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 เครื่องหมายประจ าราชวิทยาลยัฯ มีพระมหาพชิยัมงกุฎอยู่เหนือดอกบวับาน และมีดอกบวัตูมเป็น
สญัลกัษณ์แทนเพศหญิง เพศชายอยู่บรเิวณจุดศูนยก์ลาง โดยมแีถบสเีขยีวแสดงชื่อราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทย์
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สารจากประธาน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
ความรู้ทางวิชาการในแขนงวิชาต่าง ๆ มีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งวิชาสูติศาสตร์

และนรีเวชวิทยาด้วย ปัจจุบันมีผูป่้วยท่ีเป็นโรคในสัดส่วนสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม        
ซ่อมเสริมเพ่ิมข้ึนมาก โดยเป็นผลจากการท่ีสตรีไทยมีอายุยืนข้ึน และประชากรหญิงมีจ านวนมากข้ึน รวมทั้ง
วิธีการรักษา     มีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งวิธีผ่าตดั และไม่ผ่าตดั ราชวิทยาลยัฯ เห็นความส าตญัในเร่ืองน้ี 
จึงไดจ้ดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรม เพ่ือประกาศนียบตัรของราชวิทยาลยัฯ เก่ียวกบัสาขาวิชาน้ีมาระยะหน่ึง
แลว้ ดงันั้นเพ่ือท่ีจะยกระดบัการฝึกอบรมใหก้า้วหนา้ ทนัสมยั และทดัเทียมนานาอารยประเทศ จึงไดจ้ดัท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฆิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ         
เวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมข้ึนมาใหม่ โดยมุ่งหวงัว่า แพทยท่ี์ส าเร็จ
การฝึกอบรมแลว้จะมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน ดงัค าขวญัของราชวิทยาลยัฯ 
ท่ีวา่ “มาตรฐานและคุณธรรมเพือ่สุขภาพที่ดขีึน้ของหญิงไทย” 

ในนามของประธานราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการร่าง
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ทุกท่าน  
ท่ีไดเ้สียสละเวลา ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ จนท าให้เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ    
ฉบบัน้ีสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 
 

ศาสตราจารย์คลนิิกแพทย์หญิงวบูิลพรรณ  ฐิตะดลิก 
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ชุดท่ี 12 วาระปี พ.ศ.2556-2558  
พฤศจิกายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน าของประธานคณะอนุกรรมการจัดท าหลกัสูตร 
 
หนังสือเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ.2558 ส าเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือและความเสียสละของคณะท างาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
ประธานกรรมการ 

1. ศ.นพ.สมบูรณ์  คุณาธิคม    ท่ีปรึกษา 
2. พล.ท.นพ.ศุภวิทย ์ มุตตามระ    ท่ีปรึกษา 
3. รศ.นพ.สุวิทย ์ บุณยะเวชชีวิน    ประธาน 
4. ผศ.นพ.พิชยั  ลีระศิริ     อนุกรรมการเลขาธิการ 
5. รศ.นพ.จิตติมา  มโนนยั    อนุกรรมการ 
6. ผศ.นพ.ชยัเลิศ  พงษน์ริศร    อนุกรรมการ 
7. ผศ.นพ.ธนพนัธ์  ชูบุญ     อนุกรรมการ 
8. รศ.พญ.อรวรรณ  เลก็สกลุไชย    อนุกรรมการ 
9. อ.พญ.ธาริณี  แม่นชนะ    อนุกรรมการ 
10. อ.พญ.พทัยา เฮงรัศมี     อนุกรรมการ 
คณะท างานไดท้บทวนหลกัสูตรอย่างละเอียดทุกตวัอกัษร พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัสูตร

ของต่างประเทศ เพ่ือใหเ้น้ือหาสอดคลอ้งกบัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและแกไ้ขปัญหาโรคของเชิงกราสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม ในสตรีไทย เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและสามารถผลิตแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รงกบัตามความตอ้งการของประเทศ โดยมีความรู้ความสามารถทดัเทียมกบันานาชาติ 
สถาบนัฝึกอบรมจะน าเกณฑห์ลกัสูตรน้ีไปปรับสู่ภาคปฏิบติัของการฝึกอบรมในสถาบนัของตนเองต่อไป 
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะท าการตรวจสอบสถาบนัฝึกอบรมเป็นระยะๆ เพ่ือด ารงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นสูง และจะท าการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี กระผมในนามของประธานคณะกรรมการ
ร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม      
พ.ศ. 2557 ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านตามรายนามขา้งตน้ ท่ีไดทุ่้มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และ
เวลาอนัมีค่า ร่วมกนัท างานจนส าเร็จ และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีราชวิทยาลยัฯ ท่ีไดร่้วมจดัการประชุม ติดต่อ
ประสานงาน และจดัพิมพเ์อกสารต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวทิย์  บุณยะเวชชีวนิ 

ประธานคณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

วาระปี พ.ศ.2556-2558  
พฤศจิกายน 2557 
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เกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม       1 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

(หลักสูตรใหม่) ฉบับ พ.ศ. 2558 
  

1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery 
 

1.2 ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเต็ม   
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and 

Reconstructive Surgery 
ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย) วว.อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery 
ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว.อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and  

Reconstructive Surgery 
หรือ Dip., Thai subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and Reconstructive 

 surgery 
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

1.4 หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 
ปัจจุบนัสตรีไทยมีอายุขยัเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาท่ีพบบ่อยในหญิงสูงอายุ คือ การหย่อนตวัของ

อวยัวะในอุง้เชิงกรานและโรคทางนรีเวชท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบช่องทางคลอด รวมถึงทางเดินปัสสาวะส่วนลา่ง 



 2   ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยท่ีบางรายอาจจะพบร่วมกบัโรคเร้ือรังหลายชนิด ท่ีมีความรุนแรง และมีความซับซ้อนในการบริหาร
จดัการ การท่ีมีจ านวนผูป่้วยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน จึงท าใหจ้  านวนผูป่้วยท่ีมีปัญหาดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

ความกา้วหนา้ในการรักษาโรคการหย่อนตวัของอวยัวะในอุง้เชิงกราน และโรคนรีเวชท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบช่องทางคลอด และทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในปัจจุบนั มีเทคนิคการผ่าตดัท่ีซับซ้อนในการรักษา
เพ่ิมข้ึน การฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางดา้นน้ีมีความจ าเป็น เพ่ือท่ีจะไดมี้แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางพิเศษใน
การดูแลผูป่้วยดงักล่าวในโรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงเรียนแพทย ์ซ่ึงสูตินรีแพทยท์ัว่ไปไม่
มีศกัยภาพเชิงลึกเพียงพอท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีได ้จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีโดยเฉพาะ
ช่วยใหก้ารดูแลรักษา ซ่ึงปัจจุบนัมีการฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมน้ี
ในต่างประเทศทัว่โลกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป และในภูมิภาคเอเซีย ตวัอย่างของ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ไดมี้การอบรมแพทยอ์นุสาขาน้ีแลว้เช่น  มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์  ซ่ึงใน
อนาคต ประเทศไทยจะเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ AEC การจดัการอบรมเฉพาะทางจะช่วยสร้าง
ศกัยภาพของประเทศในการร่วมมือทางวิชาการและการแข่งขนัระดบันานาชาติ  การฝึกอบรมจะช่วยให้มี
ศกัยภาพทางดา้นวชิาการทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมเพ่ิมข้ึน ลดความจ าเป็นใน
การไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศลง ช่วยประหยดังบประมาณในการเดินทาง  และยกระดบัการดูแล
ผูป่้วยในกลุ่มน้ี  

การฝึกอบรมน้ีมิไดมี้ไวเ้พ่ือจ ากดัการผา่ตดัรักษาโรคการหย่อนตวัของอวยัวะในอุง้เชิงกราน เช่น การ
ผ่าตดัมดลูก การรีแพร์ช่องคลอด ซ่ึงปัจจุบนัใหบ้ริการผ่าตดัโดยสูตินรีแพทยท์ัว่ไป จ ากดัใหไ้วเ้ฉพาะแพทย์
ท่ีรับฝึกอบรมเฉพาะทางดา้นน้ีเท่านั้น แต่วตัถุประสงคค์ือจดัท าเพ่ือฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเพ่ือดูแล
ผูป่้วยท่ีมีโรคซบัซ้อนเกินกวา่สูตินรีแพทยท์ัว่ไปท่ีจะดูแลได ้ส่งเสริมการท างานเป็นทีมระหวา่งสูตินรีแพทย ์
ศลัยแพทยท์างเดินปัสสาวะ  ศลัยแพทยท์วารหนกัและล าไส้ใหญ่ และแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ในการร่วมมือ
ดูแลผูป่้วยในโรคน้ีต่อไปอย่างบูรณาการ 

ขอบข่ายของการบริการจะเนน้เฉพาะในส่วนการดูแลสตรีท่ีมีปัญหาทางดา้นอุง้เชิงกราน เช่น โรคการ
หย่อนตวัของอวยัวะในอุง้เชิงกรานท่ีมีความซบัซ้อน ซ่ึงเกินขีดความสามารถของสูตินรีแพทยท์ัว่ไป  ซ่ึงอาจ
ตอ้งมีการดูแลร่วมกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ส่วนกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี ในผูป่้วยท่ีมีปัญหา
ทางดา้นทางเดินปัสสาวะ ยงัคงใชก้ารดูแลรักษาจากศลัยแพทยท์างเดินปัสสาวะเช่นเดิม การฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทางอนุสาขาน้ีจะช่วยใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อนร่วมทีมกบัศลัยแพทย์ทางเดินปัสสาวะไดดี้
ข้ึน 

แมว้า่ปัญหาหลกัของประเทศไทยยงัคงอยู่ท่ีปัญหาสูตินรีเวชขั้น พ้ืนฐาน แต่จากการท่ีผูสู้งอายุมีอายุ
ยืนนานข้ึนท าให ้มีผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นอุง้เชิงกรานอีกจ านวนมากท่ีตอ้งการแพทย์เฉพาะทางท่ีมีทกัษะ
สูงในแนวลึก ซ่ึงนบัวา่ยงัขาดอยู่อีกจ านวนมากรวมทั้งยงัมีสูติ-นรีแพทย์ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะฝึกอบรมใน
สาขาวชิาน้ีใหท้นักบัความกา้วหนา้ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยจะตอ้งเอื้ออ  านวยผลิตสูติ-นรีแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศทั้งในแนวกวา้งและใน
แนวลึก ในส่วนของแนวลึกจ าเป็นตอ้งผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการดูแลเก่ียวกบัอนุสาขา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ดว้ยวทิยาการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงศาสตร์เหล่าน้ีจะรองรับ
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ปัญหาดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีตอ้งการแกปั้ญหาอย่างละเอียดซบัซ้อนมากข้ึน
ไปกวา่สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาทัว่ไป 

ดงันั้นนอกเหนือจากการผลิตสูติ-นรีแพทยท์ัว่ไปแลว้ ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยยงั
จ าเป็นตอ้งผลิตแพทย์ต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม เพ่ิมเติมไปดว้ย
โครงการฝึกอบรมจะเพ่ิมทกัษะความรู้ความสามารถให้สูติ-นรีแพทย์ในดา้นการดูแลอนุสาขาเวชศาสตร์       
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ในดา้นต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ทกัษะในการวจิยัในสาขาวชิาน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาในประเทศไทย และยกระดบัมาตรฐานอนุสาขา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ใหก้า้วหนา้สู่สากล 

 

1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจะเร่ิมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 
 

1.6 อาจารย์ 
1.6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร หนงัสืออนุมติัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม เป็นอาจารยผ์ูส้อน และอาจารย์ผูท้  าหน้าท่ีหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมหรือประธาน
การฝึกอบรม จะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม มาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
1.6.2 จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีอาจารย์ผูฝึ้กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน ถ้ามีอาจารย์เพ่ิมข้ึน
สามารถรับแพทยป์ระจ าบา้นไดใ้นอตัราอาจารย์ 2 คน ต่อแพทย์ประจ าบา้น 1 คน หากมีจ านวนอาจารย์ผู ้
ฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจจดัให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาไดไ้ม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดและภาระงานในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ของอาจารย์แบบไม่เต็ม
เวลา เม่ือรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ภาระงานของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีขาด
ไป 

 

1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้

ในสัดส่วนปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการจ านวนขั้นต ่าตามท่ีก าหนด 
ดงัตารางต่อไปน้ี 



 4   ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  (ปีละ ชั้นละ) 1  2 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 
งานบริการ diagnostic cystoscope, urodynamic study (ราย / 2 ปี) 50 100 
งานบริการดูแลผูป่้วยนอกท่ีมีปัญหาโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ (ราย / 2 ปี) 300 600 
การผ่าตดัรักษาภาวะปัสสาวะเลด็ในสตรี (Mid Urethral sling, Colposuspension (ราย /2 ปี) 50 100 
การผ่าตดัรักษาภาวะอุง้เชิงกรานหย่อนตวั (ราย/2ปี) 50 100 

 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้ เป็นสมาชิกของ          
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.8.1 เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาแลว้ 
1.8.2 เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในสาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
1.8.3 เป็นผูมี้สิทธิสอบเพ่ือหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

1.9 จ านวนปีการฝึกอบรม 
   หลกัสูตรการฝึกอบรมมีก าหนดระยะเวลา 2ปีตั้งแต่การศึกษา 2527  
1.10   วัตถุประสงค์ 

การเป็นสูตินรีแพทยท่ี์มีความรู้ ความช านาญดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม จะตอ้งมีวตัรปฏิบติัอยู่บนพ้ืนฐานแห่งจริยธรรม มีความรู้และความสามารถในการดูแลดา้น    
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ท่ีมีปัญหาซบัซ้อนเกินขีดความสามารถของสูตินรีแพทย์
ทัว่ไป มีเจตคติท่ีดีต่อดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและการศลัยกรรมซ่อมเสริม ใหก้ารบริบาลอย่างองคร์วม 
ท่ีประกอบดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ การรับส่งต่อ รวมทั้งบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาคน้ควา้วทิยาการอยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองทางวทิยาการดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม สู่สังคมไทยและนานาชาติ โดยไดรั้บการส่งเสริมและรับประกนัคุณภาพจากราช
วทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหสู้ติ-นรีแพทยท่ี์ผ่านการฝึกอบรมมีมาตรฐานสอดคลอ้ง
กบัคุณสมบติัขา้งตน้ และเป็นหลกัประกนัแก่สังคมวา่จะไดแ้พทยผ์ูมี้ความช านาญดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานในสตรีและการผ่าตดัเสริมสร้าง ท่ีมีจริยธรรม  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะสูง ท่ีจะยงั
ประโยชน์ และไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมไดจ้ริง 

 
เม่ือผ่านการฝึกอบรม สูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

1. มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม ท่ีซบัซ้อนอย่างมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 

2. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม         
ท่ีซบัซ้อนอย่างมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
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3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวชิาชีพ และชุมชน โดย
ค านึงถึงหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 

4. มีความสามารถในการวจิยั  คน้ควา้เพ่ือหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และมีความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทยอ์นัเป็นประโยชนต่์อการพฒันาอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม 

5. มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.11 เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม  

  หลกัสูตรการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1. ความรู้พืน้ฐาน 

 กายวิภาคของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุ้งเชิงกราน (Anatomy of lower urinary tract and 
pelvic floor) ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบักายวิภาคของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิง
กรานท่ีดีพอที่จะน าไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยได ้

 คัพภะวิทยาของทางเดินปัสสาวะและอุ้งเชิงกราน (Embryology of urinary tract and pelvic 
floor) ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพฒันาการของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกราน
ตั้งแต่ระยะตวัอ่อนท่ีดีพอเพ่ือช่วยให้สามารถเขา้ใจพยาธิก าเนิดของความผิดปกติของทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกราน 

 สรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Clinical physiology and 
pharmacology of the urinary tract) ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
ของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกรานท่ีดีพอที่จะน าไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยได้ 

2. โรคหรือภาวะท่ีมีความส าคัญ 
       Urinary incontinence, Pelvic organ prolapse, Painful bladder syndrome, Interstitial 
       cystitis, Urogynecology fistula 
3. หัตถการและ/หรือ การแปลผล การตรวจทางห้องปฎิบัติการ 

 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnostic techniques) ควรมีความสามารถใน
การซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ รวมทั้ง
สามารถส่งตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติม แปลผลการตรวจ ให้การวินิจฉัยท่ีถูกตอ้ง และให้การรักษาท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลการรักษา 

 เทคนิคการผ่าตัด (Surgical techniques)  ควรมีความสามารถอธิบายขอ้บ่งช้ีของการผ่าตดัและ
เลือกวธีิการผ่าตดัท่ีเหมาะสม 

4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
 การท าวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (Research and thesis) ควรมีความสามารถด าเนินงานวจิยั

ทางคลินิกหรือวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 การสอน (Teaching) ควรมีความสามารถร่วมสอนและรับผิดชอบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา

นรีเวชโรคทางเดินปัสสาวะ 



 6   ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) ควรมีความสามารถอธิบายและควรให้
ความรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอนุสาขา เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

 ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experience) ควรไดรั้บมอบหมายความ
รับผิดชอบด้านการบริหารจดัการเพ่ือจะได้รับประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโดยผู ้เข้า
ฝึกอบรมควรมีความรับผิดชอบดา้นบริหารจดัการซ่ึงการพฒันาทกัษะดงักล่าวจะมีประโยชน์ใน
อนาคตต่อการบริหารจดัการในการใหบ้ริการทางคลินิก 

       รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกท่ี 1 
1.12   วิธีการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริมราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยสามารถจดัตารางการฝึกอบรมได้
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบนั โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้หลกัดงัต่อไปน้ี 
1.12.1 กิจกรรมทางวิชาการ 

ควรจะมีกิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ดงัต่อไปน้ี 

1.12.1.1 วารสารสโมสร 
1.12.1.2 ประชุมวชิาการ 
1.12.1.3 รายงานผูป่้วย (เช่น ผูป่้วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนของอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม เป็นตน้) 
1.12.1.4 บทความฟ้ืนฟูวชิาการ 
1.12.1.5 บรรยายทางวชิาการ 
1.12.1.6 การประชุมทางวชิาการของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

1.12.2 การปฏิบัติงานด้านคลินิก 
ตอ้งหมุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.12.2.1 บริการผูป่้วยนอกในคลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะหรือคลินิกท่ีสัมพนัธ์กบัอนุสาขาเวช

ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
1.12.2.2 บริการผูป่้วยในหอผูป่้วย 
1.12.2.3 บริการผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั 
1.12.2.4 บริการงานของสาขาต่อยอดในหน่วยอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและการศลัยกรรม

ซ่อมเสริม 
1.12.2.4.1 งานบริการดา้นคลื่นเสียงความถี่สูง 
1.12.2.4.2 การตรวจส่องกลอ้งในกระเพาะปัสสาวะ 
1.12.2.4.3 การตรวจ Urodynamics / Video Urodynamics 

1.12.2.5 รับปรึกษาเม่ือมีผูป่้วยท่ีมีปัญหาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาฯ 
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1.12.3 การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตอ้งหมุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.12.3.1 สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ     2  เดือน 
1.12.3.2 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   1  เดือน 
1.12.3.3 สาขาวชิาศลัศาสตร์ล าไส้และทวารหนกั  1  เดือน 

1.12.4 การวิจัย 
ในระหว่างการฝึกอบรมตอ้งท าวิจยั 1 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม  
1.12.5 การสอน 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษา ช่วยสอนนกัศึกษา
แพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผ่านมาในสาขาวชิาโดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมหลกัสูตร 

สถาบนัฝึกอบรมอาจจดัใหมี้ช่วงเวลาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเลอืกฝึกอบรมนอกสถาบนั เพ่ือให้
ได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติม โดยสถาบนัเหล่านั้นจะต้องเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

 
ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

ระยะเวลาของการฝึกอบรมทั้งหมดรวม 2 ปี โดยแบ่งช่วงเวลาของการฝึกอบรม ดงัน้ี 
วิชาหลัก 
1. การปฏิบัติงานทางคลินิก (18 เดือน) 

ให้หมุนเวียนปฏิบติังานในหน่วยอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม  ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมแต่รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือน 
2. การปฏิบัติงานต่างภาควิชา 

                             ใหห้มุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆดงัน้ี       
                             2.1 สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ                       2      เดือน  
                             2.2 สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                                                        1      เดือน  
                2.3 สาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั                            1      เดือน 

3. วิชาเลือก (2 เดือน)  
      ใหเ้ลือกปฏิบติังานในสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีผูฝึ้กอบรมมีความ

สนใจเป็นพิเศษ หรือมีความตอ้งการจะศึกษาเพ่ิมเติมในแนวลึก 
 

1.13   การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัน้ี 
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1.13.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีการประเมินผลผู ้เขา้รับการ
ฝึกอบรมเ ม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละปี เ พ่ือสามารถให้ข้อมูลกับผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบการพิจารณาและเพ่ือการเลื่อนระดบั 

1.13.2 การประเมินเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา     
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
(1) ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมิน จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูท่ี้ไดผ้่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการประเมินได ้ 
 มีหลกัฐานรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่มีประสบการณ์ภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนด  
 มีผลงานวจิยั 1 เร่ือง  

(2)   วิธีการประเมิน ประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า   (รายละเอียดการ
ประเมินอยู่ในภาคผนวกท่ี 2) 

1.14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดรั้บการอนุมติัให้

จดัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม
จะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองดงัน้ี 
1.14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
1.14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ

จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริม ตามเวลาท่ีก าหนด 

1.15 การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะไดท้ าการทบทวน/ พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็น

ระยะๆ หรืออย่างนอ้ยทุก 5 ปี 
 

2 เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม  
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

บา้นต่อยอดเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  จะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท์ัว่ไปท่ีระบุไวใ้นประกาศแพทยสภาท่ี 17/2552 เร่ือง 
เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่างๆ 
เกณฑส์ถาบนัฝึกอบรม การขอเป็นสถาบนัฝึกอบรม และการติดตามก ากบัดูแลสถาบนัการฝึกอบรม พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2552 และตอ้งมีเกณฑเ์ฉพาะ และตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 
ดงัน้ี 
2.1 เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึอบรม 
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1)  คุณสมบัติท่ัวไป 
ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
ข) มีบรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสังคมนกัวชิาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ให้แก่

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภทผูป่้วยใน

และผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแล
รักษาและใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือ แผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผู ้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู ้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจ
ขดัขวางการบริหารและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการ และท่ีจะศึกษา
ต่อเน่ืองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพ่ือสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้ าเป็นระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยัแพทยศาสตร์/ สถาบนัทางการแพทย์ หรือ โรงพยาบาล และ
ประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยัแพทยศาสตร์/ สถาบนัทาง
การแพทย ์หรือโรงพยาบาลท่ีขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะ
แพทยศาสตร์/ วทิยาลยัแพทยศาสตร์/ หรือโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตร
การฝึกอบรมมาแล้วไม่ต ่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา และช่วยเหลือหรือเป็น
สถาบนัสมทบ หรือสถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/ วทิยาลยัแพทยศาสตร์/ สถาบนัทางการแพทย์ 
หรือโรงพยาบาล จะตอ้งด าเนินการใหแ้พทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือให้
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความชดัเจน
และเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดงักล่าว ก่อนเร่ิมการ
ฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอย่างนอ้ย 1 ปีการศึกษา 

ญ) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แลว้ 
จะตอ้งไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอ
ในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู ้แทนราชวิทยาลยั วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพท่ี
รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 



 10   ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

2)  หน่วยงานกลางพืน้ฐาน สถาบันฝึกอบรมน้ันจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิ
แพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอื่นท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือและส่ิง
ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาท่ีไดจ้ากการผ่าตดัหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ช้ิน
เน้ือเยื่อและส่ิงส่งตรวจเพ่ือตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มี
ความสามารถ และเตม็ใจใหค้  าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัรา
การตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวชิาการและความใส่ใจในการคน้หา
สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู ้ป่วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวช
ศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดย
ครบถว้นจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกราย 

ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดสถาบนั จะตอ้ง
แสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวชิาการ และความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุการ
ด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลดว้ยการตรวจทางพยาธิ
วทิยาหรือการตรวจอื่น ๆ 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจดา้น
โลหิตวทิยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววทิยา วทิยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทั้ง
จะตอ้งมีการใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผูท้รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้

ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทย์ท่ีใช้บ่อย และหนงัสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 

ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวัซ่ึงบนัทึก
ประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และ
การประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

3)  หน่วยงานทางด้านคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญัไดแ้ก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
เพ่ือใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 
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4)  กิจกรรมวิชาการ   สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่ าเสมอ ทั้ งในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) หรือกิจกรรมวิชาการ
ระหวา่งหน่วยงานหรือระดบัโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity mortality 
conference, clinicopathological conference 

นอกจากน้ี สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัหรืออนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทยพ้ื์นฐานประยุกต ์หรือวทิยาศาสตร์คลินิกสัมพนัธ์ และควรสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดร่้วมประชุมวชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 

 
2.2 เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม   

สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมจะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จ านวนผูป่้วย และการบริการ 
ผูด้  าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท่ี์อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริมโดยความเห็นชอบของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดงัน้ี 

2.2.1 มีสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับงานบริการและการฝึกอบรม    
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีสถานที่เพียงพอส าหรับงานบริการและการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์

เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม รวมทั้งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีเพียงพอ และมีความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

 Urodynamic study equipments 
 เคร่ืองตรวจคลื่นเสียงความถีสู่งท่ีสามารถตรวจขั้นละเอียดได ้
สถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์เหล่าน้ี ควรมีความสามารถท่ีจะรองรับผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง 

และควรมีสถานที่และการบริหารจดัการท่ีจะช่วยในการคน้ควา้ การท างานวจิยัดว้ย 
2.2.2 มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทย์ซ่ึงไดรั้บวุฒิบตัร  / หนงัสืออนุมติัฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม เป็นอาจารย์ผูส้อนเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผูท้  าหน้าท่ีหวัหน้า
สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2.3 มีงานบริการ สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมท่ีมีคุณภาพและจ านวน

เพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและมีกิจกรรมประกนัคณุภาพอย่างใดอย่างหน่ึง และมี 

 หน่วยงานบริการส าหรับผูป่้วยสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมแบบ
ผูป่้วยในและนอก โดยมี 
- ผูป่้วยนอกอย่างนอ้ย 300 ราย ต่อ 2 ปี  
- การบริการ diagnostic cystoscopy, urodynamic study อย่างนอ้ย 50 รายต่อ 2 ปี 
- การผ่าตดัรักษาภาวะปัสสาวะเลด็ในสตรีอย่างนอ้ย 50 รายต่อ 2 ปี 
- การผ่าตดัรักษาภาวะอุง้เชิงกรานหย่อน อย่างนอ้ย 50 รายต่อ 2 ปี 



 12   ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 ศลัยแพทยส์าขาล าไส้ใหญ่และทวารหนกัส าหรับใหค้  าปรึกษาและร่วมดูแลผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาทางศลัยกรรมล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 

 ศลัยแพทยท์างเดินปัสสาวะส าหรับใหค้  าปรึกษาและร่วมดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาทาง
ศลัยแพทยท์างเดินปัสสาวะ 

 วสิัญญแีพทยส์ าหรับใหบ้ริการวสิัญญี 
 อายรุแพทยส์ าหรับใหค้  าปรึกษาและร่วมดูแลในกรณีผูป่้วยมีโรคทางอายรุกรรมซบัซ้อน 

2.2.4 ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนและรองรับงานวจิยัทางดา้นสาขา

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมได ้เช่น 
 มีพยาธิแพทยท่ี์สามารถตรวจทางพยาธิวทิยา 
 มีหน่วยงานทางดา้นระบาดวทิยาคลินิก หรือมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบาดวทิยาคลินิกท่ีพร้อม

ส าหรับใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นการวจิยั 
2.2.5 ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุด หรือระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม 
เป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพทยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางดา้นสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม 
2.2.6 มีกิจกรรมวิชาการ 

  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
(1) วารสารสโมสร (Journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
(2) การประชุมร่วมระหวา่งภาควชิา / หน่วยงาน เช่น เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศลัยกรรมทางเดิน

ปัสสาวะ หรือ ศลัยกรรมล าไส้ใหญแ่ละทวารหนกั ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
(3) การประชุมวชิาการในลกัษณะอืน่ ๆ 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใด ก็อาจใช้สถาบนัสมทบอื่นร่วมดว้ยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม
ท่ีแต่งตั้งโดยแพทยสภา 

2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
 สถาบันฝึกอบรมหลัก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบา้น และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรม โดยจัดให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จาก
สถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 
3 ของหลกัสูตรสถาบนั 

 สถาบันฝึกอบรมสมทบ  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนั 
ฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกั เพ่ือจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น
ในส่วนท่ีสถาบนัหลักไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรม



 
                                                                                           

เกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม       13 

ดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากว่า 3 เดือน และ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

     ตัวอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ ...................... จดัท าหลกัสูตร 
       การฝึกอบรมฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
       และศัลยกรรมซ่อมเสริม และขออนุมัติเปิดเป็น
       สถาบนัฝึกอบรม รวมทั้งขอใหค้ณะแพทยศาสตร์/ 
       โรงพยาบาล ..................... เป็นสถาบนัฝึกอบรม 
       สมทบ จดักิจกรรม .......................... ใหผู้เ้ขา้รับ 
       การฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้ 
 
 

สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตร 
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิด
เป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกันโดยจดัให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

 ตัวอย่าง  คณะแพทยศาสตร์...............ร่วมกบั โรงพยาบาล  
 จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขาเวชศาสตร์ 

เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม และขออนุมติั
เปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยผู ้เข้ารับก าร
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์
............เป็นเวลา 18 เดือน และจากโรงพยาบาล
..............เป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้ 

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั 
สูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม ให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กบัผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมท่ีสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) 
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
 หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการ ณ์
เพ่ิมเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได ้โดยจะตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 
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3 การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร์/ วทิยาลยัแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมใน

สาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มี
สถาบนัฝึกอบรมสมทบ  ให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผู ้ด  าเนินการจดัท าข้อมูล หากเป็นการจดัการฝึกอบรมใน
ลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม ให้ทุกสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู ้ด  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภา เพ่ือใหร้าชวทิยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ท่ีแพทย
สภามอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรมประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจ
รับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือ
สถาบนัร่วมฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสูตรและจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ใหน้ าเสนอราช
วทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีแพทยสภามอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมติั
ต่อไป 
 
4 การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู ้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
จะตอ้งจดัใหมี้การติดตามก ากบัดูแล สถาบนัฝึกอบรมหลกั สถาบนัฝึกอบรมสมทบ สถาบนัร่วมฝึกอบรม ท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการ
ตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด และเสนอรายงานผ่านราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอใหแ้พทย
สภารับทราบเป็นระยะ ๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด ติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมคัรแพทย์ประจ าบา้น
ส าหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกว่าคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด ติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนั
ฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีกใหด้ าเนินการตามขอ้ 3  
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ภาคผนวกที่ 1 
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม 

 
หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพ่ือวฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี

และศลัยกรรมซ่อมเสริม จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1.   ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุ้งเชิงกราน  (Structure 
and Function of Lower Urinary Tract and Pelvic Floor) 

วัตถุประสงค์โดยรวม : 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักายวภิาคการผ่าตดักลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน รวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์, 

ทางเดินปัสสาวะ, ล  าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนัก, กระดูกและกล้ามเน้ือส าคญัท่ีเก่ียวข้อง และเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพจากต าแหน่งปกติ  

 กายวิภาค (Anatomy) 
วัตถุประสงค์:  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวิภาคและการผ่าตดัทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกราน ดงัต่อไปน้ี 

1. vascular and neurologic supply to all organs and structures of the female pelvis 
2. pelvic and retroperitoneal contents and spaces 
3. bony pelvis structures 
4. fascia and ligaments 
5. muscles of the abdominal wall and pelvis 
6. functional anatomy of the continence mechanisms of the urethra and anus 

 สรีรวิทยาและอุ้งเชิงกรานของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง, ล าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนักและหน้าที่ของ
ช่องคลอด (Physiology of pelvic floor, lower urinary tract, Colo-Rectal-Anal and Vaginal 
Function) 
วัตถุประสงค์โดยรวม:  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการพูดคุยถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปกติและผิดปกติ,ล  าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั,หนา้ท่ีของช่องคลอด  
วัตถุประสงค์:  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ในการติดตามผลกระทบสรีรวทิยาของอุง้เชิงกราน
และผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปกติและผิดปกติ,ล  าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั,หน้าท่ี
ของช่องคลอด ดงัต่อไปน้ี 

1.  สรีระวิทยาของการขับถ่ายปัสสาวะและการกักเก็บปัสสาวะซ่ึงประกอบด้วย 
1.1  neurologic influences that control the 

1.1.1  central nervous system pathways and centers that modulate lower urinary 
tract function 

1.1.2  influence of sympathetic and parasympathetic neural activity on urinary 
tract structure and function 
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1.1.3  role of adrenergic, cholinergic, and the putative role of nonadrenergic, 
non-cholinergic neurotransmitters on lower urinary tract function 

1.1.4.  visceral and somatic efferent and afferent neural pathways of the lower 
urinary tract 

1.2   anatomical factors which affect 
1.2.1  continence and micturition 
1.2.2  the normal urethral sphincter mechanism at rest and with physical stress. 

1.3  pharmacologic and endocrine factors which affect urinary function, including the 
specific action(s) of  

1.3.1  pharmacological agents 
1.3.2 estrogen and progesterone and the mechanisms by which these are 

mediated 
2.  สรีระวิทยาของล าใส้เล็ก-ล าใส้ใหญ่-ทวารหนัก ซ่ึงประกอบด้วย 

2.1  neural influences associated with: 
2.1.1  the central, spinal and supraspinal somatic and autonomic motor and 

sensory neural networks which direct and control colorectal-anal 
function 

2.1.2  the effects of loss of neural activities on colo-rectal-anal function. 
2.2  anatomical factors which govern 

2.2.1  anatomic relationships with colo-rectal-anal function 
2.2.2  the effects of anatomic alterations on colo-rectal-anal function 

2.3  pharmacological factors and the influence of pharmacologic and dietary agents on 
colo-rectal-anal function 
2.4 extrinsic pathologic factors and their influence on colo-rectal-anal function in 
various age groups 

3.  หน้าที่ของช่องคลอด ซ่ึงประกอบด้วย 
3.1  physiologic functions that govern 

3.1.1 normal function of the vagina in women of reproductive and 
postmenopausal years 

3.1.2  the effects of estrogen and progesterone on vaginal function. 
3.2  anatomical factors that affect function of the vagina in women in reproductive and 
postmenopausal years 
3.3  sexual function and the  

3.3.1 normal physiologic response to sexual stimulation in women in the  
reproductive and postmenopausal years 
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3.3.2 influence of sex hormones on sexual function in reproductive and 
postmenopausal years 

 3.3.3  effects of pharmacologic agents on vaginal function 
4. พยาธิสรีรวิทยาของภาวะกล้ันปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

(Pathophysiology of Urinary and Anal Incontinence and Pelvic Organ Prolapse) 
วัตถุประสงค์โดยรวม:  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกการเกิด 

ชนิดและความรุนแรงของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อนได ้ 
1. establish the diagnosis of the condition and the physiologic subtypes causing the 

urinary incontinence, pelvic organ prolapse 
2. establish the severity of the UI , pelvic organ prolapse  
3. identify conditions that cause similar symptoms, but require different treatments 

(e.g., detrusor instability and detrusor hyperactivity with impaired contractility; 
urethral mobility and intrinsic urethral deficiency) 

4. evaluate the co-existing environmental factors or diseases which may have an 
important bearing on the selection or response to treatment 

 
2.  โรคหรือภาวะท่ีมีความส าคัญ 
 2.1 การรักษาภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Management of Urinary 
Incontinence, Pelvic Organ Prolapse, and Related Urogynecologic Conditions) 
  2.1.1  การรักษาแบบประคับประคอง (Conservative management) 

        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral therapies) 
วัตถุประสงค์:   

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีและวธีิการในการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ดว้ย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้การสนบัสนุนส่งเสริมและให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทาง
ปฏิบติัแก่ผูป่้วยรวมทั้งสามารถประเมินผลดว้ยการติดตามจากแบบบนัทึกปริมาณปัสสาวะไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ฝึกใหผู้ป่้วยรู้จกัเฝ้าสังเกตอาการจากการจดบนัทึกปริมาณปัสสาวะ  (Self-monitoring 
with voiding diary) 

 การควบคุมชนิดและปริมาณน ้าด่ืม (Fluid management) 
 การบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน (Pelvic floor muscle exercises) 
 การฝึกขมิบและคลายกลา้มเน้ือใหถู้กต าแหน่งโดยอาศยั  biofeedback 
 การบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานอยา่งสม ่าเสมอ 
 การฝึกขมิบกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานเพ่ือป้องกนัปัสสาวะเลด็ขณะไอจาม 
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 การฝึกขมิบกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานเพ่ือควบคุมความรู้สึกอยากถา่ยปัสสาวะอยา่งรุนแรง 
(Urge suppression strategies) 

 การหลีกเลี่ยงภาวะท่ีอาจก่อให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะอย่างรุนแรง (Urge 
avoidance strategies) 

 การก าหนดเวลาในการถ่ายปัสสาวะ (Scheduled or timed voiding) 
 การฝึกควบคุมการท างานของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder training) 
 การปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิต (Lifestyle changes) ไดแ้ก่ การลดน ้ าหนกั 

การหลีกเลี่ยงภาวะทอ้งผูก เป็นตน้ 
การรักษาภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ด้วยวิธีกายภาพบ าบัด (Physiotherapies) 

 การบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน (Pelvic floor muscle exercises) 
 การกระตุน้กลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานดว้ยไฟฟ้า (Neuromuscular electrical stimulation) 
 Biofeedback ไดแ้ก่ การตรวจโดยใส่น้ิวในช่องคลอด, vaginal cones, pelvic floor 

educator, manometry, electromyography และ real time ultrasound 
2.1.2 การใช้ยา 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของกลไกการออกฤทธ์ิ ขอ้บ่งช้ี ผลขา้งเคียงท่ี
อาจเกิดข้ึน และการเกิดปฏิกิริยากบัยาอื่นของยาซ่ึงใช้รักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมทั้งทราบถึง
ผลขา้งเคียงของยาซ่ึงใช้รักษาโรคทางกายอื่นๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อการท างานของทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่างดว้ย  
 ยาท่ีออกฤทธ์ิเพ่ิมการบีบตวัของกระเพาะปัสสาวะ (Increasing bladder contraction) 

 Parasympathomimetic agents 
 Prostaglandins 
 Opioid antagonists 

 ยาท่ีออกฤทธ์ิลดแรงตา้นในท่อปัสสาวะ (Decreasing outlet resistance) 
 α-Adrenergic antagonists 
 Benzodiazepines 
 Baclofen 
 Dantrolene 
 β-Adrenergic agonists 
 Botulinum toxin 
 Clonidine 

 ยาท่ีออกฤทธ์ิลดการบีบตวัของกระเพาะปัสสาวะ (Decreasing bladder contractility) 
 Anticholinergic agents 
 Antimuscarinic agents ไดแ้ก่ Propantheline bromide, Atropine, Methantheline, 

Tolterodine, Darifenacin และ Solifenacin 



 
                                                                                           

เกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม       19 

 Musculotropic relaxants ไดแ้ก่ Oxybutynin, Flavoxate hydrochloride, Trospium, 
Propiverineและ Dicyclomine 

 Calcium antagonists ไดแ้ก่ Nifedipine 
 β-Adrenergic agonists 
 Tricyclic antidepressants ไดแ้ก่ Imipramine 
 Botulinum toxin 
 Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

 ยาท่ีออกฤทธ์ิเพ่ิมแรงตา้นในท่อปัสสาวะ (Increasing outlet resistance) 
 α-Adrenergic agonists 
 β-Adrenergic antagonists 
 Duloxetine 
 Estrogens 

 ยาท่ีออกฤทธ์ิลดการรับความรู้สึกของกระเพาะปัสสาวะ (Decreasing sensory input) 
 Capsaicin 

2.1.3 การใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอด (Pessaries) 
วัตถุประสงค์ :  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีของการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอด สามารถเลือก
ชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย ทราบวธีิการใส่ การถอด และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งสามารถสอนผูป่้วยใหใ้ส่และถอดอุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอดไดด้ว้ยตนเอง 
 การใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอด )Pessaries) 

 Support type pessaries ไดแ้ก่ Ring 
 Space-filling type pessaries ไดแ้ก่ Donut, Gelhorn, Cube และ Inflatoball 

 การใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในท่อปัสสาวะ (Intraurethral inserts) 
2.1.4 การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical treatment)  
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนของ
การผ่าตดัรักษาภาวะผดิปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน รวมทั้งสามารถ
ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ย่างเหมาะสม  
 การผ่าตัดรักษาภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ขณะไอจาม (Stress Urinary Incontinence)  

A. การผ่าตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence  ผ่านทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการผา่ตดัเปิด
หนา้ทอ้ง และการผ่าตดัผ่านกลอ้ง 

 การผ่าตดัรักษาดว้ยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะปัสสาวะ
ผ่านทาง retropubic space ไดแ้ก่ Burch colposuspension  
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B. การผ่าตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence โดยการพยุงบริเวณท่อปัสสาวะหรือคอ
กระเพาะปัสสาวะ (Sling procedures) 

 การผ่าตดัแกไ้ขดว้ยการพยุงบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะปัสสาวะ 
(Proximal urethral/bladder neck slings) ได้แก่ pubovaginal sling โดยใช้เทป
สังเคราะห์หรือ rectus fascia 

 การผ่าตดัแก้ไขดว้ยการพยุงบริเวณท่อปัสสาวะส่วนกลาง (Midurethral slings) 
ไดแ้ก่ retropubic tension-free vaginal tape (TVT) และ transobturator slings 

C. การผ่าตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence ชนิด Intrinsic Sphincter Deficiency (ISD) 
ดว้ยการฉีดสาร bulking agent เขา้ไปในท่อปัสสาวะ 

 การผ่าตัดรักษาภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน  
A. การผ่าตดัแก้ไขภาวะอวยัวะอุ ้งเชิงกรานหย่อนท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดส่วนบน (Defect of 

apical compartment) ได้แก่ มดลูกหย่อน (Uterine prolapse), ช่องคลอดส่วนบนหย่อน 
(Vaginal vault prolapse) และ enterocele 

 การผ่าตดัแก้ไขผ่านทางช่องคลอด ไดแ้ก่ Sacrospinous fixation, Ileococcygeus 
muscle fixation, High uterosacral ligament fixation, McCall culdoplasty, Posterior 
intravaginal slingoplasty (IVS) และ Vaginal enterocele repair  

 การผ่าตดัรักษาผ่านทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการผ่าตดัเปิดหน้าทอ้ง และการผ่าตดั
ผ่านกล้องได้แก่ Abdominal sacrocolpopexy และ High uterosacral ligament 
fixation 

B. การผ่าตดัแก้ไขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อนท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดดา้นหน้า (Defect of 
anterior compartment) ไดแ้ก่ cystocele 

 Anterior colporrhaphy 
 Paravaginal repair ซ่ึงท าไดท้ั้งผ่านทางช่องคลอด และผา่นทาง retropubic space 
 การเสริมความแขง็แรงดว้ยวสัดุสังเคราะห์ (Graft augmentation) 

C. การผ่าตดัแก้ไขภาวะอวยัวะอุ ้งเชิงกรานหย่อนท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดดา้นหลงัและฝีเย็บ 
(Defect of posterior compartment and perineum) ไดแ้ก่ rectocele และ perineal descent 

 Posterior colporrhaphy 
 Site-specific defect repair 
 Perineorrhaphy 
 การเสริมความแขง็แรงดว้ยวสัดุสังเคราะห์ (Graft augmentation) 

D. การผ่าตัดแก้ไขภาวะอวยัวะอุ ้งเชิงกรานหย่อนโดยการเย็บปิดช่องคลอด (Obliterative 
procedures for vaginal prolapse) 

 Le Fort partial colpocleisis 
 Total colpectomy and colpocleisis 

E. การผ่าตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อนโดยการใส่วสัดุเสริมความแขง็แรง 
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 เน้ือเยือ่ชีวภาพ (Biologic tissue) ไดแ้ก่ allografts (autologous และ donor) และ 
xenografts (porcine และ bovine) 

 วสัดุสังเคราะห์ (Synthetic mesh) ไดแ้ก่ absorbable, non-absorbable และ mixed 
synthetic mesh ซ่ึงรวมถึงวสัดุสังเคราะห์แบบส าเร็จรูป (Mesh kit system) ไดแ้ก่ 
Perigee/apogee และ Prolift ดว้ย  

F. การผ่าตดัแกไ้ขความผิดปกติของช่องคลอด 
 แนวทางการตรวจวนิิจฉัยและรักษาภาวะ Painful Bladder Syndrome และ Interstitial Cystitis 
วัตถุประสงค์: 

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุและแนวทางการวินิจฉัยภาวะ Painful 
bladder syndrome และ interstitial cystitis รวมทั้งสามารถท าการซักประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจ
วนิิจฉยัเพ่ิมเติม แปลผลการตรวจ และใหก้ารรักษาไดด้ว้ยตนเอง 
 แนวทางการตรวจวนิิจฉัยและรักษาภาวะ Rectovaginal fistula 
วัตถุประสงค์: 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการวินิจฉัยภาวะ rectovaginal 
fistula รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติม แปลผลการตรวจ และให้
การรักษาไดด้ว้ยตนเอง 

 
3.  หัตถการและ/หรือ การแปลผล การตรวจทางห้องปฎิบัติการ 

 การวินิจฉัยภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Diagnostic Evaluation of Urinary 
Incontinence and Genital Prolapse) 

วัตถุประสงค์โดยรวม: 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการวินิจฉัยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน 

รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติม และแปลผลการตรวจวนิิจฉยัได้
อย่างถูกตอ้งเพ่ือใหก้ารวนิิฉยัไดด้ว้ยตนเอง 

A. การซักประวัติ (History) 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการซกัประวติัเก่ียวกบัอาการผิดปกติต่างๆของทางเดิน
ปัสสาวะ ส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน รวมทั้งอาการอื่นๆท่ีสัมพนัธ์กนั และสามารถซัก
ประวติัโดยละเอียดไดด้ว้ยตนเอง ดงัต่อไปน้ี 

i. ประวติัทัว่ไป 
ii. ประวติัอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Urinary symptoms) 

iii. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน (Prolapse symptoms) 
iv. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัการขบัถ่ายอุจจาระ (Defecating symptoms) 
v. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (Sexual function) 
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vi. เข้าใจความหมายของค าจ ากัดความมาตรฐาน The standardization of 
terminology of lower urinary tract function  

vii. เข้าใจความหมายของค าจ ากัดความมาตรฐาน The standardization of 
terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction 

 
B. การตรวจร่างกาย (Physical examination) 

วัตถุประสงค์ : 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจวธีิการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีอาการผิดปกติเก่ียวกบัทางเดิน

ปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน รวมทั้งสามารถท าการตรวจร่างกายผูป่้วยไดด้ว้ย
ตนเอง  

i. การตรวจร่างกายทัว่ไป 
ii. การตรวจภายใน 

iii. การตรวจทางระบบประสาท 
iv. การตรวจประเมินความรุนแรงของอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นดว้ย Pelvic Organ 

Quantification (POP-Q) system 
C. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Investigations) 

วัตถุประสงค์ : 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขอ้บ่งช้ีของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการแต่ละประเภท รวมทั้ง

สามารถเลือกวธีิการตรวจท่ีเหมาะสม และแปลผลการตรวจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
a. การตรวจปัสสาวะดว้ยแผน่ตรวจ (dipstick) หรือส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 

urinalysis, urine   culture และ urine cytology 
b. แบบบนัทึกปริมาณปัสสาวะ (Voiding diary หรือ Bladder diary หรือ Frequency-

volume chart) 
c. การทดสอบดว้ยแผ่นรอง (Pad tests) 
d. การตรวจทางยโูรพลศาสตร์ (Urodynamic studies) 

i. Uroflowmetry 
ii. Cystometry 
iii. Filling cystometry 
iv. Voiding cystometry or pressure-flow studies 
v. Urethral pressure profilometry (UPP) 
vi. Leak-point pressures 
vii. Videourodynamics 

e. การใชเ้คร่ืองตรวจหรือกระตุน้การท างานของกลา้มเน้ือ (Electromyography) 
f. การส่องกลอ้งตรวจภายในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) 
g. การตรวจวนิิจฉยัทางรังสีวทิยา Radiologic imaging 
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i. Upper urinary tract 
a. Intravenous pyelography (IVP) 
b. Ultrasonography 
c. CT/MRI 

ii.  Lower urinary tract 
a. Cystourethrography 
b. Ultrasonography 
c. MRI 

iii. Nervous system 
iv. Lumbosacral spine X-rays 
v. CT 

vi. MRI Pelvic floor 
vii. Pelvic floor ultrasound 

D. การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต (Quality-of-life assessment) 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงผลกระทบของอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวยัวะอุง้เชิง
กรานหย่อนท่ีมีต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วย รู้จกัแบบประเมินคุณภาพชีวติประเภทต่างๆ (quality-of-
life questionnaires) รวมทั้งสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

-  แบบประเมินคุณภาพชีวติโดยรวม (Generic quality-of-life questionnaires) 
-  แบบประเมินคุณภาพชีวติเฉพาะโรค (Disease-specific quality-of-life questionnaires)  

 
4.  ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

 การท าวจิัยและการเขียนรายงานการวิจัย (Research and Thesis) 
วัตถุประสงค์ :  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถด าเนินงานวจิยัทางคลินิกหรือวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานได ้ โดยผู ้
เขา้ฝึกอบรมควรสามารถ 

 เขา้ใจเทคนิคทางระบาดวิทยา (ไดแ้ก่ cohort studies และ case control studies, การค านวณ 
cumulative rate และการประเมิน bias) 

 เขา้ใจกลุ่มประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
 ค านวณและแปลผลท่ีไดใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่และความแปรปรวน 
 วเิคราะห์ผลการทดลอง และสร้างสมมุติฐานโดยยึดหลกัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาการวจิยั 
2. ตั้งสมมุติฐาน 
3. เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอย่าง รวมถงึ sampling bias และการค านวณ sample size 
4. การแสดงขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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5. การเลือกวธีิวเิคราะห์ทางสถิติท่ีเหมาะสม 
6. ความส าคญัของผลการศึกษา 
7. สรุป 
8. เอกสารอา้งอิงท่ีเหมาะสม   

 การใชว้ธีิทดสอบทางสถิติ 
1. parametric tests เช่น unpaired, paired t-tests และ chi-square 
2. non-parametric tests 
3. correlation และ regression 

 อธิบายค าศพัท ์ต่อไปน้ี significance, confidence interval, Type I error และ Type II error 
 ท าการวเิคราะห์ทางสถิตแิละประเมินการควบคุมคณุภาพได ้
 เขา้ใจคุณค่าของการอภิปรายและปฏิบติังานร่วมกบันกัสถิติ  นอกจากนั้นผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรมี

ความคุน้เคยกบั 
1. การออกแบบการศึกษาวจิยั (ไดแ้ก่ การศึกษาทางหอ้งปฏิบติัการและการศึกษาทางระบาด

วทิยา  
2. การรวบรวมขอ้มูล, จดัเก็บ, แปลผลและท าการวเิคราะห์ทางสถิติ 

 การสอน (Teaching)  
วัตถุประสงค์ :  

เม่ือผ่านการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถร่วมและรับผิดชอบการสอนทางดา้น
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรไดรั้บประสบการณ์ในการสอน ดงัต่อไปน้ี 
- มีความรับผิดชอบบางส่วนในการสอนแพทย์ประจ าบ้านและนิสิตแพทย์ทางด้านอนุสาขา       

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
- มีส่วนร่วมเตม็ท่ีในการเรียนการสอนระดบัหลงัปริญญา ร่วมกบัมีความรับผิดชอบในดา้นงาน

บริหารจดัการเรียนการสอนอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
- มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดบัก่อนปริญญา   

 จริยธรรมและกฏหมาย (Ethical and legal aspects) 
วัตถุประสงค์ :  

เม่ือผ่านการฝึกอบรม ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิยายและควรให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ได ้ โดยผูเ้ขา้
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายแง่มุมของจริยธรรมและกฎหมายในเวชปฏิบติัทางดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ได ้และควรมีความรู้โดยเฉพาะเก่ียวกบั 

1) กฎหมาย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชปฏิบติั 
2) ระเบียบ, ประกาศแพทยสภา, กฎหมาย, พระราชบญัญติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชปฏิบติัอนุสาขาเวช

ศาสตร์    เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
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 ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experience)  
วัตถุประสงค์ :  

เม่ือผ่านการฝึกอบรม ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมควรไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบด้านการบริหาร
จดัการเพ่ือจะได้รับประสบการณ์ด้านบริหารจดัการโดยผู ้เขา้ฝึกอบรมควรมีความรับผิดชอบดา้นบริหาร
จดัการ ซ่ึงการพฒันาทกัษะดงักล่าว จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการบริหารจดัการในการใหบ้ริการทางคลินิก 
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ภาคผนวกที่ 2 
การประเมินผล 

 
การประเมินผลการฝึกอบรมจะมีการกระท าใน 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดับสถาบัน 
สถาบนัผูใ้ห้การฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรมเพ่ือ

ยืนยนัวา่ผูผ้่านการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ทกัษะในการบริบาลและเจตคติ ดงัน้ี 
1.1 ดา้นปัญญาพสิัย (Cognitive domain) เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1.1 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน 
1.1.2 ความรู้ทางคลนิิก 
1.1.3 การแกปั้ญหาผูป่้วย 
โดยประเมินจาก 

ก. การสอบขอ้เขยีน 
ข. การวพิากยว์จิารณ์ วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูป่้วย 
ค. การวพิากยว์จิารณ์ วเิคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในการประชุมวชิาการ 

1.2 ดา้นจลนพิสยั (Psychomotor domain) ประเมินทกัษะในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.2.1 การบริบาลผูป่้วย 
1.2.2 การท าหตัถการ 
1.2.3 การส่ือสาร การใหค้  าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้หรือขอ้แนะน า 
โดยประเมินจาก 

ก. สังเกตจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
ข. การสอบถามและสัมภาษณ์ 

1.3 ดา้นเจตคติพิสยั (Affective domain) ประเมินในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.3.1 จริยธรรม 
1.3.2 มารยาทแห่งการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
1.3.3 ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.3.4 ความรับผิดชอบ 
1.3.5 การตรงต่อเวลา 

1.3.5.1 การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูร่้วมงาน 
1.3.5.2 การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพและสิทธิผูป่้วย 

โดยประเมินจาก 
ก. การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
ข. แบบประเมินจากผูป่้วยและผูร่้วมงาน 
ค. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
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สถาบนัฝึกอบรมจะต้องท าหน้าท่ีประเมิน แล้วตัดสินว่าผ่านการประเมิน หรือ ไม่ผ่านการประเมิน ถ้าไม่ผ่าน
การประเมินไม่มีสิทธ์ิสมัครสอบในระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลัยฯ แต่ถ้าผ่านการประเมิน
จะต้องมีหนังสือรับรองโดยหัวหน้าสถาบัน จึงมีสิทธ์ิสมัครสอบในระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราช
วิทยาลัยฯ ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 
2. ระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการส่วนกลางซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากราชวทิยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะประเมินผล
การฝึกอบรมเพ่ือตดัสินวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมหรือไม่  ถา้ตดัสินวา่ผ่านการฝึกอบรมจะเสนอ
ราชวทิยาลยัฯ เพ่ืออนุมติัวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วิธีการประเมิน 
การประเมินประกอบดว้ย 
1. การสอบขอ้เขียน  ท าการสอบประเภทอตันยั  ผลการตดัสินคือผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น ซ่ึงข้ึนกบั

การตดัสินของคณะกรรมการส่วนกลาง 
2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ผลการตดัสินคือ ผ่านหรือไม่ผ่าน

เท่านั้น 
3. งานวจิยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวจิยัท่ีท าหรือเป็นงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวรสารท่ีอยู่ใน Index 

Medicusเสร็จส้ินแล้วฉบับสมบูรณ์และตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการส่วนกลาง 

2.2 ระยะเวลาทีป่ระเมิน 
การสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่าจะก าหนดโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ทั้งน้ีตอ้งให้เสร็จส้ิน

ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม   
การวจิยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของ

ทุกปี 
2.3 ผลการประเมิน 

การสอบผ่านเพ่ือไดรั้บวฒิุบตัร หมายถึงการสอบผา่นทั้งสามส่วนขา้งตน้ กรณีท่ีสอบไม่ผ่านในบางส่วน 
สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผ่านตามท่ีคณะกรรมการส่วนกล างก าหนดภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการส่วนกลางก าหนด 
2.4 การอนุมัติวุฒิบัตร 

ผูท่ี้จะไดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ทั้งน้ีจะมีพิธีมอบวฒิุบตัรในการประชุมวชิาการประจ าปีของราชวทิยาลยั
สูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆไป  
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การประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

 
การสอบประกอบด้วย 4 ส่วน ดงัน้ี 
1.  การสอบข้อเขียน 

1.1  วัตถุประสงค์ของข้อสอบข้อเขียน คือ ตอ้งการประเมินความรู้และความสามารถของผูเ้ขา้สอบในการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ องคค์วามรู้ ทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศลัยกรรมซ่อมเสริม โดยอิงตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรฯ 

1.2  ประเภทข้อสอบ  
-  สอบอตันยั  
-  สอบปรนยั  

1.3  กรรมการประเมินการสอบข้อเขียน  
1.  การสอบข้อเขียนแต่ละข้อ จะมีกรรมการประเมิน จ านวน 2 ท่าน โดยท่านหน่ึงเป็นผู ้ออก

ขอ้สอบขอ้นั้น และอีกท่านเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ท่ีประธานฯ มอบหมายใหร่้วม
ท าการตรวจขอ้นั้น โดยใช ้keys เดียวกนั  

2.  ในกรณีท่ีอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ผูอ้อกขอ้สอบขอ้นั้นติดภาระกิจอื่นท าใหไ้ม่สามารถ
ตรวจขอ้สอบดว้ยตนเอง ประธานฯ อาจเป็นผูต้รวจ หรือมอบหมายให้อนุกรรมการฯ ท่านใด  
ท่านหน่ึงตรวจแทน 

1.4 เกณฑ์การประเมินการสอบข้อเขียน คือ ผ่าน กบั ไม่ผ่าน เกณฑ์ผ่าน คือ ไดค้ะแนนเฉลี่ยทุกขอ้รวมกนั
ร้อยละ 60 จากคณะกรรมการประเมินการสอบ  

1.5 การสอบแก้ตัว  
กรณีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแกต้วัได ้2 คร้ังภายในระยะเวลา 2 ปี 

 
2. การสอบปากเปล่า 

2.1 วัตถุประสงค์ในการประเมิน  แบ่งเป็น 
 Attitude  
 Knowledge   

2.2  กรรมการประเมินการสอบปากเปล่า 
กรรมการผูป้ระเมินจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในสังกดัหรือสถาบนัเดียวกนักบัผูเ้ขา้สอบ 

2.3  เกณฑ์การประเมิน  คือ ผ่าน กบั ไม่ผ่าน กรรมการแต่ละท่านตดัสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้ใช้
เกณฑค์ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน ถือวา่ตดัสิน “ผ่าน” โดยผูท่ี้สอบผ่านจะตอ้งไดรั้บจ านวนการตดัสิน
วา่ “ผ่าน” จากกรรมการแต่ละท่าน เป็นจ านวนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีประเมินทั้งหมด  
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2.4 การสอบแก้ตัว 
กรณีสอบไม่ผ่านการสอบปากเปล่า มีสิทธิสอบแกต้วัได ้2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 2 ปี 

 
3. สมุดบันทึกหัตถการและการบริบาลผู้ป่วย 

3.1  วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจความครบถว้น และประสบการณ์ท่ีเพียงพอในการดูแลผูป่้วยของผูเ้ขา้อบรม  
3.2  กรรมการประเมินสมุดบันทึกหัตถการ และการบริบาลผู้ป่วย 

กรรมการประเมิน จ านวน 2 ท่าน และจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในสังกดัหรือสถาบนัเดียวกนักบัผูเ้ขา้
สอบ 

3.3  เกณฑ์การประเมิน  คือ ผ่าน กบั ไม่ผ่าน และไม่สมบูรณ์ 
 เกณฑก์ารผ่านจะตอ้งมีจ านวนหตัถการไม่นอ้ยกวา่เกณฑข์ั้นต ่า ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ 
 กรณีท่ีประเมินสมุดบนัทึกหตัถการและการบริบาลผูป่้วยไม่สมบูรณ์ ให้ด าเนินการแก้ไขและ

ส่งก่อนสอบขอ้เขียน  
 ในกรณีท่ีประเมิน ไม่ผ่าน ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหส้มบูรณ์และส่งภายใน 1 ปี  

 
4. งานวิจัย 
      4.1 การประเมิน 
  1.  ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร Index Medicus แบบ full paper แลว้ ให้ถือว่าผ่านการ
ประเมิน แต่ทั้งน้ีผลงานวจิยัดงักล่าวจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศลัยกรรมซ่อมเสริม 

2.  ผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Index Medicus แบบ brief communication ให้ส่ง 
manuscript มาดว้ย โดยไม่ตอ้งส่งวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (ภาษาไทย) และตอ้งไดรั้บการประเมินจาก อฝส. ตามเกณฑ์ 

3.  ผลงานวจิยัท่ียงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสาร Index Medicus ให้ส่ง manuscript และวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ (ภาษาไทย) 

4.2  กรรมการการประเมินงานวิจัย  มีจ านวน 2 ท่าน และจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในสังกดั หรือสถาบนัเดียวกบั
ผูเ้ขา้สอบ กรรมการประเมินงานวจิยัอาจมาจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เห็นว่าเหมาะสม แต่จะตอ้งมีอย่างน้อย 1 ท่าน ท่ีเป็นอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ร่วมเป็นกรรมการประเมินการวจิยัดว้ย 

4.3  เกณฑ์การประเมิน มี 3 กรณี 
1.  ผ่าน เกณฑ์การผ่านจะตอ้งไดค้ะแนนรวมมากกว่า 60 คะแนนโดยผูท่ี้สอบผ่านจะตอ้งไดรั้บ

จ านวนการตดัสินวา่ “ผ่าน” จากกรรมการแต่ละท่าน เป็นจ านวนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีประเมินทั้งหมด ใน
กรณีท่ีไดจ้  านวนการตดัสินวา่ “ผ่าน” กบั “ไม่ผ่าน” เท่ากนัหรือ มีปัญหาในการตดัสิน ใหป้ระธาน อฝส. เป็นผูต้ดัสิน 

2.  ผ่านแบบมีเง่ือนไข คือ แกไ้ขส่ง อฝส. ก าหนดส่งแก้ไขภายในส้ินเดือนกรกฎาคมกรณีท่ีแก้ไข
ไม่ผ่าน 3 คร้ัง ใหต้ดัสินวา่ไม่ผ่าน 

3.  ไม่ผ่าน ตอ้งท างานวจิยัส่งใหม่ 1 เร่ือง ภายในระยะเวลา 2 ปี 
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การตัดสินผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
1. ผูท่ี้สอบผ่าน  คือ  ผูท่ี้สอบผ่านหมดทุกส่วนของการสอบ 
2. ผูท่ี้สอบไม่ผ่าน คือ  สอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหน่ึงของการสอบ ให้มีสิทธิสมคัรสอบใหม่ไดใ้นส่วนท่ี

สอบไม่ผ่าน  
3. ในกรณีท่ีสอบหรือประเมินผ่านไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ระยะเวลาการคงอยู่ของผลการสอบหรือผลการ

ประเมินในส่วนท่ีผ่าน ไดแ้ก่ ผลการสอบขอ้เขียน ผลการสอบปากเปล่า ผลการประเมินวจิยั และผลการ
ประเมินสมุดบนัทึกหตัถการและการบริบาลผูป่้วย ใหมี้ระยะเวลาคงอยู่ 2 ปี นบัจากวนัประกาศผลสอบ 

หมายเหตุ 
ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552 หมวด 5 ขอ้ 19 ก าหนดการสอบ 
(1)  การสอบแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละส่วนให้จดัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้การสอบทั้งหมดเสร็จส้ิน

ภายในเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาใดตอ้งการใหมี้การสอบต่างไปจาก
ท่ีก าหนด ใหเ้สนอขออนุมติัจากคณะกรรมการแพทยสภาเป็นคราวๆ ไป 
 

----------------------------- 
 

การประเมินการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

 
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1.1 เป็นสมาชิกสามญัของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2 ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
1.3  เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานในสตรีและการผ่าตดัเสริมสร้าง และก าลงั

ปฏิบติังานในต าแหน่งอาจารยป์ระจ าหรือแพทยป์ระจ าในสถาบนัท่ีมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น โดยมี
คุณสมบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.3.1  ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองในสถานพยาบาลท่ีมีคุณสมบติัเท่ียบเท่ากบัสถานที่ฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้น อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานในสตรีและการผ่าตดัซ่อมเสริม อย่างน้อย 5 ปีในวนัท่ีสมคัรสอบ 
ทั้งน้ีในช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่ในหลายสถาบนั หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ในสถาบนัท่ี
แพทยสภารับรองทั้งในและต่างประเทศ หรือ 
1.3.2  ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรองและไดวุ้ฒิบตัรฯ หรือ
เทียบเท่าในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานในสตรี และการผ่าตดัเสริมสร้าง โดยมีระยะเวลาท่ีศึกษา อบรม
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผูท่ี้จบการฝึกอบรมตามหลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี    และ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม ของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี ในช่วงระหว่าง    ปี 
พ.ศ.2556-2559 
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2. การสอบ 
ผูส้มคัรสอบจะตอ้ง 
2.1  ส่งผลงานวจิยั ท่ีเป็นช่ือแรกในดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ ท่ีไดตี้พิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Index 

Medicus หรือวารสารของ ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย อย่างนอ้ย 2 เร่ือง หรือ ส่งผลงานวิจยั
อย่างน้อย 1 เร่ือง ท่ีเป็นช่ือแรกในด้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานในสตรี และการผ่าตดั ซ่อม ท่ีได้
ด  าเนินการวจิยัขณะท าการฝึกอบรมตามหลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี ในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ.2556-2559  

2.2  การสอบ ประกอบดว้ย 
2.2.1  การสอบขอ้เขียน (สอบเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั ขอ้ 1.3.1) 
2.2.2  การสอบปากเปล่า 

 
----------------------------- 

 
แนวทางการปฏิบัติของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี 

และศัลยกรรมซ่อมเสริม ในการดูแลผู้ป่วยใน ( in-patient) 
 

1.  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้
ช่วยหรือท าผ่าตดัผูป่้วยรายใด จะตอ้งมีหนา้ท่ีไปซกัประวติั ตรวจร่างกาย สรุปปัญหาของผูป่้วยสั่งการรักษาเพ่ิมเติมท่ี
จ าเป็นโดยใหท้ างานประสานกบัแพทยป์ระจ าบา้นท่ีปฏิบติังานในสายท่ีดูแลผูป่้วย และให้บนัทึกการปฏิบติังานของ
ตนไวใ้นเวชระเบียนผูป่้วยใน (On admission note)  รวมทั้งมีหน้าท่ีรายงานแพทย์อาวุโสท่ีรับผิดชอบในกรณีท่ีมี
ปัญหา ทั้งน้ีตอ้งกระท าใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ีจะท าผ่าตดั  

  ส าหรับการดูแลหลงัผ่าตดั  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีเขา้ช่วยหรือท าผ่าตดัก็มีหน้าท่ีท่ีจะเขา้เยี่ยม
ผูป่้วย สั่งการรักษาหลงัผ่าตดั และบนัทึกการเปลี่ยนแปลงหลงัผ่าตดัโดยประสานกบัแพทย์ประจ าบา้นในสายท่ีดูแล
ผูป่้วย ทั้งน้ี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งบนัทึกการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในเวชระเบียนทุกคร้ัง 

2. แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดท่ีได้รับมอบหมายให้เขา้ช่วยหรือท าหัตถการใช้ในสาขาเช่น Urodynamic 
study การใชย้าในกระเพาะปัสสาวะฯ ภายหลงัผูป่้วยตอ้งรับไวใ้นโรงพยาบาลเน่ืองจากมีขอ้แทรกซ้อน  แพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศลัยกรรมซ่อมเสริมนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยรายนั้นๆอย่างใกลชิ้ดทุก
วนัและใหร้ายงานการเปลี่ยนแปลงของผูป่้วยต่ออาจารย์ผูค้วบคุมการท าหตัถการจนกว่าจะจ าหน่ายผูป่้วยออกจาก
โรงพยาบาล  และใหน้ดัผูป่้วยมารับการตรวจติดตามกบัตนเองในวนัเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 
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Proposed minimum requirement for 2 years Fellowship training in female pelvic medicine and 
reconstructive surgery       
  
                                                                                               Level 1             Level 2 
Vaginal  vault suspension                               15   10  
( Sacral colpopexy and Sacrospinous fixation) 
Mesh augmentation      5   2  
Burch  colposuspension                                               3   1  
Tension Free Vagina Tape     15   10  
Urodynamics study     50   50 
Cystoscopy      30   20 
Intravesical treatment (DMSO, heparin etc)   5                2 
PFMT + biofeedback     30   30 
Pelvic floor ultrasound     10   5 
(Evaluation of the position and mobility of the bladder neck, bladder wall thickness, mesh graft identification, 
puborectalis avulsion identification) 
Anal sphincter repair     5   - 
Genital fistula diagnosis  and management   2   1  
 
Pessary       20   20 
Vaginal  hysterectomy      25   20 
A-P Repair       25   20  
Colpocleisis      10   5  
  
Level  1 ช่วยท าหตัถการ 
Level  2 ท าหตัถการดว้ยตนเอง 
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ภาคผนวกท่ี 3 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ.2556-2558 

 
1. ศ.นพ.สมบูรณ์  คุณาธิคม    ท่ีปรึกษา 
2. พล.ท.นพ.ศุภวทิย ์ มุตตามระ    ท่ีปรึกษา 
3. รศ.นพ.สุวทิย ์ บุณยะเวชชีวนิ    ประธาน 
4. ผศ.นพ.พิชยั  ลีระศิริ     อนุกรรมการเลขาธิการ 
5. รศ.นพ.จิตติมา  มโนนยั     อนุกรรมการ 
6. ผศ.นพ.ชยัเลิศ  พงษน์ริศร    อนุกรรมการ 
7. ผศ.นพ.ธนพนัธ์  ชูบุญ     อนุกรรมการ 
8. รศ.พญ.อรวรรณ  เลก็สกุลไชย    อนุกรรมการ 
9. อ.พญ.ธาริณี  แม่นชนะ     อนุกรรมการ 
10. อ.พญ.พทัยา เฮงรัศมี     อนุกรรมการ 

 
 

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม  พ.ศ.2556-2558 

 
ประธาน    รศ.นพ.สุวทิย ์   บุณยะเวชชีวนิ 
อนุกรรมการ   รศ.พญ.จิตติมา    มโนนยั  

รศ.นพ.ชยัเลศิ    พงษน์ริศร 
ผศ.นพ.ธนพนัธ์    ชูบุญ     
รศ.พญ.อรวรรณ    เลก็สกุลไชย    

อนุกรรมการ และเลขานุการ ผศ.นพ.พิชยั    ลีระศิริ    
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รายนามคณะผู้บริหารราชวทิยาลยัสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
วาระปี พ.ศ.2556-2558 

 
ประธาน   ศ.คลินิก พญ.วบูิลพรรณ   ฐิตะดิลก  
ผู้ร้ังต าแหน่งประธาน ศ.นพ.ภิเศก    ลุมพิกานนท ์   
รองประธาน   รศ.นพ.สุรศกัด์ิ     องัสุวฒันา   
เลขาธิการ  ศ.นพ.ประทกัษ ์    โอประเสริฐสวสัด์ิ  
รองเลขาธิการ  รศ.นพ.ถวลัยว์งค ์   รัตนสิริ   
เหรัญญิก  ศ.พญ.สฤกพรรณ    วไิลลกัษณ์  
กรรมการกลาง  รศ.นพ.ก าธร   พฤกษานานนท ์   

ศ.นพ.จตุพล   ศรีสมบูรณ์ 
พอ.พญ.จุฑาวดี     วฒิุวงศ์  
ศ.นพ.นเรศร     สุขเจริญ    
รศ.นพ.มงคล     เบญจาภิบาล   
รศ.นพ.วทิยา     ถิฐาพนัธ์ 
ศ.นพ.สุรศกัด์ิ     ฐานีพานิชสกุล  
พญ.สุวรรณา     อศัวพิริยานนท ์   
รศ.นพ.สุวทิย ์    บุณยะเวชชีวนิ   
ศ.นพ.แสงชยั     พฤทธิพนัธ์ุ   
ศ.นพ.อภิชาติ   จิตตเ์จริญ   
ศ.พญ.อุ่นใจ     กออนนัตกุล 


