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ค าน า 
 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีปณิธานท่ีจะผลิต
แพทย ์ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข และคน้ควา้วิจยั เพื่อสร้างและพฒันาองคค์วามรู้และ
วิทยาการอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดบัเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด การพฒันาการ
ฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพื่อใหไ้ดแ้พทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมท่ีมีคุณภาพจึงเป็นส่ิงสาคญัท่ีภาควิชาฯ ยึดถือและปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด สาขาวิชาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมจึงไดป้รับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมพ.ศ. 2563 
ฉบบัน้ีขึ้น เพื่อใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาทั้งในดา้นความรู้
และเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม วิถีการด าเนินชีวิตและสภาพแวดลอ้ม
อยา่งมากมาย โดยอิงเกณฑข์องราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
เวชบณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์แพทยศาสตร์โลก (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards 
for Quality Improvement) ทั้งน้ีก็เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานระดบันานาชาติ  
 สาขาวิชาฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า มาตรฐานคุณวุฒิฯ ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์และช่วยใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบติังาน รวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับการวดัและ
ประเมินผลเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการฝึกอบรม และท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่แพทยผ์ูท่ี้ส าเร็จการฝึกอบรม
จากสถาบนัแห่งน้ี จะเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีมีความรู้
ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมส าหรับการปฏิบติังานเพื่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ต่อไป  
 
 

   คณาจารยส์าขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2563 
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คณะกรรมการพจิารณาและปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
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1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยเ์รืองศกัด์ิ เลิศขจรสุข     ท่ีปรึกษาแพทยศาสตรศึกษา  

2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยธี์ระยทุธ เตม็ธนะกิจไพศาล   ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก  
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6. นายแพทยธ์นวรรธน์ แสงนกัธรรม      กรรมการ 

   (ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ ท่ีส าเร็จการฝึกอบรม) 

7. นายแพทยว์งศกร ล่ิมบุตร       กรรมการ 
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สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
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คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 
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แนวทางการพฒันาอาจารย ์
การประเมินและการประกนัคุณภาพหลกัสูตร/แผนงานฝึกอบรม 
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- ภาคผนวกท่ี 2  วิธีการประเมินผลดว้ยความรู้ ทกัษะและเจตคติในหลกัสูตรตาม 
มาตรฐานความรู้ความช านาญ 
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1. ช่ือสาขา  
สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

2. ช่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ช่ือเต็ม  

(ภาษาไทย) วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์

เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

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

   Reconstructive Surgery 

ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย)  วว.อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and Reconstructive  

   Surgery 

ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 

(ภาษาไทย)  ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and Reconstructive 

Surgery 

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

Surgery 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

         สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ 

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ลกัษณะและพนัธกจิของอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลกรรมซ่อมเสริม 

 วิชาสูติศาสตร์ลยกรรมซ่อมเสริม ภาคโครงการฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศั

นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีหลกัการและเหตุผลส าคญัคือ ประชากรผูสู้งอายใุน

ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุท าให้ ประเทศไทยมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น มีประชากรท่ีมีปัญหาทางเวช

ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมเสริมมากยิง่ขึ้น แพทยเ์ฉพาะทางท่ีดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ียงัมีปริมาณไม่เพียงพอ มี

แพทยท่ี์มีความตอ้งการฝึกอบรมในอนุสาขาน้ี ประกอบกบัเทคโลโนยท่ีีทนัสมยัท าใหอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัเวช

ศาตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมเสริมกวา้งขวางมากขึ้น ทั้งในเร่ืองความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพยาธิสรีรวิทยาของ

โรค การวินิจฉยั พฒันาวิธีการรักษาท่ีทนัสมยัและงานวิจยัเชิงลึก ภาควิชาสูติศาสตร์  -นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจึงมีนโยบายท่ีจะผลิตแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาน้ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมุ่งหวงัท่ีจะผลิตแพทยท่ี์มีความรู้ในการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของอวยัวะอุง้เชิงกรานและความ

ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง มีความสามารถในการผา่ตดัรักษาและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิด

จากการรักษา ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นกวา่สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทัว่ไป  นอกจากน้ีภาควิชาสูติศาสตร์

ณ์มหาวิทยาลยั มีความมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตแพทย์วชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรนรีเ เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ 

กอปรดว้ยคุณธรรม สร้างงานวิจยัท่ีมีคุณค่าใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละวิชาการ เพื่อช้ีน าสังคม เป็นแหล่งอา้งอิง

ทางวิชาการของชาติและนานาชาติ มีความสามรถในการท างานแบบมืออาชีพ การท างานร่วมกบัสหสาขา

วิชาชีพ มีเจตนารมณ์และความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 โดยมีการน าวิธีการรักษาท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัสากลมาประยกุตมี์นกัเรียนแลกเปลี่ยนดูงานจาก

ต่างประเทศ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อใหแ้พทยท่ี์ผา่นการฝึกฝนมีความสามารถในระดับ

สากล 

  พนัธกิจของการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ี  

1. สร้างงานวิจยัและองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งความรู้และอา้งอิงเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม ในระดบัชาติและนานาชาติ 
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2. ผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
ใฝ่รู้และมีเจตคติในการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมไทย 

3. ใหบ้ริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
4. ใหบ้ริการทางการแพทยส์าธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมจริยธรรมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 
6. สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อประชาคมในองคก์ร 
 
มาตราฐานความรู้ความช านาญของแพทย์เฉพาะทาง 
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาท่ีจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีตอ้งมีคุณสมบติั ความรู้และทกัษะขั้นต ่าตาม

สมรรถนะหลกั          

6 ดา้น ดงัน้ี 

1. การบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) 
3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement) 
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
6. การท าเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

 รายละเอียดของสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นแสดงในภาคผนวกท่ี 1 (มาตรฐานความรู้ความชานาญของ
แพทยเ์ฉพาะทาง หลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม)  
 วิธีการประเมินระดบัความสามารถในแต่ละชั้นปี สาหรับมาตรฐานความรู้ความชานาญในหลกัสูตรแต่
ละหวัขอ้ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวกท่ี 2 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้(Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

(EPAs) คือ 

 EPAs 1      การใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม (Patient 

counseling) 
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 EPAs 2 การประเมินผูป่้วยก่อนท าหตัถการ หรือก่อนท าการผา่ตดั (Patient evaluation) 

 EPAs 3 การดูแลผูป่้วยก่อนท าหตัถการ หรือก่อนท าการผา่ตดั (Pre-procedural management) 

 EPAs 4 การมีทกัษะทางเทคนิคทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม(Demonstrate 

technical skills) 

 EPAs 5 การดูแลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ หรือหลงัท าการผา่ตดั (Post-procedural management) 

 EPAs 6 การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 

 EPAs 7 การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตดั (Manage periprocedural complications) 

 EPAs 8 การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate communication and 

team working skills) 

EPAs 9   การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate professionalism 

and non technical skills) 

2. ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

ก) ขั้น 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 

ข) ขั้น 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full 

supervision) 

ค) ขั้น 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 

ง) ขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

จ) ขั้น 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง EPAs และ competency ด้านต่างๆ 

Competency EPAs 

1 

EPAs 

2 

EPAs 

3 

EPAs 

4 

EPAs 

5 

EPAs 

6 

EPAs 

7 

EPAs 

8 

EPAs 

9 

Patient care ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Medical knowledge ● ● ● ● ● ● ●   

Practice-based learning 

& improvement 
● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Interpersonal & 

Communication skills 
● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Professionalism ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
System-based practice ●      ● ● ● 

โดยจะมีการประเมิน EPAs (assessment of EPAs) ในแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯแต่ละชั้นปีตามตาราง

ท่ี 2 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์กบั EPAs ในตารางท่ี 3 และ/หรือ มีการประเมินโดยวิธี direct observation procedural 

skills (DOPs) ในแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 4 โดยใชแ้บบประเมิน EPAs และ DOPs ในแต่ละ

กิจกรรม ตามภาคผนวกท่ี 3 

ตารางท่ี 2 การประเมินกจิกรรมการดูแลผู้ป่วยในแต่ละช้ันปีตาม EPAs  

No. Activity Fellow 1 Fellow 2 

1 
Perioperative management of incontinence and pelvic organ prolapsed 

surgery 

L4#1         

 

L5#1 

 

2 
Perioperative management of emergency gynecologic condition related 

to incontinence and pelvic organ prolapse condition 

L4#1         

 

L5#1 

 

3 Perioperative management of laparoscopic surgery - L3#1 

4 Perioperative management of cystoscopy L4#1 L5#1 

5 Management of voiding dysfunction problem L4#1  L5#1 

6 Management of pelvic organ prolapse problem L4#1 L5#1 

7 Management of genital fistula L3#1 

8 Management of surgical complications 
L3#1          

 

L4#1 

 

 

L2#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 2 อย่างน้อย 1 คร้ัง 
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L3#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 3 อย่างน้อย 1 คร้ัง 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ของ EPAs และการ assessment of EPAs 

 
No. Activity EPAs

1 
EPAs

2 
EPAs

3 
EPAs

4 
EPAs

5 
EPAs

6 
EPAs

7 
EPAs

8 
EPAs

9 
1 perioperative 

management of 

incontinence and 

pelvic organ 

prolapse surgery 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2 perioperative 

management of 

emergency 

gynecologic 

condition related to 

incontinence and 

pelvic organ 

prolapse condition 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

3 perioperative 

management of 

laparoscopic surgery 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

4 perioperative 

management of 

cystoscopy 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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5 management of 

voiding dysfunction 

problem 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 management of 

pelvic organ 

prolapse problem 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

7 management of 

genital fistula 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

8 management of 

surgical 

complications 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ตารางท่ี 4 การประเมินโดยวิธี Direct observation procedural skills (DOPs) 

No. Procedure Fellow 1 Fellow 2 

1 Vaginal hysterectomy +/- anterior and posterior colporrhaphy L4#1 L5#1 

2 Transvaginal approach vaginal vault suspension L3#1 L4#1 

3 Colpocleisis L4#1 L5#1 

4 Transvaginal Mesh augmentation surgery L2#1 L4#1 

5 Laparoscopic or abdominal /sacral colpopexy L3#1 L4#1 

6 Laparoscopic or abdominal / Burch colposuspension L3#1 L4#1 

7 Mid urethral sling /Tension free vaginal tape L3#1 L5#1 

8 Urodynamic study L4#1 L5#1 

9 Cystoscopy L4#1 L5#1 

10 Intravesical instillation treatment L4#1 L5#1 

11 Anal sphincter repair L3#1 L5#1 

12 Genital fistula surgical treatment L2#1 

13 Pessary management L4#1 L5#1 

14 Pelvic floor ultrasound L3#1 

 

L2#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 2 อย่างน้อย 1 คร้ัง 

L3#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 3 อย่างน้อย 1 คร้ัง 

L4#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 4 อย่างน้อย 1 คร้ัง 

L5#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 5 อย่างน้อย 1 คร้ัง 
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เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

  เพื่อฝึกฝนใหผู้เ้รียนเป็นสูตินรีแพทยท่ี์มีความช านาญเฉพาะดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม มีความรู้ความสามารถในการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาซบัซอ้นเกินความสามารถของสูตินรี

แพทยท์ัว่ไป สามารถดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมท่ีประกอบดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู

สภาพ การรับส่งต่อ รวมทั้งบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาคน้ควา้วิทยาการ

อยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ มีทศันคติท่ีดีต่อดา้นเวชศาสตร์เชิง

กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชาชีพอ่ืน ร่วมกนัพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี

และศลัยกรรมซ่อมเสริม สู่สังคมไทยและนานาชาติ 

 เม่ือผา่นการฝึกอบรม สูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

1. มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม

เสริมท่ีซบัซอ้น 

อยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

2. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีซบัซอ้น

อยา่งมีมาตรฐาน 

ตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

3. มีความสามารถและทศันคติ (ability & attitude) ในการรับใชส้ังคมไทยและเจตคติท่ีดีต่อสหสาขา

วิชาชีพ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน โดย

ค านึงถึงหลกั 

จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 

5. มีความสามารถในการท าการวิจยั คน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ และมีความสามารถเผยแพร่ความรู้

ไปสู่สาธารณะ 

และบุคลากรทางการแพทยอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม

ซ่อมเสริม 

6. มีความสามารถผลิตองคค์วามรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และการวิจยัออกเผยแพร่ 
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7. มีความสามารถเป็นผูฝึ้กอบรม อาจารย(์trainer, mentor และ tutor) สามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัแพทย์

รุ่นหลงั 

8. มีความสามารถในการประสานงาน จดัการและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดและเน้ือหาวิชาของการฝึกอบรมดงัแสดงในภาคผนวกท่ี4 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 
  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ใช้

เวลาฝึกอบรม 

เป็นเวลา 2 ปี (24 เดือน) จดัล าดบัอาวุโสตามปีของการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ โดยแพทย์

ประจ าบา้นอนุสาขา  

ตอ้งฝึกอบรมและหมุนเวียนปฏิบติังานตามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี  

วิชาหลกั (21เดือน) 

 การปฏิบัติงานทางคลินิก  

1. หมุนเวียนปฏิบติังานในสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม (18.5 เดือน) 
2. การปฏิบติังานต่างภาควิชา (2.5 เดือน)   หมุนเวียนปฏิบติังานในสาขางานต่างๆ ดงัน้ี  

  
2.1 สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ   1  เดือน  
2.2 สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    0.5  เดือน 

 2.3 สาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  1  เดือน    

วิชาเลือก (3เดือน)  
ใหเ้ลือกปฏิบติังานในสาขาท่ีผูฝึ้กอบรมมีความสนใจเป็นพิเศษ หรือมีความตอ้งการจะศึกษาเพิ่มเติมใน

แนวลึกในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรรมซ่อมเสริม 

แบ่งการปฏิบัติงานตามช้ันปีดังนี้ 

แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯชั้นปีท่ี 1 

- ปฏิบติังานสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  9.5  เดือน 
- ปฏิบติังานสาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ   1  เดือน  
- ปฏิบติังานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู     0.5  เดือน 
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- ปฏิบติังานสาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั   1  เดือน 
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯชั้นปีท่ี 2 

- ปฏิบติังานสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  9  เดือน 
- วิชาเลือก        3  เดือน  

ก าหนดการเร่ิมการฝึกอบรม  
เร่ิมการฝึกอบรมวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปีการศึกษา 

ประสบการณ์การเรียนรู้ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ  
1. ปฏิบติังานฝึกอบรม 50 สัปดาห์ต่อปี (350 วนัต่อปี: 236 วนัธรรมดา, 114 วนัหยดุ)  

2. วนัลาพกัผอ่น 2 สัปดาห์ต่อปี  
3. การอยูเ่วร อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
4. การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
 

กลวิธีการฝึกอบรม 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม หลกัสูตรไดจ้ดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรอนุ
สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดย
จดัแบ่งเป็นวิชาหลกัและวิชาเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนด และหลกัสูตรไดก้ าหนดมอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมแต่ละชั้นปี มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนั เช่น การฝึกอบรมในปีท่ี 1 อาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรม
ตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 ให้รับผิดชอบงานมากขึ้น โดยอาจารยค์อยตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและใหค้  าแนะน า โดยใหค้รอบคลุมกระบวนการหลกัดงัต่อไปน้ี  

1. กจิกรรมทางวิชาการ 
มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม

ดงัต่อไปน้ี  
1.1 วารสารสโมสร  

กิจกรรม Journal club โดยเลือกบทความท่ีทนัสมยั ทั้ง Original article และ Review article 
กิจกรรมจดัทุกวนัพฤหสับดี เวลา 12.00-13.00 น. 

1.2   ประชุมวิชาการ 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของชมรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะและเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
ต่างประเทศตามความเหมาะสม 
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1.3  รายงานผูป่้วย  
มีการจดั Grand round รายงานผูป่้วยก่อนผา่ตดัหรือผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้น เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนการรักษาร่วมกนัในสาขา 

1.4 บทความฟ้ืนฟูวิชาการ 
มีการจดัใหท้ า Topic review ของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯชั้นปีท่ี 2  

1.5 บรรยายทางวิชาการ 
มีการน าเสนอหวัขอ้ต่างๆเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาการและแนวทางการปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย ทุก
วนัองัคาร เวลา 12.00-13.00 น. และวนัพุธ เวลา 12.00-13.00 น. 

1.6 การเรียนการสอนดา้นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมEthics conference 
ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

1.7 การประชุมทางวิชาการของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้ร่วมประชุมทาง
วิชาการของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

1.8 การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัในการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Inter-institute female pelvic 
floor medicine and reconstructive surgery conference) ประจ าปี โดยแต่ละสถาบนัท่ีมีการฝึกอบรม
น าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจสถาบนัละ1 คร้ัง  

2. การปฏิบัติงานด้านคลนิิก 
 หมุนเวียนปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 บริการผูป่้วยนอกในคลินิกเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมและคลินิคท่ีสัมพนัธ์กบั
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม โดยแบ่งออกเป็น 

2.1.1 Vaginal pessary clinic ทุกวนัพุธ สัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น  .ดูแล
การรักษาโดยใชห่้วงพยงุช่องคลอดานหยอ่นท่ีรับาวะอุง้เชิงกรผูป่้วยท่ีมีภ  

2.1.2 คลินิกเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 13.00-
16.00 น. 

2.2 บริการผูป่้วยในหอผูป่้วย 
 ดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 
2.3 บริการผูป่้วยในหอ้งผา่ตดั 

 2.4 บริการงานของสาขาต่อยอดในสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
2.4.1 งานบริการดา้นคล่ืนเสียงความถี่สูง 
2.4.2 การตรวจส่องกลอ้งในกระเพาะปัสสาวะ 
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2.4.3 การตรวจยโูรพลศาสตร์ (Urodynamic/ Video urodynamic study) ทุกวนัพุธ สัปดาห์ท่ี 1 
และ 3 ของ 

เดือน เวลา 13.00-16.00 น. 
 2.5 รับปรึกษาเม่ือมีผูป่้วยท่ีมีปัญหาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริม โดยรับปรึกษาในเวลาราชการและอยูเ่วรนอกเวลาราชการเดือนละ 10 วนั 
      3. การปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

หมุนเวียนปฏิบติังานในสาขาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 1 เดือน 

3.2 สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู               0.5 เดือน 
3.3 สาขาวิชาศลัยศาสตร์ล าไส้และทวารหนกั 1 เดือน 

      4. การวิจัย  
 ในระหวา่งการฝึกอบรมตอ้งท าวิจยั 1 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริม โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั ภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยป์ระจ าสถาบนั  
    งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย หวัขอ้หลกัดงัน้ี  
    1. บทคดัยอ่  
    2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
    3. วิธีการวิจยั  
    4. ผลการวิจยั  
    5. การวิจารณ์ผลการวิจยั    
ขอบเขตความรับผิดชอบ  

  เน่ืองจากการมีความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ตอ้งมี และการพิจารณาผลการฝึกอบรมนั้น อาศยัผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการ

ประเมินการไดรั้บวุฒิบตัรฯ ดงันั้น สถาบนัฝึกอบรมจะช่วยในการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้น 

ควบคุมดูแลใหค้  าปรึกษาตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั จนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ ไปจนถึงตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัฯ   

คุณลกัษณะของงานวิจยั  
   1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ 
ต่างประเทศ  แตน่ ามาดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั  
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   2. แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม การวิจยัในคน / หรือ good clinical 
practice (GCP)   
   3. งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั   
   4. งานวิจยัทุกเร่ืองด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบั ค าถามวิจยั   
   5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  
กรอบเวลาการด าเนินงาน  

 ไม่เกิน 2 ปี โดยส่งนิพนธ์ตน้ฉบบัหรือผลงานท่ีไดรั้บตีพิมพใ์นช่วงเวลาท่ีก าหนดทั้งน้ี เดือนท่ีก าหนดขึ้น

เป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจจะท าไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่น้ีได ้ 

 

เดือนท่ี ประเภท/ เป้าหมายของกิจกรรม 

6 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา จดัท าโครงร่างงานวิจยั 

9 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

ขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

10 เร่ิมเก็บขอ้มูล 

15 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 

18 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

23 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยัฯใหท้ าการ

ประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร 

5. การสอน 
 ผูรั้บการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นมาในสาขาวิชาโดย
ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมหลกัสูตร 

6. การศึกษาด้วยตนเอง 
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 สถาบนัมีการจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีเวลาและโอกาสในการศึกษาดว้ยตนเอง และจดัสภาวะการ

ท างานท่ีเหมาะสม 

 

วิธีการให้การฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัท้ัง 6 ด้าน 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  
     การดูแลสุขภาพสตรีในลกัษณะการท างานเป็นทีมและสหวิชาชีพโดยมีหลกัการดงัน้ี 

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 
- ดูแลผูป่้วยเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีไม่ซบัซอ้น  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 
- ดูแลผูป่้วยเชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีซบัซอ้น  
- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วย  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills)  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 
- ผา่ตดัแบบพื้นฐาน ช่วยการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น 

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 
- ผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  

- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วย 
- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Journal club, 

Grand round, การบรรยายทางวิชาการ, กิจกรรมสอนขา้งเตียง เป็นตน้ 
- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ การตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่างๆ 

 3. ทักษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาติ  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสารท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูน

ทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง 
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     - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม 

วิชาการ เช่น Grand round conference เป็นตน้  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา ใหค้  าแนะน าแก่

ผูป่้วยและญาติ ก่อนไดรั้บการผา่ตดั 

 4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองค์

รวม และสหวิชาชีพ   

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ า

บา้นรุ่นนอ้ง  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งท างานวิจยั โดยเป็นผูวิ้จยัหลกั  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

สมบูรณ์  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีรักษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าและทรัพยากร

อยา่งสมเหตุผล  

 5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทาง

การแพทย ์ 

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี  พฒันาใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งท างานวิจยั โดยเป็นผูวิ้จยัหลกั  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อใหมี้การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

 6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice)  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของ 

โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทั้งสิทธิผูป่้วย  

    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลกัการบริหาร จดัการ ระบบสุขภาพและระบบ

ยาของประเทศ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการฝึกอบรมจะมีการกระท าใน 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1.ระดบัสถาบนัฝึกอบรม 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการประเมินผลผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมในระหวา่งการฝึกอบรมเพื่อยนืยนัวา่ผูผ้า่นการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ทกัษะในการบริบาลและเจต

คติ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นปัญญาพิสัย (cognitive domain) เพื่อประเมินความรู้ในวิชาการทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี

และศลัยกรรมซ่อมเสริมและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน ความรู้ทาง

คลินิกและการแกปั้ญหาผูป่้วย โดยประเมินจากการสอบขอ้เขียน การวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความ

คิดเห็นในการดูแลรักษาผูป่้วย รวมทั้งในการทบทวนการดูแลรักษาผูป่้วย และการวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และ

แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมวิชาการ  

 1.2 ดา้นจลนพิสัย (psychomotor domain) ประเมินทกัษะในหวัขอ้การบริบาลผูป่้วย การท าหตัถการ
ต่างๆ ทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมและการส่ือสาร การใหค้  าปรึกษา การถ่ายทอด
ความรู้หรือขอ้แนะน า โดยประเมินจากการสังเกตจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และการสอบถาม/สัมภาษณ์  

 1.3 ดา้นเจตคติพิสัย (affective domain) ประเมินในหวัขอ้จริยธรรม มารยาทแห่งการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ
ผูร่้วมงาน และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพและสิทธิผูป่้วยโดยประเมินจากการเฝ้าสังเกต
พฤติกรรม การประเมินจากผูป่้วยและผูร่้วมงานและการสอบถามหรือสัมภาษณ์  
 โดยสถาบนัฝึกอบรมจะท าการประเมินแลว้ใหก้ารตดัสินว่า “ผา่นการประเมิน” หรือ “ไม่ผา่นการ 

ประเมิน” ในกรณี “ไม่ผา่นการประเมิน” ผูรั้บการฝึกอบรมจะไม่มีสิทธิสมคัรสอบในระดบัคณะกรรมการ 

ส่วนกลางของราชวิทยาลยัฯ แต่ถา้ “ผา่นการประเมิน” สถาบนัฝึกอบรมจะออกหนงัสือรับรองโดยหวัหนา้ 

สถาบนั เพื่อใชใ้นการสมคัรสอบในระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยัฯ ภายหลงัส้ินสุดการ 

ฝึกอบรม 

2.ระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการส่วนกลางซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะ

ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตดัสินวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมหรือไม่  ถา้ตดัสินวา่ผา่นการ
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ฝึกอบรมจะเสนอราชวิทยาลยัฯ เพื่ออนุมติัวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วิธีการประเมิน 

 การประเมินประกอบดว้ย 

2.1.1. การสอบขอ้เขียน ท าการสอบประเภทอตันยั ผลการตดัสินคือผา่นหรือไม่ผา่นเท่านั้น ซ่ึงขึ้นกบั

การตดัสินของคณะกรรมการส่วนกลาง 

2.1.2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ผลการตดัสินคือ ผา่นหรือไม่ผา่น

เท่านั้น 

2.1.3. งานวิจยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวิจยัท่ีท าเสร็จส้ินแลว้ฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น

วารสารท่ีอยูใ่น Index Medicus หรือวารสารของ ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ

น าเสนอต่อกรรมการสอบฯ และตดัสินวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ

ส่วนกลาง  ถา้ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่น Index Medicus หรือวารสารของ ราชวิทยาลยัสูตินรี

แพทยแ์ห่งประเทศไทยจะถือวา่ผา่น โดยไม่ตอ้งน าเสนอ 

2.1.4. สมุดบนัทึกการท าหตัถการและกรณีศึกษา ตอ้งส่งสมุดบนัทึกการท าหตัถการและกรณีศึกษาท่ีท า

เสร็จส้ินแลว้ฉบบัสมบูรณ์ และตดัสินวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตามเกณฑจ์ านวนท่ีก าหนดในแต่ละระดบั

ขีดขั้นความสามารถโดยคณะกรรมการส่วนกลาง (ภาคผนวกท่ี 5) 

2.1.5. ใบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารย์

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  

2.2 ระยะเวลาท่ีประเมิน 

  การสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่าจะก าหนดโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ทั้งน้ีตอ้งใหเ้สร็จส้ิน

ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 

  การวิจยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบัท่ีไดรั้บการตีพิมพต์่อคณะกรรมการ

ส่วนกลางภายในวนัท่ี 31พฤษภาคม ของทุกปี 

  การประเมินสมุดบนัทึกหตัถการ (log book) ตอ้งส่งสมุดบนัทึกหตัถการท่ีบนัทึกครบถว้น รวมทั้ง ใบ

ประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารย ์ตามเกณฑใ์น

ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี  
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2.3 ผลการประเมิน 

  กรณีท่ีไม่ส่งสมุดบนัทึกหตัถการ หรือบนัทึกไม่ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิในการสอบ

ขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า  

  การสอบผา่นเพื่อไดรั้บวุฒิบตัร หมายถึงการสอบผา่นทั้งส่ีส่วนขา้งตน้ กรณีท่ีสอบไม่ผา่นในบางส่วน 

สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นตามท่ีคณะกรรมการส่วนกลางก าหนดภายในระยะเวลาท่ี 

คณะกรรมการส่วนกลางก าหนด 

2.4 การอนุมติัวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิง 

กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมทั้งน้ีจะมีพิธีมอบวุฒิบตัรในการประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัสูติ  

นรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม(โดย 

สถาบันฝึกอบรม) 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมดงัน้ี 

1. การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมมีการประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่
ละปี เพื่อเล่ือนชั้น 

2. การประเมินเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมิน จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร 
- เห็นสมควรใหเ้ขา้รับการประเมินได ้
- มีหลกัฐานรับรองจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วา่มีประสบการณ์ภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนด 
- มีผลงานวิจยั 1 เร่ือง 
- สมุดบนัทึกหตัถการมีจ านวนครบตามเกณฑท่ี์คณะ อฝส. ก าหนด และเป็นตามจริงเม่ือมีการสุ่ม

ตรวจบนัทึกเวชระเบียน จากการบนัทึกเลขประจ าตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไว ้  
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 วิธีการประเมิน ประกอบดว้ยการสอบภาคทฤษฏี ประเมินผลงานวิจยั การสอบปากเปล่า และสมุด

บนัทึกการท าหตัถการ การวดัและประเมินผล จะตอ้งมีการแจง้กระบวนการ การวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับ

การฝึกอบรมไดรั้บทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ไดเ้ม่ือตอ้งการ 

การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย 

การประเมินผลขณะฝึกอบรมและการประเมินผลเพ่ือการเล่ือนช้ันปี  

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติและกิจกรรมทางการแพทยใ์นมิติ

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 มิติท่ี1ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยใ์นสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมตาม

หวัขอ้ท่ีคณะ อฝส. ก าหนด การประเมินโดยวิธี EPAs และ DOPs  

 มิติท่ี 2 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนัและราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย   

 มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย 

 มิติท่ี 4 การประเมินรายงานวิจยั 

 มิติท่ี 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง 

 มิติท่ี 6 การประเมินประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ non-technical skills (optional) 

 มิติท่ี 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน (optional) 

 การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าโดย 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท าการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนดในแต่ละปี
การศึกษา  

- ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท าการบนัทึกขอ้มูล
และผลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติต่าง ๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนัผา่นระบบ
สารสนเทศ เพื่อรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด 

ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

- เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปีโดยเกณฑผ์า่นตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด 
- เพื่อใหภ้าควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใชพ้ิจารณา

ความพร้อมของผูฝึ้กอบรมส าหรับการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  
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 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบ จะช่วยให้

เกิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ขึ้น 

เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี 

1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ผา่นการประเมินตามมิติต่าง ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร EPAs และ DOPs 
3. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่

สถาบนัฝึกอบรม 
 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปี  

1. ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในส่วนท่ีภาควิชาก าหนด แลว้ท าการประเมินซ ้า ถา้ผา่นการประเมินจึง
สามารถเล่ือนชั้นปีได ้

2. ไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปีซ ้าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอช่ือเขา้
สอบวุฒิบตัร ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบติังานซ ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปี ใหย้ติุการ
ฝึกอบรม  

 ทั้งน้ีภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะส่งผลการประเมิน

แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ ราชวิทยาลยัฯ และแพทยสภา ตามล าดบั 

 การด าเนินการส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมิน 

1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบ
ประเมินผลของราชวิทยาลยัฯพร้อมแนวทางการพฒันารายละเอียดการปฏิบติังานเพิ่มเติมการ
ก ากบัดูแล และการประเมินผลซ ้า 

2. เม่ือแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงช่ือรับทราบใหส่้งส าเนาผลการประเมินชุดหน่ึงให้
อนุกรรมการฝึกอบรม และสอบของราชวิทยาลยัฯ  

 การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 

1. การลาออก 
 แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ตอ้งท าเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
2 สัปดาห์ เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ  เพื่อเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่สมควรใหพ้กั
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สิทธ์ิการสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลประกอบการลาออกและค าช้ีแจงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา   

2. การใหอ้อก 
2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ

ผูป่้วย หรือต่อช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงั

การตกัเตือน และกระท าซ ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์
 เม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหอ้อก ใหท้ าการแจง้แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม รับทราบพร้อมให้

พกัการปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการพิจารณาและแจง้ต่อ

ยงัแพทยสภา จนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การให้ออกสมบูรณ์  

ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และวิธีการประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

 ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม

พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาครบตามหลกัสูตรของแพทยสภาใน
สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีแพทยสภารับรองหรือผา่นการฝึกอบรมในระดบั
แพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยตามหลกัสูตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาของแพทยสภาในสถาน
บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีแพทยสภารับรองและสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมยนิยอมให้
สอบเพื่อรับการประเมิน 

2. เป็นผูผ้า่นการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ
ขอ้บงัคบัแพทยสภาหมวด 3 ขอ้ 13 เร่ืองการปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1.การปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯส าหรับอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม

ซ่อมเสริมหมายความถึง การปฏิบติังานในโรงพยาบาลหรือสถาบนัฝึกอบรม  

2. สถานท่ีปฏิบติังานลกัษณะและดูปริมาณงานท่ีปฏิบติัเป็นไปตามท่ีก าหนดดงัน้ี 

  2.1 สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังานจะตอ้งมีคุณสมบติั 

และมีภาระงานของอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมตามเกณฑ์ท่ี 

ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัฯ 
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2.2 ลกัษณะและปริมาณงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไวใ้นเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมฯ 
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

2.3 สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังานจะตอ้งแจง้จ านวน
และรายช่ือแพทยท่ี์ปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ ใหก้บัราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย เพื่อแจง้ให้เลขาธิการแพทยสภาทราบทุกปีการฝึกอบรม โดยจ านวน
แพทยท่ี์ปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ เม่ือรวมกบัแพทยท่ี์เขา้ฝึกอบรมจะตอ้งไม่
เกินศกัยภาพการฝึกอบรมท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดไว ้

เกณฑ์การตัดสินการประเมินและระยะเวลาการคงอยู่ (validity) ของผลการประเมิน 

การตดัสินในแต่ละขั้นของการประเมินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การตดัสินการประเมินการสอบขอ้เขียน ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั minimal passing level 

(MPL) ของคะแนนสอบขอ้เขียนรวม จึงถือวา่ผา่น และผลสอบผา่นมีอายุการคงอยู ่(valid) 2 ปี 

2. การตดัสินการประเมินการสอบปากเปล่า ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 60 จึงถือวา่ผา่น 

และผลสอบผา่นมีอายกุารคงอยู ่(valid) 2 ปี 

3. การตรวจรายงานการวิจยั ตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์คณะ อฝส. ก าหนดซ่ึงผลการประเมินงานวิจยัวา่ผา่นมี

ผลในการใชง้านได ้2 ปี 

4. การตรวจสมุดบนัทึกหัตถการและกรณีศึกษามีจ านวนครบตามเกณฑ ์ และผา่นการประเมินตาม 

EPAs และ DOPs ตามเกณฑท่ี์คณะ อฝส. ก าหนด รวมทั้งเป็นไปตามจริงเม่ือการมีสุ่มตรวจบนัทึกเวชระเบียน 

จากการบนัทึกเลขประจ าตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไวจึ้งถือวา่ผา่น และผลประเมินผา่นมีอายุการคงอยู ่(valid) 2 ปี 

 5. ผูท่ี้สอบผา่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ หมายถึงผูท่ี้สอบผา่นทั้ง 4 ส่วน คือ การประเมินการสอบ

ขอ้เขียน สอบปากเปล่า วิจยั และสมุดบนัทึกหตัถการ 

6. ผูท่ี้สอบไม่ผา่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ หมายถึง คือสอบไม่ผา่นส่วนใดส่วนหน่ึงของการสอบโดย

ใหมี้สิทธิสอบแกต้วัไดใ้นส่วนท่ีสอบไม่ผา่นและการสอบใหม่ในปีการศึกษาถดัไปทุกคร้ังจะตอ้งช าระค่าสมคัร

สอบใหม่ตามเกณฑ ์และตามอตัราท่ีแพทยสภาก าหนด 

7. การตดัสินผลการประเมินทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการพิจารณาของคณะ อฝส. ทั้งน้ี

โดยไดรั้บความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อ

น าเสนอต่อแพทยสภา 
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การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากส าเร็จการฝึกอบรม 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการติดตามแพทยผ์ูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมหลงัจากส าเร็จฝึกอบรมโดยสถาบนัฝึกอบรม โดยประสานกบัโรงพยาบาลท่ีแพทยไ์ปท างานหลงั

จบการฝึกอบรม ประเมินการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งดา้น ทกัษะ ความรู้ การหัตถการ การท างาน

เป็นทีม การท างานในส่วนรวม รวมทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี จากนายจา้งหรือผูใ้ช้

บณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของ

แพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/ หลกัสูตร (ภาคผนวกท่ี 6) 

 

สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สาขาวิชาเวชศาสตร์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั ตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่ สถาบนั

ฝึกอบรมหลกัตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาบา้นอนุสาขา และ

ไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จาก

สถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตรหรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตรสถาบนั 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การรับ คัดเลือกและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
1. นโยบายการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของภาควิชา  

1.1 สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของภาควิชา  
1.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการระบบบริการสาธารณสุข 

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ เป็นสมาชิกของราช

วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรฯ ในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแลว้ 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวุฒิบตัรหรือประกาศนียบตัรจากสถาบนัต่างประเทศท่ีเทียบเท่าคุณสมบติัในขอ้ 1โดย

การรับรองของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
3. เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
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4. เป็นผูมี้สิทธิสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
กรณีท่ีสอบวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวช

วิทยาไม่ผา่นใหถื้อวา่ไม่มีสิทธิสมคัรสอบ 

3. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาเวชเชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราช

วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จ านวนผูป่้วย และการบริการ 

ผูด้  าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท่ี์อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี

และศลัยกรรมซ่อมเสริมโดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดงัน้ี 

 
จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ปีละ ชั้นละ) 1 2 3 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 6 

1. งานดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม (ราย/ปี) 

150 300 450 

2. งานบริการการตรวจดา้นยโูรพลศาสตร์ Urodynamic/ Videodynamic study 
การส่องกลอ้งกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy)  (คร้ัง/ปี) 

25 50 75 

3. งานบริการผา่ตดัรักษาภาวะปัสสาวะเลด็  (คร้ัง/ปี) 12 24 36 

4. งานบริการผา่ตดัรักษาภาวะอุง้เชิงกรานหย่อน  (คร้ัง/ปี) 25 50 75 

 สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลยั รับแพทยเ์ขา้ฝึกอบรมชั้นปีละ 1 คน มีอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 3 คน  ปริมาณ

งานดงัแสดง 

ปี 2560 2561 2562 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 2 2 

1. งานดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม (ราย/ปี) 

- - 955 
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2. งานบริการการตรวจดา้นยโูรพลศาสตร์ Urodynamic/ Videodynamic 
study การส่องกลอ้งกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy)  (คร้ัง/ปี) 

31 26 34 

3. งานบริการผา่ตดัรักษาภาวะปัสสาวะเลด็  (คร้ัง/ปี) 15 26 17 

4. งานบริการผา่ตดัรักษาภาวะอุง้เชิงกรานหย่อน  (คร้ัง/ปี) 36 48 40 

 

4.เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
 ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งมีเกณฑต์ามท่ีสาขาฯวิชาก าหนดและไดรั้บการคดัเลือกจากสาขาเวชศาสตร์เชิง

กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการร่วมการคดัเลือกประกอบดว้ย อาจารย ์3 ท่าน และ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาชั้นปีท่ี2 โดยประเมิน

จากความรู้ ทกัษะการท าหตัถการ การท างานเป็นทีม การท างานส่วนรวม ทศันคติและคุณธรรมจริยธรรม การ

ใชภ้าษาองักฤษ ทกัษะดา้น IT และความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถดา้นการท าวิจยั การใช ้evidence based 

medicine กระบวนการคดัเลือกโดยการสัมภาษณ์จากกรรมการร่วมการคดัเลือก (ภาคผนวกท่ี 7) 

 มีการประกาศการรับสมคัรผ่านทางเวปไซดข์องภาควิชา หรือติดต่อไดผ้า่นทางธุรการภาค หลงัจากท่ี

การคดัเลือดผูรั้บการฝึกอบรมเสร็จส้ินมีการประกาศแจง้ผลอยา่งเป็นทางการและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดย

วิธีการยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได ้และไม่มีขอ้จ ากดัในดา้นเพศ ศาสนาและวฒันธรรม 

(ภาคผนวกท่ี 8) 

 
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม 

 หมายถึง อาจารยป์ระจ าแผนงานฝึกอบรมท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการ

เรียนการสอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพฒันา

หลกัสูตร โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งอยูป่ระจ าแผนงานฝึกอบรมนั้นตลอดระยะเวลาท่ี

จดัการฝึกอบรม อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งมีความรู้และทกัษะในการจดัการฝึกอบรมและ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูรั้บการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ท าวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือ

หนงัสืออนุมติัฯ และมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานฝึกอบรมนั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสถาบนั
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ไดมี้การจดัตั้งอาจารยใ์นฝ่ายการเรียนการสอน ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรม เป็นผูรั้บผิดชอบ

แผนงานฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 9) 

อาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรม 

 มีคุณสมบติัขั้นต ่า ดงัน้ี 

1. ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
3.  ผา่นการประเมินคดัเลือกโดยอาจารยป์ระจ าสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
และไดรั้บการรับรองผา่นการคดัเลือกจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั โดยมีเกณฑป์ระเมินผา่นเม่ือมีผูส้นบัสนุนขั้นต ่าร้อยละ60 ของอาจารยป์ระจ าภาควิชาทั้งหมด 

จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรมประกอบไปดว้ยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมดงัน้ี 

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา    

 สถาบนัฝึกอบรมก าหนดใหมี้จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาในอตัราอาจารย ์2 คน ต่อแพทย์

ประจ าบา้นต่อยอด 1 คน โดยสัดส่วนผูใ้หก้ารฝึกอบรม ต่อ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุ

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 : 1 ในแต่ละปีท่ีรับสมคัร 

 

ทรัพยากรการฝึกอบรม การบริหารกจิการและการจัดการ  

 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการและจดัใหมี้การปฏิบติังานนอกเวลาราชการโดยมี

การระบุชัว่โมงการท างานและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีค่าตอบแทน 

ดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนรายเดือนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไม่มีตน้สังกดั (ประมาณเดือนละ 20,000บาท) 

- ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (อตัราเหมาเดือนละ 10,000บาท) 

 นอกจากนั้นยงัจดัใหมี้การฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การลาป่วย         

การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นตน้ 

 สถาบนัฝึกอบรมมีความพร้อมในดา้นสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยมี
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คุณลกัษณะครบตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

เกณฑ์ท่ัวไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

     1) คุณสมบัติท่ัวไป 

ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรมผา่นการรับรองคุณภาพจาก 
- คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ส านกัคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (แพทยสภา) 

ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสังคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การมีการท างานร่วมกนัของแพทยห์ลายระดบัประกอบดว้ยอาจารย ์แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด แพทยป์ระจ าบา้น นิสิตแพทย ์เสริมสร้างลกัษณะการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม เสริมสร้างการ
เรียนการสอน การคน้ควา้หาความรู้ในการดูแลผูป่้วย 

ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีพร้อม มีจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมตามเกณฑ ์และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแล
รักษาและใหบ้ริบาลกบัผูป่้วยโดยตรง 

ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารและการพฒันางาน
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะศึกษา
ต่อเน่ืองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบริการ ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายวิจยัและพฒันาบุคลากร  

ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและ
มีความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบนัฝึกอบรมมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 
ก) หอ้งปฏิบติัการส าหรับการชนัสูตร  สถาบนัฝึกอบรมมีการใหบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
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ซ่ึงครอบคลุมการชนัสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการ
ตอ้งมีพยาธิแพทย ์หรือแพทย ์หรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สถาบนัฝึกอบรมมีสาขาวิชาพยาธิเซลลว์ิทยานรี
เวชโดยเฉพาะ รวมถึงมีภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สามารถท่ีจะท าการ
ตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือ และส่ิงส่งตรวจทางเซลลวิ์ทยา ท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียม
สไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง สามารถยอ้มช้ินเน้ือพิเศษไดเ้อง พยาธิ
แพทยท์างนรีเวชมีเวลา มีความสามารถ และเตม็ใจใหค้  าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้
รวมถึงหลกัสูตรไดมี้การสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการปรึกษาทบทวนสไลดช้ิ์นเน้ือกบัอาจารยท์าง
พยาธิวิทยานรีเวช อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการ
คน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ิน
เน้ือ และการตรวจทางเซลลวิ์ทยากระท าโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และมีรายงานการ
ตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย ไปจนถึงมีการเก็บรักษาช้ินเน้ือเพื่อการศึกษาวิจยัในอนาคต 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถใหบ้ริการตรวจดา้น
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า มีการใหบ้ริการทางดา้น
ธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม มีการบริการตรวจและใหค้ าปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ 

ข) หน่วยรังสีวิทยาและรังสีรักษา สถาบนัฝึกอบรมมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิของภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั สาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา ไปจนถึงสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทนัสมยั สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมได ้รวมไปถึงสามารถใหก้ารรักษาทางรังสีรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นผูค้วบคุม 

ค) หอ้งสมุดทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสาร
การแพทยท่ี์ใชบ้่อย หนงัสือดรรชนีและบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลวิชาการท่ีทนัสมยั  

ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ผูป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวัซ่ึงบนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย 
การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ออกแบบปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชร้ะบบ Electronic Medical Record (EMR) และสแกนเวช
ระเบียนผูป่้วยเก่าลงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลไดท้นัที 

 3) หน่วยงานทางดา้นคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยสาขาท่ีฝึกอบรม อนัประกอบไปดว้ย
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หน่วยงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์สาขาล าไส้และทวารหนกั ศลัยศาสตร์สาขาศลัยศาสตร์ทางเดิน

ปัสสาวะ วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา เป็นตน้ เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมอยา่งครอบคลุม 

4) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ในการสาขาท่ีฝึกอบรม ไดแ้ก่ กิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) บทความฟ้ืนฟูวิชาการ การประชุมร่วม

ระหวา่งสถาบนัในการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Interhospital conference)  

 

แนวทางการพฒันาอาจารย์ 

 สถาบนัมีแนวทางการพฒันาอาจารย ์โดยจดัใหมี้ 

 1.  การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเปิดสอน กระบวนการ

แพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายของราชวิทยาลยัและแพทยสภา 

 2. การส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้น

การแพทยแ์ละแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจยัต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนการท าวิจยั การ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เขา้ร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 3. การเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั ตามกระบวนการ

แพทยศาสตร์ศึกษา จดัใหมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยผูฝึ้กอบรม 

 4. ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 

 5. สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

การประเมินและการประกนัคุณภาพหลกัสูตร/แผนงานฝึกอบรม และการทบทวน/พฒันาแผนงานฝึกอบรม 

การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1. การประเมินกลยทุธ์การสอน    

หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินกลยทุธ์การสอน ดงัน้ี  

1.1 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร  

1.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯในหลกัสูตร  

1.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร    

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการ

ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การสอนต่อไป 
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 2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน    

หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัน้ี  

2.1 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร 

2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯในหลกัสูตร  

2.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการ

ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันาทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไวต่้อไป 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัผา่นการ 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเม่ือส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา   และส่งเน้ือหา

หลกัสูตรฯให ้ผูท้รงคุณวุฒิและ/หรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมินในภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสูตรฯ

ใหม่ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบหลงัจบการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

(ภาคผนวกท่ี 6) 

การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตรฯตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการการ

ประกนัคุณภาพภายใน และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในท่ีประชุม คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ ในทุกภาคการศึกษา   

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมผลการประเมินท่ีไดจ้ากแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจารย ์และคณะกรรมการการ

ประกนัคุณภาพภายใน วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลดงักล่าวเพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผน

กลยทุธ์   

ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี ส าหรับการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้ง

ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอย่างนอ้ยทุก 5 ปี การประเมินหลกัสูตร จะด าเนินการอยา่ง

เป็นระบบทุก 5 ปี ตามแบบสอบถามในภาคผนวกท่ี 10 

 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 

32 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 

33 

 

ภาคผนวกท่ี 1 

มาตราฐานความรู้ความช านาญของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม

ตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

ก. มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ี

ซบัซอ้นอยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 

ข. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีท่ีซบัซอ้นอยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ี

ถูกตอ้งและทนัสมยั 

ค. มีทกัษะในการดูแลดา้นนรีเวชวิทยาตั้งแต่ระยะก่อนวยัเจริญพนัธุ์ วยัเจริญพนัธุ์และวยัหมดระดู 

2. ความรู้และทักษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสตรี 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม

ซ่อมเสริม 

3. ทักษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทยน์กัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นและบุคลากรทางการแพทย  ์

ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการตดัสินใจ และ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ง. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (practice-based) ความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์

ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
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ค. วิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์

ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 

ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development) 

ง. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   

ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย โดยสามารถอธิบายกระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภยัทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

ค. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจดัการ

สถานการณ์วิกฤตทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้ 
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ภาคผนวกท่ี 2 

วิธีการประเมินผลด้วยความรู้ ทักษะและเจตคติในหลกัสูตรตามมาตรฐานความรู้ความช านาญ 

 

มาตรฐานความรู้ความช านาญ ปัญญาพสัิย จลนพสัิย เจตคติพสัิย 

1. การบริบาลผูป่้วย (patient care) MEQ EPA, DOPS 360 degree 

evaluation 

2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์
(Medical Knowledge and Skills) 

MEQ EPA, DOPS, 360 

degree evaluation 

 

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
(Interpersonal and Communication 
Skills) 

ประเมินการท า

กิจกรรมวิชาการ 

EPA, DOPS, 360 

degree evaluation 

 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการ
ปฏิบติั (Practice-based Learning and 
Improvement) 

ประเมินการท า

กิจกรรมวิชาการ, 

ประเมินการท า

วิจยั 

360 degree 

evaluation, Log 

book, Portfolio 

Self-reflection 

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  Portfolio EPA, DOPS ประเมินการท า

กิจกรรมวิชาการ, 

360 degree 

evaluation 

6. การท าเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
สุขภาพ (System-based Practice) 

  360 degree 

evaluation 
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ภาคผนวกท่ี 3 

แบบประเมิน EPAs และ DOPs ของแต่ละกจิกรรม 

  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งให้อาจารยใ์นสถาบนัท่ีฝึกอบรม (สถาบนัหลกัหรือสถาบนัสมทบ) ประเมินการ

ท ากิจกรรมและหัตถการการดูแลผูป่้วย โดยใชแ้บบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPAs)  01 – 

06และ Direct Observation Procedural Skills (DOPs) 01 – 14 ของหลกัสูตรเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม (ดงัเอกสารในล าดบัต่อไป) ใหค้รบตามท่ี อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม

เสริมก าหนดให้ครบ และส่งมาพร้อมสมุดบนัทึกหัตถการเม่ือทางราชวิทยาลยัก าหนด เพื่อใหป้ระเมินในการ

สอบวุฒิบตัร หากส่งไม่ครบตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดและ/หรือส่งแบบประเมิน EPAs และ DOPs ไม่ครบ จะ

ไม่มีสิทธ์ิสอบขอ้เขียน และสอบปากเปล่าในขั้นตอนต่อไป 

 ค าแนะน าในการใชใ้บประเมิน EPAs และ DOPs 

- แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งใหถู้กประเมินในช่วงเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกิจกรรม และส่งใบประเมิน
มายงั อฝส. ราชวิทยาลยั  (แบบประเมินดงักล่าว จะอยูใ่นสมุดบนัทึกหตัถการ) 

- แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งส่งแบบประเมิน EPAs และ DOPs ใหค้รบทุกกิจกรรม (ทุกใบประเมิน) 
และมีลายเซนตอ์าจารยผ์ูป้ระเมินครบถว้นสมบูรณ์ 

- ความหมายของสัญลกัษณ์  
o L2#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 2 จ านวน 1 เคส 
o L3#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 3 จ านวน 1 เคส 
o L4#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 4 จ านวน 1 เคส 
o L5#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 5 จ านวน 1 เคส 

- การประเมิน EPAs และ DOPsจะประเมินในกรณีท่ีแพทยผ์ูฝึ้กอบรมท ากิจกรรมในระดบัขั้นขีด
ความสามารถมากกวา่หรือเท่ากบั 2 ขึ้นไป (ระดบัขั้นขีดความสามารถ 1 ไม่ตอ้งประเมิน) 

- อาจารยผ์ูป้ระเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงัน้ี  
ระดบัขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 

ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the 

EPAs) 
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ระดบั 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full 

supervision) 

ระดบั 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล (practice the EPAs with supervision on 

demand) 

ระดบั 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ระดบั 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

 อาจารยผ์ูป้ระเมิน EPAs และ DOPs ใหส้รุปผลการประเมินแพทยผ์ูถู้กประเมินวา่ผา่นหรือไม่ ถา้ผา่นมี 

ระดบัศกัยภาพโดยรวม อยู่ในระดบัใด ในใบประเมินดว้ย โดยแพทยถ์ูกผูป้ระเมินจะตอ้งมีระดบัศกัยภาพ

โดยรวมไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม 

 

  



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
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การประเมิน EPAs ของสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมประกอบด้วย  

- การประเมิน EPAs 01: Perioperative management of incontinence and pelvic organ prolapse surgery 
- การประเมิน EPAs 02: Perioperative management of emergency gynecologic condition related to incontinence 

and pelvic organ prolapse condition 
- การประเมิน EPAs 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 
- การประเมิน EPAs 04: Perioperative management of cystoscopy 
- การประเมิน EPAs 05: Management of voiding dysfunction  problem 
- การประเมิน EPAs 06: Management of pelvic organ prolapse  problem 
- การประเมิน EPAs 07: Management of genital fistula 

การประเมิน DOPs ของสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมประกอบด้วย 

- การประเมิน DOPs 01: Vaginal hysterectomy +/- Anterior and posterior colporrhaphy 
- การประเมิน DOPs 02:Transvaginal approach vaginal vault suspension 
- การประเมิน DOPs 03: Colpocleisis 
- การประเมิน DOPs 04:  Mesh augmentation surgery 
- การประเมิน DOPs 05:  Laparoscopic/ abdominal sacral colpopexy 
- การประเมิน DOPs 06:Laparoscopic/ abdominal  Burch colposuspension 
- การประเมิน DOPs 07: Tension free vaginal tape 
- การประเมิน DOPs 08: Urodynamic study 
- การประเมิน DOPs 09: Cystoscopy 
- การประเมิน DOPs 10:  Intravesical instillation treatment 
- การประเมิน DOPs 11: Anal sphincter repair 
- การประเมิน DOPs 12: Genital fistula surgical treatment 
- การประเมิน DOPs 13: Pessary management 
- การประเมิน DOPs 14: Pelvic floor ultrasound 

 

 

 

 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 01 

การประเมิน EPAs FPMRS 01: Perioperative management of incontinence and pelvic organ prolapse surgery 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of surgical treatment     

• Route of surgery    

• Extent of surgery    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• Case specific consideration (benign/malignant/emergency case)    

4. Pre-procedural management    

• การเตรียมผูป่้วย     

• การเตรียมทีมผ่าตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน ................................................................................................. 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 02 

 การประเมิน EPAs FPMRS 02: Perioperative management of emergency gynecologic condition related to incontinence  

and pelvic  organ prolapse condition  

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• Route of surgery    

• Extent of surgery    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• Case specific consideration (benign/malignant/emergency case)    

4. Pre-procedural management    

• การเตรียมผูป่้วย     

• การเตรียมทีมผ่าตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน    ....................................................................................   

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 03 

การประเมิน EPAs FPMRS 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• Route of surgery    

• Extent of surgery    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• Case specific consideration (benign/malignant/emergency case)    

4. Pre-procedural management    

• การเตรียมผูป่้วย     

• การเตรียมทีมผ่าตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 

อาจารย์ผู้ประเมิน    ....................................................................................   

 

  

  

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 04 

การประเมิน EPAs FPMRS 04: Perioperative management of cystoscopy 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการตรวจ    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment     

3. Special consideration    

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• การเตรียมผูป่้วย     

• การเตรียมทีมท าหตัถการและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management     

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การดูแลผูป่้วยหลงัการท าหตัถการ    

•  การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วย/ ญาติ และผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน    ....................................................................................   

  

 

 การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 

43 

 

 

 

อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 05 

การประเมิน EPAs FPMRS 05: Management of voiding dysfunction problem 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกายและตรวจภายใน     

• สามารถสรุปปัญหา ความรุนแรง/รีบด่วนของภาวะ voiding dysfunction    

• สามารถบอกกระบวนการในการหาสาเหตุของภาวะ voiding dysfunction     

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• สามารถล าดบัขั้นตอนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• การตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management / Pretreatment evaluation 

• การเตรียมผูป่้วย    

• การเตรียมทีมช่วยเหลือและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  / Treatment 

• ความสามารถในการท าหตัถการ/ การรักษา    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

6. Post procedural management / Treatment  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

• ผูป่้วยและญาต ิ    

• ผูร่้วมงาน    

8.  Professionalism    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน …………………………………………………  

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 06 

การประเมิน EPAs FPMRS 06: Management of pelvic organ prolapse problem 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิการคลอด ตรวจร่างกายและตรวจภายใน     

• สามารถสรุปปัญหา Prolapse และ อาการท่ีพบร่วม    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• สามารถล าดบัขั้นตอนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• การตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย    

• การเตรียมทีมช่วยเหลือและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management / Treatment 

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management/ Treatment 

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั (ถา้มี)    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

• ผูป่้วยและญาต ิ    

• ผูร่้วมงาน    

8.Professionalism    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 

…………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน …………………………………………………  

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 07 

การประเมิน EPAs FPMRS 07: Management of genital fistula 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกายและตรวจภายใน     

• สามารถสรุปปัญหา  และ อาการท่ีพบร่วม    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• สามารถล าดบัขั้นตอนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• การตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management/ Treatment 

• การเตรียมผูป่้วย    

• การเตรียมทีมผ่าตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management/ Treatment  

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management/ Treatment 

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั (ถา้มี)    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

• ผูป่้วยและญาต ิ    

• ผูร่้วมงาน    

8.Professionalism    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 

อาจารย์ผู้ประเมิน    ....................................................................................   

 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม EPAs FPMRS 08 

การประเมิน EPAs FPMRS 08: Management of surgical complications 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• Choice of treatment (surgical vs non-surgical)    

• Route of surgery    

• Extent of surgery    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• Case specific consideration (benign/malignant/emergency case)    

4. Pre-procedural management    

• การเตรียมผูป่้วย     

• การเตรียมทีมผ่าตดั/ ทีมดแูลรักษาและเคร่ืองมือ     

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการท าหตัถการ (ถา้มี)    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั/ ภายหลงัการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วย/ ญาตแิละผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 4 

อาจารย์ผู้ประเมิน …………………………………………………  

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 01 

การประเมิน DOPS FPMRS 01: Vaginal hysterectomy +/- anterior and posterior colporrhaphy 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การลง incision ท่ีปากมดลูก           

• การเขา้ posterior colpotomy and anterior colpotomy    

• การแยก vaginal mucosa ออกจาก fascia    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 

 

     

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 02 

การประเมิน DOPS FPMRS 02: Transvaginal approach vaginal vault suspension 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การ identify SSL หรือ US ligament           

• การเลือก suture material เพื่อเยบ็ติดกบัส่วนยอดช่องคลอด    

• การเลือกต าแหน่งท่ีปลอดภยัในการเยบ็ซ่อมแซมกบัต าแหน่ง ligament    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 4 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 

     

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 03 

การประเมิน DOPS FPMRS 03: Colpocleisis 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การลอก vaginal mucosa ออกจาก fascia    

• การเลือก suture material เพื่อเยบ็ติด    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 

     

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 04 

การประเมิน DOPS FPMRS 04: Transvaginal Mesh augmentation surgery 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกใช ้mesh ท่ีเหมาะสม    

• การเลือกต าแหน่งท่ีปลอดภยัในการแทง trocar     

• การเลือก suture material เพื่อเยบ็ติด mesh กบั tissue    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 2 ( ) 4 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 

  
 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 05 

การประเมิน DOPS FPMRS 05: Laparoscopic/ abdominal sacral colpopexy 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกใช ้mesh ท่ีเหมาะสม    

• การเลาะvagina ออกจาก bladder และ rectum    

• การเลือก suture material เพื่อเยบ็ติด mesh กบั tissue    

• การเลือกต าแหน่งท่ีปลอดภยัท่ี sacral promontory ก่อนเยบ็    

• การปรับ tensionของ mesh    

• การเยบ็peritoneum คลุม mesh    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิม่เติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 4 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 06 

การประเมิน DOPS FPMRS 06: Laparoscopic/ abdominal Burch colposuspension 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกใช ้suture material ท่ีเหมาะสมในการยก paravesical tissue    

• การเลาะvagina ออกจาก bladder    

• การปรับ tensionของ suture material    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 4 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 07 

การประเมิน DOPS FPMRS 07: Tension free vaginal tape 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การลงincision ท่ีต าแหน่ง mid-urethra    

• การเลือกใช ้Metzenbaum dissect tissue     

• การใชt้rocar แทงตามcurve ของเขม็ ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ    

• การปรับ tensionของ tape    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิม่เติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 08 

การประเมิน DOPS FPMRS 08: Urodynamic study 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การใส่สายท่ีbladderและ rectum    

• การset zero ก่อนวดั pressure     

• การ fill น ้าดว้ย rate ท่ีเหมาะสม    

• การ check สายวดัความดนั ว่าอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งเป็นระยะ    

• การท า provocative test    

• การ check สายวดัความดนัก่อนให้ปัสสาวะลงเคร่ืองวดัความเร็วของปัสสาวะ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหัตถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิม่เติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 09 

การประเมิน DOPS FPMRS 09: Cystoscopy 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกกลอ้งองศาต่าง ๆ เพื่อเหมาะต่อการใชง้าน    

• การ orientation ทิศทางของกลอ้ง    

• ปริมาณการfill สารน ้าเพื่อตรวจกระเพาะปัสสาวะ    

• การตรวจดูกระเพาะปัสสาวะอยา่งเป็นระบบ    

• ตรวจสอบท่อไตทั้งสองขา้งและดูปัสสาวะท่ีไหลออกจากท่อไตสองขา้ง    

• การตรวจดูท่อปัสสาวะ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิม่เติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 10 

การประเมิน DOPS FPMRS 10: Intravesical instillation treatment 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 

อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกใชส้ารต่าง ๆอยา่งเหมาะสม    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การใหย้าท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 11 

การประเมิน DOPS FPMRS 11: Anal sphincter repair 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การเลือกใชก้ารระงบัความรู้สึกอยา่งเหมาะสม    

• การidentify internal and external anal sphincter    

• การเลือกsuture materialในการเยบ็อยา่งเหมาะสม    

• การเยบ็ internal and external anal sphincter แยกกนั    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 12 

การประเมิน DOPS FPMRS 12: Genital fistula surgical treatment 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าผูป่้วย    

• การidentify fistula tract    

• การเลือกsuture materialในการเยบ็อยา่งเหมาะสม    

• การเยบ็แยกชั้นของเน้ือเยื่อ โดยไม่ให้ม ีtension    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 2 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

 

    

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม          
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 13 

การประเมิน DOPS FPMRS 13: Pessary management 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 

ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การประเมินช่องคลอดเพื่อเลือกขนาดของ pessary    

• การเลือกชนิด pessaryท่ีเหมาะสม    

• การให้คนไขไ้ดท้ดลองใส่ เดิน และปัสสาวะก่อนตดัสินใจส่ังซ้ือ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 4 ( ) 5 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 
 

 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 
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อฝส เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม DOPS FPMRS 14 

การประเมิน DOPS FPMRS 14: Pelvic floor ultrasound 

เมื่อส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  

ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……………………………………………………………….……..ชั้นปี……………..วนัท่ี……………………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…………………Hospital Number (HN)………………………Diagnosis .....................................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

• การจดัท่าคนไข ้และให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนท าการตรวจ    

• การจดัเตรียมหวัตรวจก่อนท าการตรวจ    

• การปรับmode ของเคร่ืองultrasound ให้เหมาะสมต่อการวดั    

• ท าการตรวจในช่วงออกแรงเบ่งเต็มท่ี ขณะพกั และขณะขมิบเต็มท่ี    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

ผลกรประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม ( ) ผ่าน   ( ) ไม่ผ่าน ระดบั  ( ) 3 

อาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………… 

 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 
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ภาคผนวกที่ 4 

เน้ือหาวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม 

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1.   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การท างานของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุ้งเชิงกราน  (Structure 

and Function of Lower Urinary Tract and Pelvic Floor) 

วัตถุประสงค์โดยรวม : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักายวิภาคการผา่ตดักลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน รวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์, 

ทางเดินปัสสาวะ, ล าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั, กระดูกและกลา้มเน้ือส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ใจถึงการ

เปล่ียนแปลงพยาธิสภาพจากต าแหน่งปกติ  

▪ กายวิภาค (Anatomy) 
วัตถุประสงค์:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวิภาคและการผา่ตดัทางเดิน

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:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการพูดคุยถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทางเดิน

ปัสสาวะส่วนล่างปกติและผิดปกติ,ล าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั,หนา้ท่ีของช่องคลอด  

วัตถุประสงค์:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ในการติดตามผลกระทบสรีรวิทยาของอุง้เชิงกรานและ

ผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปกติและผิดปกติ,ล าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั,หนา้ท่ีของช่อง

คลอด 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 
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1.1.2  influence of sympathetic and parasympathetic neural activity on urinary tract 

structure and function 

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. 
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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 

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. พยาธิสรีรวิทยาของภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

(Pathophysiology of Urinary and Anal Incontinence and Pelvic Organ Prolapse) 

วัตถุประสงค์โดยรวม:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกการเกิด ชนิด

และความรุนแรงของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นได ้ 

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.  โรคหรือภาวะที่มีความส าคัญ 

 2.1 การรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Management of Urinary Incontinence, 

Pelvic Organ Prolapse, and Related Urogynecologic Conditions) 

  2.1.1  การรักษาแบบประคับประคอง(Conservative management) 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral therapies) 

วัตถุประสงค์:   

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีและวิธีการในการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูด่ว้ย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมและใหค้ าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทาง

ปฏิบติัแก่ผูป่้วยรวมทั้งสามารถประเมินผลดว้ยการติดตามจากแบบบนัทึกปริมาณปัสสาวะไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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▪ ฝึกใหผู้ป่้วยรู้จกัเฝ้าสังเกตอาการจากการจดบนัทึกปริมาณปัสสาวะ (Self-monitoring 
with voiding diary) 

▪ การควบคุมชนิดและปริมาณน ้าด่ืม (Fluid management) 
▪ การบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน (Pelvic floor muscle exercises) 
▪ การฝึกขมิบและคลายกลา้มเน้ือใหถู้กต าแหน่งโดยอาศยั  biofeedback 
▪ การบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานอยา่งสม ่าเสมอ 
▪ การฝึกขมิบกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานเพื่อป้องกนัปัสสาวะเลด็ขณะไอจาม 
▪ การฝึกขมิบกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานเพื่อควบคุมความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะอยา่งรุนแรง 

(Urge suppression strategies) 
▪ การหลีกเล่ียงภาวะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะอยา่งรุนแรง (Urge 

avoidance strategies) 
▪ การก าหนดเวลาในการถ่ายปัสสาวะ (Scheduled or timed voiding) 
▪ การฝึกควบคุมการท างานของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder training) 
▪ การปรับเปล่ียนแบบแผนการด าเนินชีวิต (Lifestyle changes) ไดแ้ก่ การลดน ้าหนกั การ

หลีกเล่ียงภาวะทอ้งผูก เป็นตน้ 
การรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยวิธีกายภาพบ 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

อาจเกิดขึ้น และการเกิดปฏิกิริยากบัยาอ่ืนของยาซ่ึงใชรั้กษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ รวมทั้งทราบถึง

ผลขา้งเคียงของยาซ่ึงใชรั้กษาโรคทางกายอ่ืนๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อการท างานของทางเดินปัสสาวะ

ส่วนล่างดว้ย  

● ยาท่ีออกฤทธ์ิเพิ่มการบีบตวัของกระเพาะปัสสาวะ (Increasing bladder contraction) 
▪ Parasympathomimetic agents 
▪ Prostaglandins 
▪ Opioid antagonists 

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

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

Tolterodine, Darifenacinและ Solifenacin 
▪ 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) 

● ยาท่ีออกฤทธ์ิเพิ่มแรงตา้นในท่อปัสสาวะ (Increasing outlet resistance) 
▪ α-Adrenergic agonists 
▪ β-Adrenergic antagonists 
▪ Duloxetine 
▪ Estrogens 

● ยาท่ีออกฤทธ์ิลดการรับความรู้สึกของกระเพาะปัสสาวะ (Decreasing sensory input) 
▪ Capsaicin 

2.1.3 การใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอด (Pessaries) 
วัตถุประสงค์: 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีของการใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอด สามารถเลือก

ชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย ทราบวิธีการใส่ การถอด และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสอนผูป่้วยใหใ้ส่และถอดอุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอดไดด้ว้ยตนเอง 

● การใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอด (Pessaries) 
▪ Support type pessariesไดแ้ก่ Ring 
▪ Space-filling type pessariesไดแ้ก่ Donut, Gelhorn, Cube และ Inflatoball 
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● การใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในท่อปัสสาวะ (Intraurethral inserts) 
2.1.4 การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical treatment)  
วัตถุประสงค์:  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นของ

การผา่ตดัรักษาภาวะผิดปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น รวมทั้งสามารถ

ใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

● การผ่าตัดรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ขณะไอจาม (Stress Urinary Incontinence) 
A. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence  ผา่นทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการผา่ตดัเปิด

หนา้ทอ้ง และการผา่ตดัผา่นกลอ้ง 
▪ การผา่ตดัรักษาดว้ยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะปัสสาวะ

ผา่นทาง retropubic space ไดแ้ก่ Burch colposuspension 
B. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence โดยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะหรือคอ

กระเพาะปัสสาวะ (Sling procedures) 
▪ การผา่ตดัแกไ้ขดว้ยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะปัสสาวะ 

(Proximal urethral/bladder neck slings) ไดแ้ก่ pubovaginal sling โดยใชเ้ทป
สังเคราะห์หรือ rectus fascia 

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

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

▪ การผ่าตัดรักษาภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน  
A. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดส่วนบน (Defect of apical 

compartment) ไดแ้ก่ มดลูกหย่อน (Uterine prolapse), ช่องคลอดส่วนบนหยอ่น (Vaginal vault 
prolapse) และ enterocele 

▪ การผา่ตดัแกไ้ขผา่นทางช่องคลอด ไดแ้ก่ Sacrospinous fixation, Ileococcygeus 
muscle fixation, High uterosacral ligament fixation, McCall culdoplasty, Posterior 
intravaginalslingoplasty (IVS) และ Vaginal enterocele repair  

▪ การผา่ตดัรักษาผา่นทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง และการผา่ตดัผา่น
กลอ้งไดแ้ก่ Abdominal sacrocolpopexyและ High uterosacral ligament fixation 

B. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดดา้นหนา้ (Defect of 
anterior compartment) ไดแ้ก่ cystocele 

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

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

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

D. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นโดยการเยบ็ปิดช่องคลอด (Obliterative 
procedures for vaginal prolapse) 

▪ Le Fort partial colpocleisis 
▪ Total colpectomy and colpocleisis 

E. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นโดยการใส่วสัดุเสริมความแขง็แรง 
▪ 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 Proliftดว้ย  

F. การผา่ตดัแกไ้ขความผิดปกติของช่องคลอด 
▪ แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะ Painful Bladder Syndrome และ Interstitial Cystitis 
วัตถุประสงค์: 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการวินิจฉยัภาวะ Painful bladder 

syndrome และ interstitial cystitis รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม 

แปลผลการตรวจ และใหก้ารรักษาไดด้ว้ยตนเอง 

▪ แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะ Rectovaginal fistula 
วัตถุประสงค์: 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการวินิจฉยัภาวะ rectovaginal 

fistula รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม แปลผลการตรวจ และให้

การรักษาไดด้ว้ยตนเอง 
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3.  หัตถการและ/หรือ การแปลผล การตรวจทางห้องปฎิบัติการ 

▪ การวินิจฉัยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Diagnostic Evaluation of Urinary 
Incontinence and Genital Prolapse) 

วัตถุประสงค์โดยรวม: 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการวินิจฉยัภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น

รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม และแปลผลการตรวจวินิจฉยัได้

อยา่งถูกตอ้งเพื่อใหก้ารวินิฉยัไดด้ว้ยตนเอง 

A. การซักประวัต ิ(History) 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการซกัประวติัเก่ียวกบัอาการผิดปกติต่างๆของทางเดิน

ปัสสาวะ ส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อน รวมทั้งอาการอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กนั และสามารถซกั

ประวติัโดยละเอียดไดด้ว้ยตนเอง ดงัต่อไปน้ี 

i. ประวติัทัว่ไป 
ii. ประวติัอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Urinary symptoms) 

iii. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น (Prolapse symptoms) 
iv. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัการขบัถ่ายอุจจาระ (Defecating symptoms) 
v. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (Sexual function) 

vi. เขา้ใจความหมายของค าจ ากดัความมาตรฐาน The standardization of terminology 
of lower urinary tract function  

vii. เขา้ใจความหมายของค าจ ากดัความมาตรฐาน The standardization of terminology 
of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction 

 

B. การตรวจร่างกาย (Physical examination) 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจวิธีการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีอาการผิดปกติเก่ียวกบัทางเดิน

ปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น รวมทั้งสามารถท าการตรวจร่างกายผูป่้วยไดด้ว้ย

ตนเอง  

i. การตรวจร่างกายทัว่ไป 
ii. การตรวจภายใน 

iii. การตรวจทางระบบประสาท 
iv. การตรวจประเมินความรุนแรงของอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นดว้ย Pelvic Organ 

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

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขอ้บ่งช้ีของการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการแต่ละประเภท รวมทั้ง

สามารถเลือกวิธีการตรวจท่ีเหมาะสม และแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

a. การตรวจปัสสาวะดว้ยแผน่ตรวจ (dipstick) หรือส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 
urinalysis, urine   culture และ urine cytology 

b. แบบบนัทึกปริมาณปัสสาวะ (Voiding diary หรือ Bladder diary หรือ Frequency-
volume chart) 

c. การทดสอบดว้ยแผน่รอง (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. การตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา Radiologic imaging 

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 
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vii. Pelvic floor ultrasound 
D. การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต (Quality-of-life assessment) 

วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงผลกระทบของอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้เชิง

กรานหยอ่นท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย รู้จกัแบบประเมินคุณภาพชีวิตประเภทต่างๆ (quality-of-life 

questionnaires)รวมทั้งสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-  แบบประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวม (Generic quality-of-life questionnaires) 

-  แบบประเมินคุณภาพชีวิตเฉพาะโรค (Disease-specific quality-of-life questionnaires) 

 

4.  ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

▪ การท าวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย (Research and Thesis) 
วัตถุประสงค์ : 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถด าเนินงานวิจยัทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์พื้นฐานได ้  โดยผู ้

เขา้ฝึกอบรมควรสามารถ 

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

▪ เขา้ใจกลุ่มประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
▪ ค านวณและแปลผลท่ีไดใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและความแปรปรวน 
▪ วิเคราะห์ผลการทดลอง และสร้างสมมุติฐานโดยยดึหลกัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาการวิจยั 
2. ตั้งสมมุติฐาน 
3. เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึง sampling bias และการค านวณ sample size 
4. การแสดงขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
5. การเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติท่ีเหมาะสม 
6. ความส าคญัของผลการศึกษา 
7. สรุป 
8. เอกสารอา้งอิงท่ีเหมาะสม  

▪ การใชว้ิธีทดสอบทางสถิติ 
1. parametric tests เช่น unpaired, paired t-tests และ chi-square 
2. non-parametric tests 
3. correlation และ regression 
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▪ อธิบายค าศพัท ์ต่อไปน้ี significance, confidence interval, Type I error และ Type II error 
▪ ท าการวิเคราะห์ทางสถิติและประเมินการควบคุมคุณภาพได ้
▪ เขา้ใจคุณค่าของการอภิปรายและปฏิบติังานร่วมกบันกัสถิตินอกจากนั้นผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรมี

ความคุน้เคยกบั 
1. การออกแบบการศึกษาวิจยั (ไดแ้ก่ การศึกษาทางหอ้งปฏิบติัการและการศึกษาทางระบาด

วิทยา 
2. การรวบรวมขอ้มูล, จดัเก็บ, แปลผลและท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

▪ การสอน (Teaching)  
วัตถุประสงค์ : 

เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถร่วมและรับผิดชอบการสอนทางดา้นอนุ

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรไดรั้บประสบการณ์ในการสอน ดงัต่อไปน้ี 

- มีความรับผิดชอบบางส่วนในการสอนแพทยป์ระจ าบา้นและนิสิตแพทยท์างดา้นอนุสาขา       เวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- มีส่วนร่วมเตม็ท่ีในการเรียนการสอนระดบัหลงัปริญญา ร่วมกบัมีความรับผิดชอบในดา้นงาน
บริหารจดัการเรียนการสอนอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดบัก่อนปริญญา   
▪ จริยธรรมและกฏหมาย(Ethical and legal aspects) 
วัตถุประสงค์ : 

เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิยายและควรใหค้วามรู้ดา้นจริยธรรม

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ได ้ โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควร

สามารถอธิบายแง่มุมของจริยธรรมและกฎหมายในเวชปฏิบติัทางดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม ได ้และควรมีความรู้โดยเฉพาะเก่ียวกบั 

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

ศาสตร์    เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
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▪ ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experience)  
วัตถุประสงค์ : 

เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบดา้นการบริหารจดัการ

เพื่อจะไดรั้บประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการโดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรมีความรับผิดชอบดา้นบริหารจดัการ ซ่ึงการ

พฒันาทกัษะดงักล่าว จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการบริหารจดัการในการให้บริการทางคลินิก 
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ภาคผนวกที ่5 

เกณฑ์หัตถการของแพทย์ต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมท่ีจะต้องปฏิบัติให้ครบในขั้นต ่า 

 

หัตถการ จ านวนรายท่ีได้ท าในแต่ละระดับหัตถการ 

(รายต่อสองปีการศึกษา) 

ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 

Vaginal hysterectomy +/ - anterior and posterior 

colporrhaphy 
10 10 1 

Transvaginal approach vaginal vault suspension 6 3 2 0 

Colpocleisis 6 3 2 1 

Transvaginal Mesh augmentation surgery 3 2 1 0 

Laparoscopic/ abdominal sacral colpopexy 2 2 0 

Laparoscopic/ abdominal Burch colposuspension 2 1 0 

Mid urethral sling / Tension free vaginal tape 6 6 0 

Urodynamic study 40 1 

Cystoscopy 25 1 

Intravesical instillation treatment 5 1 

Anal sphincter repair 2 2 1 

Genital fistula surgical treatment 1 1 0 

Pessary management 5 20     1 

Pelvic floor ultrasound 1 1 0 0 
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หมายเหต ุ

 ขั้นขดีความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกขดีความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้น 1 ให้เป็นผูสั้งเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 

ขั้น 2 สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full supervision) 

  ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 

 ขั้น 4 สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

 ขั้น 5 อาจให้ก ากบัดูแลผูอ้ื่นได ้(supervision task may be given) 
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ภาคผนวกที ่6 

แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมที่ส าเร็จการฝึกอบรม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์   

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

............................................................................................................................. ..... 

 

ช่ือ.............................................................................................................................. สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม               

จบปีการศึกษา.................................................. 
สถานท่ีท างาน .............................................................................................................................................. 

 

 ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกความเห็น 

ความรู้(Cognitive) 

  ความรู้ทางวิชาการ 

     

  การตดัสินใจ      

ทักษะ(Skill) 

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

     

ความสามารถในการแสดงออก      

ทางการเขียนและการพูด      

เจตคติ(Affective) 

ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 

     

ความสามารถในการปฏิบติังาน      

มนุษยสัมพนัธ์  มารยาท ฯลฯ      

ความคิดริเร่ิม      

 
การประเมินผลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้คะแนน..........คน 

 ความเห็นอ่ืน...................................................................................................................... ............. 

................................................................................................................ .................................................. 

............................................................................................................................. ..................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 

(......................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 

วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ............ 
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แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ โดยแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
.............................................................................................................................................. 

 เน่ืองดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมไดส้ิ้นสุดลง ในการน้ีสาขาวิชาฯและ

ภาควิชาฯ จ าเป็ฯตอ้งทบทวนและประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุง

กระบวนการฝึกอบรมให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
กรุณาเติมขอ้ความในช่องว่าง และท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

หัวข้อการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกความเห็น 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(trainer)      

จ านวนอาจารย ์      

คุณภาพอาจารย ์      

ความเอาใจใส่ของอาจารย ์      

ทรัพยากรทางการศึกษา      

ผู้รับการฝึกอบรม(trainee)      

การเพิ่มพูนความรู้      

การเพิ่มพูนทกัษะทางหตัถการ      

การเพิ่มพูนทกัษะทางการเขียนและการพูด      

คุณภาพชีวติและสวสัดิการ      

ความสามารถในการพฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

วิธีประเมินผลการฝืกอบรม      

ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล      

ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพผูรั้บการฝึกอบรม      

ความโปร่งใสของวิธีการประเมิน      

ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม      

ความเหมาะสมโดยภาพรวม      

ความเหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมวิชาการ      

การปฏิบตัิงานในสาขา      

ความภูมิใจท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ี      

 

ส่ิงที่ท่านประทับใจในการฝึกอบรม 

............................................................................................................................. ...............................................................................................................

................................................................................................................................................. ...........................................................................................

........ 

ส่ิงที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 

............................................................................................................................. ...............................................................................................................

................................................................................................................................................. ...........................................................................................

........ 
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ภาคผนวกท่ี 7 

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ผลการเรียนในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต 
GPA 3.5-4.0 
GPA 3.0-3.49 
GPA <3.0 

 
16-20 
11-15 
1-10 

 

2. ทักษะทางภาษาองักฤษ 
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ภาษาองักฤษ 

 
10 

 

3. ผลการสอบสัมภาษณ์ 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ คุณธรรม ทกัษะ
การส่ือสาร มนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถพิเศษ 

 
50 

 

4. Letter of recommendation 10  
5. ความสนใจทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรม

ซ่อมเสริม 
เช่น การประชุมวิชาการ วิชาเลือก บทความวิชาการ 

10  

คะแนนรวม 100  
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ภาคผนวกท่ี 8 

แบบค าร้องขอตรวจผลการสอบ สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริม  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 
เขียนท่ี.............................................................. 

วันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ............ 

 

เรียน ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

 

  ข้าพเจ้า..............................................................................เลขบัตรประชาชน.................................................... แพทย์

ประจำบ้านอนสุาขาเวชศาสตรเ์ชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมช้ันปีท่ี...........  มีความประสงคย์ื่นคำร้องขอตรวจสอบผลการ

สอบ......................................................................................  และขอทราบรายละเอียดผลการตัดสิน ตามที่ได้ทำสอบไปในวันที่

...............................................................และประกาศผลสอบในวันท่ี........................................................... 

  เนื่องจาก........................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                         ขอแสดงความนับถือ  

 

ลงช่ือ................................................... 

(.........................................................) 

ผู้ยื่นคำร้อง    

 

เรียน............................................................... 

อนุมัติ แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 

ไม่อนุมัต ิ

 

ลงช่ือ.............................................................. 

(....................................................................) 

 ประธานหลักสตูรการฝึกอบรม 

 วันท่ี........................................ 
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ภาคผนวกท่ี 9 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

นพ.สุวิทย ์บุณยะเวชชีวิน 
หวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม  
 
 

รองศาสตราจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา 

- MHS 
(Reproductive 
Health, John 
Hopkins 
University) 

- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์
การเจริญพนัธ์ุ(กรณี
พิเศษ) 

- อ.ว. สาขาเวช
ศาสตร์เชิงกราน
สตรีและ ศลัยกรรม
ซ่อมเสริม 

 

- แพทยศาสตร์  
- สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา  
- Reproductive Health  
 
 
- สาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพนัธ์ุ  
-สาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
 

นพ.ปุริม เรือนภู่  อาจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ)  
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- แพทยศาสตร์  
- สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา  
-สาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
 

พญ.กีรติ เชียงทอง 
 

อาจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ)  
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- แพทยศาสตร์  
- สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา  
-สาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
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ภาคผนวกท่ี 10 

การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) 

หัวข้อการประเมิน 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

ไม่สามารถ
ตอบได้ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
ศกัยภาพการผลิตแพทยด์า้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริมของหลกัสูตร 

      

ความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมฯ ท่ีผ่านมา       
ความน่าเช่ือถือของในภาพรวมโครงการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา 

      

ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมในการปฏิบตัิงาน       
โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชิงประจกัษต์่อความตอ้งการของ
ประเทศ 

      

มีความเป็นผูน้ าดา้นการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม 

      

ควรให้การสนบัสนุนดา้นนโยบายให้โครงการฝึกอบรมฯด าเนินต่อไป       
ควรให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรอยา่งเพียงพอต่อโครงการ
ฝึกอบรมฯ 

      

โครงการฝึกอบรมฯ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีผ่านมา       
โครงการฝึกอบรมฯ ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นนโยบาย ก าลงัคน 
งบประมาณ สถานท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

โครงการฝึกอบรมฯ ไดรั้บความร่วมมือจากภายนอก อาทิ ราชวิทยาลยั
ฯ แพทยสภา โรงเรียนแพทยอ์ื่นๆ 

      

ความเหมาะสมของคุณภาพและแนวทางการพฒันาคุณภาพของ
สถาบนัฝึกอบรม 

      

ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมในสถาบนั       
ความเหมาะสมของจ านวน คณุภาพและแนวทางการพฒันาอาจารย์
ผูใ้ห้การฝึกอบรม 

      

คุณภาพและความพร้อมของผูรั้บการฝึกอบรม       
ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล       
ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดในภาพรวม       

 

ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบริบท 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลิต 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 


