใหการรักษาผูปวยในชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อใหศัลยแพทยที่ผานการฝกและอบรมแลว เปนผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตรตกแตง มี
ความรูความสามารถดังตอไปนี้
(1) ซักประวัติ ตรวจรางกาย การสืบคนดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อวินิจฉัยโรคทางศัลยศาสตรตกแตง ไดอยางดี
(2) ใหการรักษาผูปวยทางศัลยศาสตรตกแตงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปองกันและแกไขภาวะแทรก
ซอนตางๆ ได
(3) ใหคําแนะนําแกแพทย นิสิต นักศึกษาแพทยหรือบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งผูปวยและประชาชนในดาน
ศัลยศาสตรตกแตงได
(4) มีความรูในดานศัลยศาสตรพื้นฐานเปนอยางดีและสามารถนํามาประยุกตในการรักษาผูปวยทางศัลยศาสตร
ตกแตง ได
(5) สามารถบอกความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อหรืออวัยวะตางๆ ไดในระดับหนึ่ง
(6) มีความรูความสามารถในระดับหนึ่งในการใชยาระงับความรูสึก ทั้งเฉพาะที่และทั่วไป
(7) สามารถใหการรักษาผูปวยอุบัติเหตุ ในระยะวิกฤติ ระยะดําเนินโรค ระยะแกไขความพิการไดเปนอยางดี
เชน Maxillo-facial injury, hand injury, burns, replantation, skin & soft tissue injury เปนตน
(8) มีความรูความชํานาญทางดานศัลยกรรมเสริมสวย เพื่อสามารถดูแลรักษา และใหความรู ความเขาใจกับ
ประชาชนทั่วไป
(9) เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย
(10) เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอแพทย ผูรวมงาน ผูปวย และผูเกี่ยวของ
(11) เปนผูที่มีนิสัยใฝเรียนรู คนควา ฝกฝนหาประสบการณตอไปอยูเสมอใหเกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
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11.

เนื้อหาสังเขปการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมจะครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ (รายละเอียดของ
เนื้อหาแตละหัวขอดูในภาคผนวกที่ 3)
11.1 ความรูทางศัลยศาสตรทั่วไป (General Surgery) ซึ่งจะไดรับการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ 1 และปที่ 2
ตามหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตรทั่วไป ดังนี้
(1) Basic science in surgery
(2) Basic surgical research and methodology
(3) Principles of surgery
(4) Clinical general surgery
(5) Operative general surgery
11.2 ความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรตกแตงและวิชาที่เกี่ยวของ (Basic Plastic Surgery and Related
Subjects) โดยที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองศึกษาและฝกอบรมในวิชาตางๆ เหลานี้เปนอยางดี คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Wound Repair: Principles and Applications
Flaps and Grafts
Microsurgery
Implants/Biomaterials
Special Techniques
•
Liposuction
•
Tissue expansion
•
Dermabrasion and Chemical Peel
•
Laser treatment
•
Distraction osteogenesis
•
Endoscopic plastic surgery
11.3 ความรูในสาขาวิชาตางๆที่เกีย่ วของกับ Plastic Surgery
(1) Medicolegal and Psychiatric Aspects of Plastic Surgery
(2) Anesthesia and Critical Care
(3) Transplantation/Immunology
(4) Pharmacology / Therapeutics
11.4 ความรูทางศัลยศาสตรตกแตง เสริมสราง (Reconstructive Plastic Surgery) ซึ่งจะแบงไปตามระบบ
ตางๆ ของรางกาย
(1) Plastic Surgery of the Integument
(2) Plastic Surgery of the Head and Neck
(3) Plastic Surgery of the Upper Extremities
(4) Plastic Surgery of the Trunk and Breasts
(5) Plastic Surgery of the Lower Extremity
(6) Plastic Surgery of the Genitourinary System
11.5 ความรูทางศัลยศาสตรตกแตงเสริมสวย (Aesthetic Plastic Surgery)
(1) Basic principles
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12.

(2) Pre-operative consideration
(3) Patient evaluation and selection
(4) Operative procedures in Aesthetic plastic surgery
(5) Post-operative care
(6) Avoidance and treatment of unfavorable results in each procedure
วิธีการฝกอบรม
ในการฝกอบรมชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ตามจุดประสงคที่กําหนด สถาบันฝกอบรมจะตองดําเนินการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรทั่วไป สวนชั้นปที่ 3 - 5 จะจัดประสบการณการเรียนรูดังนี้
12.1 ความรู
(1) จัดใหมี topic review หรือ text book conference โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไปอาน textbook ตางๆ
ในเรื่องที่อยูในหลักสูตรรวบรวมเรียบเรียงนําเสนอและอภิปรายในที่ประชุมของสาขาวิชาหรือหนวย สัปดาห
ละ 1 ชั่วโมง
(2) จัดใหมี Interesting Cases Conference หรือ Pre-operative Round โดยอาจารยผูควบคุมจะมอบหมาย
ใหผูเขารับการฝกอบรมไปศึกษาวิเคราะห กรณีผูปวยที่นาสนใจ ถึงการวินิจฉัย การตรวจวิเคราะหเพิ่มเติม
เพื่อใหไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก textbook หรือ Journal ตางๆ ถึงแนวทางการ
รักษาและวิธีการผาตัดตางๆ ทั้งที่เปน standard และ option อภิปรายและวางแผนการรักษา แผนการดูแล
กอนและหลังผาตัด และการปองกันโรคแทรกซอน นําเสนอในที่ประชุมสัปดาหละ 1 ชั่วโมง
(3) จัดใหมี Grand Round โดยใหผูเขารับการฝกอบรมเสนอประวัติ การตรวจรางกาย การสืบคน การ
วินิจฉัยโรค การผาตัด ผลการผาตัด โรคแทรกซอน (ถามี) และปญหาตางๆที่พบในผูปวยแตละรายที่อยูใน
หอผูปวย รวมกันอภิปรายถึงสาเหตุและวิธีการปองกันและแกปญหานั้นๆ สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
(4) จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวม Morbidity and Mortality Conference (MMC) ของภาควิชาศัลยศาสตร
ตามกําหนดเวลาของแตละสถาบัน
(5) จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความทางวิชาการจากวารสารทางศัลยศาสตรตกแตงทั้งจากในและนอก
ประเทศในรูปของ Journal Club สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
(6) จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุม
•
ทางวิชาการศัลยศาสตรตกแตงระหวางโรงพยาบาล (Interhospital Plastic Surgery Conference)
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 2 เดือนตอ 1 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง
•
เขารวมประชุมวิชาการของชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหง
ประเทศไทย (Interhospital Hand and Microsurgery Conference) ระหวางโรงพยาบาลตางๆ
เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง
•
เขารวมประชุมทางวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือ
แหงประเทศไทย ชมรมจุลศัลยแพทยแหงประเทศไทย เปนตน
(7) สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมอบรมฟนฟูวิชาการ และรับฟงการบรรยายทางวิชาการ ในหัวขอ
และรูปแบบตางๆ เชน Short Course, Review Course, Refresher Course, Special Lecture โดย Guest
Lecturer เปนตน
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(8)

จัดใหผูเขารับการอบรมรวมในการอภิปรายในการรวมการวางแผนการรักษาใน Special Clinic
(แลวแตสถาบัน) เชน การผาตัด เลือกวิธีการผาตัดในผูปวยแตละราย ผลดี ผลเสียของแตละวิธีการ
และผลสุดทาย ของการผาตัดผูปวยนั้นๆ ในรูปแบบของ Internal Audit of Operative Plastic
Surgery ทั้งนี้การ อภิปรายหรือการบรรยายในหนวยหรือในภาควิชา
อาจใชภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได
(9) จัดใหผูเขารับการอบรมทําวิจัยเอง 1 เรื่อง โดยเลือก Research Question แลวทํา Literature
Review, Research Methodology, Research Design, Project Proposal แลวนําเสนอใน
Research Meeting ซึ่งแตละสถาบันจะจัดใหมีขึ้นเพื่อปรึกษากับ Supervisor หรือ Coinvestigator ถึงปญหาและการแกไขรวมทั้ง Progress ของงานวิจัย เมื่อเสร็จแลวนําเสนอใน
Research Meeting Day จัดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ของทุกป
12.2 ภาคปฏิบัติ
ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการจัดให
(1) ดูแลผูปวยนอก และผูปวยในหอผูปวยทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
(2) การฝกทักษะในหองผาตัด สําหรับแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จะเปนผูชวยผาตัด และ
เปนผูทําการผาตัดในรายที่ไมซับซอน ภายใตการควบคุมของอาจารย
(3) สําหรับแพทยประจําบานชั้นปที่ 5 จะเปนผูทําการผาตัดในรายที่ซับซอนขึ้น ภายใตการควบคุมของ
อาจารย โดยทักษะและความรับผิดชอบจะคอยๆ เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการฝกอบรม
13.

การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้
13.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ในแตละปเพื่อเลื่อนระดับชั้น โดยมีการประเมิน ดังนี้
(1) การประเมินผลทางดานความรู ทําโดย
•
In-training Examination ทั้ง Written และ Oral Examination
•
จากการประเมินของอาจารยผูฝกอบรมของแตละสถาบัน
(2) การประเมินผลดานทักษะและเจตคติ ผูที่เขารับการฝกอบรมจะไดรับการฝกอบรมทางทักษะและเจต
คติ และการติดตามประเมินผลจากอาจารยในสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตงฯ อยางใกลชิด การ
ประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมหรือต่ํากวามาตรฐานจะมีการตักเตือนดวยวาจา หรือเปนลายลักษณ
อักษร หากมีแนวโนมวาไมมีการปรับปรุงใหดีขึ้น จะไดรับการพิจารณาลงโทษจนถึงขั้นสูงสุดคือให
ยุติการฝกอบรมทันที
13.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง
(1) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
•
สอบผาน Advanced Trauma Life Support ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะอยูระหวางการฝกอบรมในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2
•
สอบผานวิทยาศาสตรศัลยศาสตรพื้นฐาน ตามหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรทั่วไป
•
ตองเปนผูที่สถาบันที่ใหการฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได
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มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝกอบรมวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามที่กําหนดและสมควรใหเขา
สอบได
•
มีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่องในระหวางการฝกอบรมภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
ผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแลวนั้นจะตองมีนิพนธตนฉบับและตองผานการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย
•
ในระหวางการฝกอบรมจะตองทําหัตถการดวยตนเองอยางนอย 120 ราย โดยจะบันทึกใน Log Book
และตองไดรับการรับรองจากหัวหนาสถาบันการฝกอบรม (รายละเอียดอยูในภาคผนวกที่ 4)
วิธีการประเมินประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
•
การสอบขอเขียน (Written Examination) เปนการสอบภาคทฤษฎี เชน ขอสอบ multiple choice
question (MCQ), modified essay question (MEQ)
•
การสอบภาคปฏิบัติ
ในระหวางการฝกอบรม
นอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึก
ประสบการณการผาตัดผูปวยในแตละกลุมตามรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4 แลว ผูเขารับการฝกอบรม
จะตองจัดทํารายงานผูปวยกลุมละ 1 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย โดยรายงานจะตองประกอบดวยขอมูล
สรุปเกี่ยวกับประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การสืบคนที่สําคัญ และการวินิจฉัย รายละเอียดของการ
ผาตัด การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของการผาตัด รวมทั้งคําวิจารณผลงานจากอาจารยเจาของไข
ดวย ใหผูรับการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พรอมการสมัคร
สอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูลในการสอบสัมภาษณดวย
•
การสอบสัมภาษณ (Oral Examination) ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพื่อดูแนวทางการปฏิบัติ
แนวทางการตัดสินใจ และการใหการรักษา การสอบ Spot diagnosis ฯลฯ
•
เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ
สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง โดยการแตงตั้งของแพทยสภาเปนผูกําหนด
•

(2)

14.

15.

การประกันคุณภาพการฝกอบรม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตงฯ ซึ่งแตงตั้งโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
และไดรับการรับรองโดยแพทยสภาจะเปนผูรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการฝกอบรม โดยกําหนดใหสถาบันฝกอบรม
ที่จะไดรับการอนุมัติใหจัดการฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบัน
ฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางนอยตอเนื่อง ดังนี้
14.1 การประกันคุณภาพ การฝกอบรมภายใน
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบ กลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน
14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก
สถาบันฝกอบรม จะตองไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร
ตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากแพทยสภา ดังตอไปนี้
(1) ตรวจรับรองคุณสมบัติของสถาบันฝกอบรม
(2) กําหนดระยะเวลาในการรับรองและติดตามผลสถาบันการฝกอบรมตามระเบียบของแพทยสภา
(3) กํากับดูแลและควบคุมใหการฝกเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดไว
(4) จัดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ ปละ 1 ครั้ง
ใหมีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรเปนระยะหรืออยางนอยทุก 5 ป และแจงใหแพทยสภารับทราบ
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ภาคผนวกที่ 1
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรตกแตง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายแพทยมนัส เสถียรโชค
นายแพทยอาทิ เครือวิทย
นายแพทยมนตรี กิจมณี
นายแพทยจรัญ มหาทุมะรัตน
นายแพทยวิชัย ศรีมุนินทนิมิต
นายแพทยสุกิจ เมฆรักษาวนิช
นายแพทยชัยชุมพล สุวรรณเตมีย
นายแพทยอภิรักษ ชวงสุวนิช
นายแพทยสุรศักดิ์ เมืองสมบัติ

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวกที่ 2
เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง
1. เกณฑทั่วไป
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทั่วไปที่ระบุไวในประกาศแพทยสภา ที่
54/2547 เรื่อง เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม
2. เกณฑเฉพาะ
สถาบันฝกอบรมตองไดรับการรับรองมาตรฐานใหเปนสถาบันฝกอบรม สาขาศัลยศาสตรตกแตงจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย
แหงประเทศไทย และมีงานบริการดานศัลยศาสตรตกแตงที่มีคุณภาพและจํานวนเพียงพอสําหรับการฝกอบรม ดังนี้
•
มีจํานวนผูปวยนอกศัลยศาสตรตกแตง ไมนอยกวา 3,000 ราย/ป
•
มีจํานวนผูปวยในศัลยศาสตรตกแตง ไมนอยกวา 250 ราย/ป
•
มีจํานวนผูปวยผาตัดศัลยศาสตรตกแตง ไมนอยกวา 500 ครั้ง/ป
3. สถานภาพของสถาบันฝกอบรม ตองสอดคลองกับขอกําหนดของแพทยสภา ตามประกาศของแพทยสภา ที่ 54/2547 วันที่
20 กันยายน 2547
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ภาคผนวกที่ 3
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
รายละเอียดของเนื้อหาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร
ตกแตงซึ่งปรากฏในภาคผนวกนี้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดฝกอบรมของสถาบัน
ฝกอบรม จะกลาวเรียงลําดับตามหัวขอซึ่งระบุไวใน “เนื้อหาสังเขปการฝกอบรม” รายละเอียดนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความกาวหนาของวิชาการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศ ประมาณทุก 3-5 ป ดังนี้
ความรูทางศัลยศาสตรทวั่ ไป (General Surgery)
1. Basic Science in Surgery
2. Basic Surgical Research and Methodology
3. Principles of Surgery
4. Clinical General Surgery
5. Operative General Surgery
ความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรตกแตงและวิชาที่เกี่ยวของ (Basic Plastic Surgery and Related Subjects)
1. Wound Repair: Principles and Applications
1.1 Basic Science of wound healing: Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, Immunology
1.2 Abnormal wound healing
a. delayed healing-physiology and treatment
b. excessive healing (hypertrophic scars/ keloids)
c. treatment of scars and keloids
• surgical techniques (Z-plasty, W-plasty, etc.)
• nonsurgical techniques
• camouflage techniques
1.3 Nutrition as related to wound healing
1.4 Surgical incisions
a. selection in relation to skin lines
b. techniques for closure
c. suture materials-types and uses
1.5 Principles of wound management
a. Debridement
b. use of splints, dressings, casts, topical agents
1.6 Preservation of skin, bone, tendon, cartilage, nerve
• principles and techniques
• biological substitutes
2. Flaps and Grafts
2.1 Physiology of flaps
a. types of flaps
b. flow characteristics
c. “delay” phenomenon
2.2 Pharmacology of flaps
2.3 Basic flap techniques
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a. flap monitoring
b. treatment of ischemic flap and venous congestion
2.4 Physiology of grafts including skin, dermis, cartilage, bone, tendon, muscle, nerve, fat, fascia,
combined tissues
2.5 Grafting techniques
2.6 Principles of choice between flaps and grafts
3. Microsurgery
3. 1 Technical aspects of microsurgery
a. operating microscopes-principles, usage
b. sutures-types, indications

c. suturing techniques
3. 2 Use of microsurgery for free tissue transfer (free flap or free tissue transplantation)
3. 3 Use of microsurgery for replantation of amputated parts and revascularization
3. 4 Use of microsurgery in nerve repair
4. Implants/Biomaterials
4. 1 Bone
a. autogenous graft
b. allograft versus autograft
c. local wound factors in bone graft healing
d. common sources of non-vascularized bone autografts and their characteristics
•
rib
•
iliac
•
cranial (calvarium)
e. common sources of vascularized autografts and their characteristics
•
periosteal
•
nutrient
f. immunology and antigenicity of bone
g. bone allografts
h. xenografts
i. clinical applications
4. 2 Cartilage
a. Autografts
b. Allografts
c. Xenografts
d. Immunology
e. influences on warping
f. clinical application
g. resorption, incorporation
4. 3 Alloplastic materials
4. 4 Breast implants
4. 5 Injectable materials
5. Special Techniques
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5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

Liposuction
Tissue expansion
Dermabrasion and Chemical Peel
Laser treatment
Distraction osteogenesis
Endoscopic plastic surgery

ความรูในสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของกับ Plastic Surgery
1. Medicolegal and Psychiatric Aspects of Plastic Surgery
1.1 Principles of informed consent
1.2 Medical record
1.3 Psychiatric aspects in plastic surgery
1.4 Psychology of deformity
1.5 Management of the dissatisfied patient
2. Anesthesia and Critical Care
2.1 Common agents for local anesthesia, regional anesthesia and general anesthesia
2.2 Principles and techniques for administration of local anesthesia
2.3 Principles and techniques for regional anesthesia
2.4 Principles and techniques for general anesthesia using different anesthetic techniques
2.5 Indications for various modes of anesthesia
2.6 Types and incidences of complications morbidity and mortality, from various kinds of anesthesia
2.7 Critical care management/emergency management of burn and trauma patients
2.8 ICU patients: management
2.9 Postoperative patient management
3. Transplantation/Immunology
3.1 Basic principles of immunology
3.2 Pharmacological agents used in transplantation
3.3 Immunology of tumors
3.4 Immunologic aspects of plastic surgery
3.5 Human immunodeficiency virus
4. Pharmacology / Therapeutics
4.1 Pharmacology
4.2 Bacteriology of wounds
ความรูทางศัลยศาสตรตกแตงเสริมสราง (Reconstructive Plastic Surgery) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเรียนรูถึงสาเหตุวธิ ีการวินิจฉัย การ
ดําเนินของโรค การรักษา วิธีการผาตัด โรคแทรกซอน และวิธีการแกไข ซึ่งจะแบงไปตามระบบตางๆ ของรางกาย ดังนี้
1. Plastic Surgery of the Integument
1.1 Anatomy / Physiology / Embryology
a. Normal anatomy, histology and function of the skin
b. Anatomy and function of the nail
c. The reaction of skin
d. Embryological origin of the skin
e. Differentiation of stratum germinativum (surface cells, appendages) and of the dermis
1.2 Benign and Malignant Skin Lesions
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a.
b.
c.
d.

Benign epithelial and adnexal tumors (nevi, papillomas keratinous cysts, etc.)
Benign mesodermal tumors (hemangioma, vascular malformations, cystic hygroma, etc.)
Generalized skin disorders
Malignant cutaneous tumors, epithelial and mesodermal (basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, malignant
melanoma, sarcomas)
e. Premalignant skin tumors
f. Miscellaneous
1.3 Burns and Trauma
a. Physiology of burn injuries including: thermal, electrical, chemical, etc.
b. Principles and techniques of burn resuscitation
c. Burn wound management
d. Reconstruction of the burn patient
e. Rehabilitation of the burn patient
f. Radiation injury-acute and chronic
g. Cold injury-physiology and treatment
h. Extravasation injury
1.4 Congenital and Functional Problems
a. Congenital disorders of the skin (e.g. xeroderma pigmentosa, Ehlers-Danlos syndrome, albinism)
b. Sun effects on skin
c. Common generalized disorders of the skin (e.g. scleroderma, dermatomyositis, lupus)
d. Inflammatory processes of the skin
•
common bacterial skin disorders (impetigo, lymphangitis, nercrotizing fasciitis, gas gangrene, gangrene)
•
hidradenitis suppurativa
•
common viral and fungal skin disorders
2. Plastic Surgery of the Head and Neck
2.1 Anatomy / Physiology / Embryology
a. Anatomy of head and neck structures with particular focus on:
b. Embryology of Head & Neck
c. Physiology of head and neck structures with particular focus on:
d. Normal history of head and neck structures
e. Dental anatomy and development
f. Cephalometrics and other forms of facial analysis
2.2 Congenital Disorders
a. Cleft lip and palate
b. Velopharyngeal incompetence
c. Protocol of Cleft Lip and Cleft Palate Treatment
d. Craniofacial anomalies including but not limited to:
•
Hypertelorism
•
Encephalomeningocoele
•
Craniosynostosis
•
craniofacial microsomia
•
Treacher Collin’s syndrome
•
rare clefts
e. Auricular abnormalities: microtia, ear prominence
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f. Eyebrow / Eyelid abnormalities: colobomata, ptosis, tumors
g. Miscellaneous conditions of head and neck including, but not limited to: congenital, tumors, choanal atresia, nasal
agenesis, thyroglossal duct cyst and sinus, branchial cyst and sinus, Robin’s anomalad, vascular malformations
2.3 Benign and Malignant Tumors
a. Oropharyngeal tumors: benign and malignant
b. Salivary gland tumors: benign and malignant
c. Tumors of bony and dental origin
d. Other head and neck tumors: diagnosis and treatment
2.4 Trauma
a. Facial fractures
b. Facial nerve injury
c. Injury to soft tissue structures
2.5 Infection of Head and Neck Structures
2.6 Functional Problems
a. Rhinoplasty
b. Airway obstruction
c. Reconstruction of alopecia
d. Functional problems of the eyelid
•
ptosis
•
lagophthalmos
•
dermatochalasis obscuring vision
1) blepharoplasty techniques
2) complications: prevention and management
e. Deformities of the ear: diagnosis and treatment
f. Temporomandibular joint: diagnosis, surgical and nonsurgical treatment
g. Orthognathic surgery for the deformities of the cranio-facial skeleton: principles and techniques
h. Other problems, including masseter hypertrophy
i. Facial palsy: diagnosis and treatment
j. Facial atrophy: diagnosis and treatment
k. Facial hyperkinesias: diagnosis and treatment
2.7 Reconstruction (by grafts, flaps and microsurgical technique)
a. Reconstruction of soft tissue defects
b. Reconstruction of structural deficits
c. Reconstruction of specific structures
d. Maxillofacial prosthetics
3. Plastic Surgery of the Upper Extremity
3.1 Anatomy / Physiology / Embryology
a. Anatomy of the upper extremity

b. Biomechanics of the upper extremity
c. Embryology of the upper extremity
d. Examination of the hand and upper extremity
3.2

Congenital disorders
a. Diagnosis and classification of congenital deformities of the upper extremity
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3.3

3.4

b. Surgical treatment of specific deformities, including
•
syndactyly
•
absences
•
no differentiation
•
complex duplication
•
gigantism
•
hypoplasia
•
congenital bands
•
generalized abnormalities
c. Nonsurgical treatment of congenital deformities
Benign and Malignant Tumors
a. Pathology of upper extremity tumors
b. Knowledge of the principles and techniques of management of upper extremity tumors including reconstruction after
surgical removal of the tumor
c. Specific tumors
•
vascular tumors
•
nerve tumors
•
benign deep soft tissue tumors
•
malignant deep soft tissue tumors
•
primary bone tumors
d. Adjunctive modalities
•
radiation therapy
•
chemotherapy
•
others
Trauma
a. Fractures and dislocations

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
3.5

Nerve injury, including brachial plexus injury
Major amputations and avulsions
Joint injury
Tendon injury of the hand
Muscle and tendon injury of the arm
Volkmann’s and other ischemic contractures
Nailbed injuries
Infections

Fingertip and other minor injuries
Functional Problems
a. Nerve compression and entrapment syndromes
b. Rheumatoid and non-specific arthritis: pathophysiology
c. Surgical and nonsurgical treatment of tenosynovitis, tendon ruptures, joint dysfunction
d. Circulatory disorders
e. Contractures
f. Hand and upper extremity rehabilitation
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g. Diagnosis and management of pain syndromes, reflex sympathetic dystrophy
3.6 Reconstruction
a. Tendon reconstruction
•
tendon repair
•
tendon grafting
b. Reconstruction for nerve and muscle deficits
c. Reconstruction of missing parts
d. Reconstruction of soft tissue defect
e. Joint deformity
f. Reconstruction of bony defect
g. Reconstruction following brachial plexus injury
4. Plastic Surgery of the Trunk and Breasts
4.1 Anatomy/Physiology/Embryology
a. Embryology of the trunk and abdominal wall
b. Internal anatomy of the trunk, anterior and posterior abdominal wall
c. Surface anatomy of the trunk and abdominal wall
d. Anatomy of the breasts
e. Breast embryology: gland development from the sixth week of fetal life to birth
f. Breast physiology
4.2 Congenital Disorders
a. Developmental breast abnormalities
b. Developmental chest wall deformities
c. Posterior trunk defects
d. Abdominal wall defects
4.3 Benign and Malignant Tumors
a. Gynaecomastia
b. Fibrocystic disease and other benign tumors and processes
c. Malignancy of the breast
d. Benign and malignant tumors of the trunk, thorax and abdominal wall
4.4 Trauma and Reconstruction
a. Thoracic and abdominal trauma
b. Thoracic reconstruction
c. Abdominal wall reconstruction
d. Traumatic breast deformities
e. Pressure sores
4.5 Functional Problems
a. Mammary hypertrophy
b. Mammary ptosis
c. Dermatochalasis and post-obesity deformity
d. Other deformities
5. Plastic Surgery of the Lower Extremity
5.1 Anatomy / Physiology / Embryology
a. Anatomy of the lower extremity
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b. Anatomy as applied to specific lower extremity flaps
c. Embryology of the lower extremity
d. Biomechanics
5.2 Trauma / Reconstruction
a. Traumatic deformity of the lower extremity
b. Reconstruction of congenital deformity of the lower extremity
c. Reconstruction of major vascular lesion of injury
d. Reconstruction of major tendon or nerve injury
e. Leg ulcers
f. Lymphedema
6. Plastic Surgery of the Genitourinary System
6.1 Anatomy/Embryology
a. Anatomy of the male genitourinary system
b. Anatomy of the female genitourinary system
c. Embryology of the genitourinary system
d. Pathology and pathologic anatomy of the genital system
•
Hypospadias
•
epispadias, extrophy of the bladder
•
vaginal agenesis
•
other anomalies
6.2 Trauma / Reconstruction/Functional Disorders
a. Developmental abnormalities of the vagina (etiology, associated syndromes, workup, reconstructive techniques)
b. Ambiguous genitalia (diagnosis, sex assignment, reconstructive procedures)
c. Management of acquired vaginal defects (from tumor, trauma, infection, etc.)
d. Hypospadias
e. Epispadias (etiologic factors, diagnostic workup, management)
f. Penile amputation : replantation, reconstruction by various technics
g. Transsexualism
7. Practice of Plastic Surgery เกี่ยวกับ Patient management and office management
7.1 Outpatient office/clinic management
7.2 ICD 10 coding
7.3 ICD 10 CM coding
7.4 ICD 9 CM coding
7.5 Medical photography
7.6 Outpatient operating facility
7.7 Equipment
7.8 Laboratory evaluation
7.9 Patient record
7.10 Patient monitoring
ความรูทางศัลยศาสตรตกแตงเสริมสวย (Aesthetic Plastic Surgery) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเรียนรูถึงสาเหตุ วิธีการวินิจฉัย การ
ดําเนินของโรค การรักษา การผาตัดทางศัลยกรรมเสริมสวย โรคแทรกซอน และวิธีการแกไข ไดแก
1. Skin
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1.1

1.2

1.3

Aesthetic Problems of Skin
a. Skin Texture
b. Wrinkle
c. Acnae
d. Pigmented Lesions
e. Hair
f. Vascular Lesions
g. Cellulite and Fat
h. Intense Pulsed Light
i. Intense Pulsed Light and Radio Frequencies
j. Laser and Radio Frequencies
The aging process
a. nonsurgical treatment methods
•
Retin A and topical agents
•
Chemical peel
b. surgical treatment
•
Dermabrasion
•
Laser resurfacing
Lipodystrophy
a. Lipofilling in localized lipodystrophy, such as Romberg’s disease
b. Filling soft tissue defect with injectable materials
c. Surgical and ancillary techniques for treatment
d. Liposuction for aesthetic purposes in localized accumulation of fat
Body Contouring: Liposuction and Ultrasound
Hair transplantation for aesthetic purpose

1.4
1.5
2. Eyelid
2.1 Upper and lower Blepharoplasty
2.2 Oriental eyelid and other problems
a. Double eyelid operation
b. Correction of epicanthal fold
3. Nose
3.1 Principles and techniques in Oriental and occidental nose
a. Augmentation rhinoplasty
b. Reduction Rhinoplasty
c. Corrective Rhinoplasty
d. Alar plasty
e. Tip plasty
f. SMR (submucous resection)

4. The Aging Face
4.1 Principles and techniques
a. Rhytidectomy (facelift)
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5.

6.

7.
8.
9.

b. Brow lift
c. Temple lift
d. Facial liposuction
e. Role of platysma and SMAS
f. Others
4.2 Complications-prevention and management
4.3 Ancillary techniques for the aging face
a. Chemical peel
b. Dermabrasion
c. Injection of filling materials
d. Laser resurfacing
e. Others
Aesthetic Surgery of the Facial Skeleton
5.1 Forehead contouring
5.2 Zygomatic contouring
5.3 Augmentation or reduction of the zygoma
5.4 Genioplasty: sliding, augmentation, reduction
5.5 Augmentation / Reduction of angle of mandible
5.6 Common Aesthetic Surgery of The Facial Skeleton Procedures
a. Genioplasty
b. Gonialplasty
c. Cheek Reduction
d. Common Orthognatic surgery Procedures
Aesthetic Surgery of the Breast
6.1 Augmentation mammoplasty
6.2 Reduction mammoplasty
6.3 Mastopexy
6.4 Nipple and alveolar plasty
Abdomen: Abdominoplasty
Hand: Aesthetic deformities of the upper extremity: surgical and nonsurgical management of skin excess, nail bed deformities
Aesthetic Deformities of the Lower Extremity

ภาคผนวกที่ 4
หัตถการและระบบการเก็บขอมูลประสบการณ
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เพื่อใหสถาบันฝกอบรม
และผูเขารับการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรตกแตง
มีแนวทางในการติดตามตรวจสอบ
ประสบการณในดานการทําหัตถการในสาขาศัลยศาสตรตกแตง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมตองจัดทําบันทึกประสบการณการทําหัตถการดวยตนเองในระหวางการฝกอบรม รวมไมนอยกวา 120 ราย โดยใหบันทึก
ชื่อผูปวย ชนิดและวันที่ของการทําผาตัดไวใน Log Book สําหรับการผาตัดแบงไดเปน 8 กลุม ซึ่งแตละกลุมจะมีตัวเลขในวงเล็บ
กํากับอยูขางทาย ซึ่งตัวเลขนั้นหมายถึงจํานวนการผาตัดที่ผูรับการฝกอบรมควรไดทําดวยตนเอง ตัวเลขที่ระบุเปนเพียงประมาณ
การเพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณที่หลากหลายและเพียงพอที่จะใหรูหลักการในการผาตัด รักษา เมื่อสิ้นสุดการ
ฝกอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดในภาคผนวกนี้ไดตามความเหมาะสมกับสภาวการณ
ของประเทศ
หัตถการที่ตองทําไดดวยตนเอง
1. Congenital anomalies (10)
1.1 Unilateral and bilateral repair of cleft lip
1.2 Cleft palate repair
1.3 Cleft lip nose repair
1.4 Correction of velo-pharyngeal incompetence
1.5 Surgical treatment of congenital hand:
a. constrictive ring
b. syndactyly
c. polydactyly
d. bifid thumb
1.6 etc.
2. Craniomaxillofacial Surgery (15)
2.1 Surgical treatment of facial bone fracture
a. interdental wiring
b. intermaxillary fixation
c. closed reduction
d. open reduction and interosseous wiring
e. open reduction internal fixation with plate and screw
2.2 Surgery of the jaws
a. mandibular osteotomies
b. maxillary osteotomies
2.3 Surgical repair of the soft tissue injury of the face
2.4 Surgical treatment of facial nerve injury
2.5 Surgical treatment of parotid gland, duct or lacrimal apparatus injury
2.6 etc.
3. Major soft tissue reconstruction (35)
3.1 Surgical repair of various wounds
3.2 Excision of tumor, sinus, malformation of the skin and soft tissue
3.3 Skin grafting
a. partial thickness graft
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b. full thickness skin graft
c. composite graft
d. mesh graft
3.4

Flap reconstruction
a. cutaneous flap
b. fascial flap
c. fasciocutaneous flap
d. myocutaneous flap
e. osteo-septo-cutaneous flap
3.5 Surgical technique
a. advancement flap
b. rotational flap
c. transposition flap
d. interpolation flap
e. island flap
f. regional flap
g. distant flap
3.6 Transplantation
a. Dermis
b. Fat
c. Fascia
d. Cartilage
e. bone
3.7 Scar revision
a. simple excision
b. geometric excision
c. z-plasty
d. w-plasty
3.8 Management of scar contractures, keloids and hypertrophic scars
3.9 Surgical treatment of
a. basal cell carcinoma
b. squamous cell carcinoma
c. malignant melanoma
3.10 Reconstruction of scalp, calvarium and forehead
3.11 Reconstruction of lip and cheek
3.12 Reconstruction of eye lid and correction of eye lid ptosis
3.13 Correction of simple breast deformities
3.14 Surgical correction of pressure sores
3.15 etc.
4. Head & Neck tumors (10)
4.1 Surgical treatment of head and neck tumors
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5.

6.

7.

8.

a. tumor of skin and soft tissue
b. tumor of mucous membrane of oral cavity
c. tumor of the facial bone
d. intraoral tumors, cervical lymphadenectomy and radical neck dissection
e. salivary gland tumors
4.2 etc.
Hands (15)
5.1 Surgical treatment of hand infections
5.2
Surgical treatment of hand tumors
5.3 Surgical treatment of hand injuries:
a. finger tip injury
b. skin, soft tissue repair and replacement for upper extremity
c. simple fracture of phalanges, metacarpals and carpal bones
d. primary repair of nerves and tendons
e. amputation and distraction
5.4 Surgical treatment of compartment syndrome of the upper limb
5.5
Surgical treatment of compression neuropthies in the upper limb
5.6 Release of contracture of skin, joints and muscle
5.7 Tendon transfer
5.8 etc.
Microsurgery (5)
6.1 Replantation of amputated parts
6.2 Reconstruction of soft tissue defect with free flap transfer
6.3 Nerve repair by micro-surgical technique
6.4 etc.
Burn (10)
7.1 Scrub burn
7.2 Tangential excision
7.3 Escharectomy
7.4 Escharotomy
7.5 fasciotomy
7.6 etc.
Aesthetic surgery (20)
8.1 Lipofilling
8.2 Dermabrasion
8.3 Aesthetic plastic surgery by laser
8.4 Blepharoplasty
8.5 Rhinoplasty
8.6 Aesthetic surgery of the lip
8.7 Face lift
8.8 Facial contouring with implant materials
8.9 Liposuction and body contouring
8.10 Augmentation mammoplasty
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8.11
8.12
8.13
8.14

Reduction mammoplasty
Mastopexy
Nipple-areolar reconstruction
etc.

หัตถการที่มีประสบการณการเรียนรูแตไมจําเปนตองทําไดเองขณะฝกอบรม
1. Congenital anomalies
1.1 Secondary repair of cleft lip deformities
1.2 Secondary repair of nasal deformities in cleft lip
1.3 Reconstruction of external ear
1.4 Otoplasty
2. Craniomaxillofacial Surgery
2.1 Correction of orbital hypertelorism
2.2 Correction of craniofacial dysostosis
2.3 Correction of craniofacial microsomia
2.4 Correction of enopthalmos,microphthalmos and exophthalmos
2.5 Craniofacial cleft surgery
2.6 Skull base surgery
2.7 Craniofacial and maxillofacial prosthetics
2.8 Mandibular reconstruction
2.9 Surgery for temporomandibular joint disorders
2.10 Reconstruction of the paralyzed face
2.11 Corrective Rhinoplasty
2.12 Canthoplasty
2.13 Correction of epicanthus and telecanthus
3. Major soft tissue reconstruction
3.1 Surgical treatment of melanoma
3.2 Nerve transplantation
3.3 Thoracic and abdominal wall reconstruction
3.4 Reconstruction of the breast following mastectomy
3.5 Microsurgical breast reconstruction
3.6 Correction of extrophy of the bladder
3.7 Reconstruction of penis
3.8 Surgical treatment of lymphedema of the limb
4. Hands
4.1 Resurface of skin with pedicle flap or free flap transfer
4.2 Tendon graft, tenotomy
4.3 Muscle slide
4.4 Digital reconstruction
4.5 Thumb reconstruction
4.6 Osteoplastic thumb
4.7 Phalangization
4.8 Metacarpal distraction lengthening
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4.9 Pollicization
4.10 Toe-to-thumb transfer
4.11 Fracture and ligamentous injuries of the wrist
4.12 Management of spastic disorder of the hand
4.13 Surgical treatment of congenital hand anomalies
4.14 Dupuytren’s disease
4.15 Surgical treatment of rheumatoid hand
4.16 Upper limb arthritis
4.17 Upper limb amputation and prosthesis
4.18 Surgical treatment of brachial plexus injury
5. Aesthetic Surgery
5.1 Endoscopic plastic surgery
5.2 Hair transplantation
5.3 Filling soft tissue defect with injectable materials
5.4 Correction of wrinkle with neuromuscular blockage injection
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