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มิติที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ นโยบาย 

ปรัชญา 

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดําเนินการให้บรรลุ   
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กําหนด  โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นเรื่องความสามัคคีใน
องค์กร มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดความสุขและความราบรื่นในการทํางานร่วมกันตามคําขวัญ
ของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา “ผลงานดี มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา” 
 
ปณิธาน 
1. ด้านการศึกษา 
 สร้างแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่าน
กล้องทางนรีเวช และมีจํานวนที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และความ
ต้องการของประเทศ 
2. ด้านการวิจัย 

- มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชของประเทศ 

- ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่รับรองใน Index Medicus  
- มีผลงานวิจัยสม่ําเสมออย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี  

3. ด้านการบริการ และผูใ้ห้บรกิาร 
- ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาตรฐาน 

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราตายในการให้บรกิารผู้ป่วยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันที่มีคณุภาพช้ันนําทั่วไป 

- มีอัตราความพึงพอใจของผู้รับริการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน 

4. ด้านบริหารจัดการ 
- มีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสามัคคี มีคณุธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้าขององค์กร และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร 



5. ด้านการรณรงค์ และชีน้ําสังคมเก่ียวกับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรเีวช 
- เป็นภาควิชาฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในการช้ีแนะ และพัฒนาเก่ียวกับการรักษาด้วยการ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 

- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชของประเทศ 

6. ด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- สนับสนุนและดําเนินงานกิจกรรมที่สําคญัทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใน

องค์กรสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 

 
วิสัยทัศน ์

 สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์ให้มีความ
เพียบพร้อมทั้งทางด้านความรู้ที่ทันสมัย ทักษะในการทําการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เป็นศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ืองทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
พันธกิจ 
 ฝึกอบรมสูตินรีแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สร้างมาตรฐาน
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชที่ถูกต้อง ปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนางานผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชให้ก้าวหน้าในระดับชาติและนานาชาติ และสร้าง
สถาบันการฝึกอบรมฯ ที่มีมาตรฐานและมีช่ือเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
วัตถุประสงค ์

เมื่อผ่านการฝกึอบรม สูตินรแีพทย์สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 

1.  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯมีความรู้ในการตรวจวินิจฉัย และคัดเลือกโรคที่เหมาะสมสําหรับผ่าตัดผ่านกล้อง
ตลอดจนสามารถวางแผนการรักษาตามองค์ความรู้ที่ ถูกต้อง มีมาตรฐาน และทันสมัย โดยยึดถือผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม 

2.  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีเทคนิค และทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องฯ ประกอบด้วย การเตรียมผู้ป่วย การ
วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังผ่าตัด จัดการป้องกันและดูแลเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การผ่าตัด ได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐาน  

3.  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย มีความเอ้ือ
อาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 



4.   ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องฯ ต่อไป 

5.  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ช่วยสร้างสภาวะการทํางานที่เหมาะสม ต่อการการฝึกอบรม 

 
แผนการดําเนนิการ 

 มีการวางแผนและกรอบการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชอย่างชัดเจน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน(Integration) ระหว่างปัญญาพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเป็นความรู้เชิงวิชาการ จลพิสัย 
(Psychomotor domain) ซึ่งเป็นความรู้ในเชิงหัตถการและการบริบาลผู้ป่วย และเจตคติพิสัย (Affective 
domain) ซึ่งเป็นคุณสมบัติในเชิงจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดตารางการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับทั้ง 3 ทักษะข้างต้นและวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ  
 
การดําเนินการตามแผน 
 ทางสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้ดําเนินการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ตามกรอบที่วางไว้อย่าง
เป็นขั้นตอน และต่อเน่ือง  
 
การประเมินแผนการดําเนนิงาน 

 ในการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ได้มีการประเมินแผนการดําเนินงานว่ามีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมมาก
น้อยเพียงใดจากผลการสอบแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ ประจําปีการศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมจากแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ และอาจารย์เมื่อสิ้นปีการศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
การปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน 

 จากการประชุมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชประจําเดือน และการประชุมของโครงการการ
ฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ ทุกวันพฤหัสที่ 2 และ 4 ของเดือน มีการนําเอาปัญหาในการฝึกอบรมมา
วิเคราะห์หาข้อบกพร่องและนํามาปรับปรุงแผนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 
 



มิติที่ 2  กลไกควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม (ระบบประกันสขุภาพ) 

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  

ประธาน 
ผศ.นพ.ศรีเธียร  เลิศวิกูล  พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),

ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
Diploma APAGE international fellowship endoscopy 
training program, Chang Gung Memorial hospital, Taiwan 

Intensive Program of Endoscopic Surgery in Gynecology, 
Centre Hospitalier Universitaire-Universite d’Auvergne, 
Clermont-Ferrand I, France 

ที่ปรึกษา 
1. ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล   

  

พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

2. ศ.คลินิก พญ.มยุรี  จริภิญโญ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

3. รศ.ชาญชัย  สชุาติวัฒนชัย  พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

4. ผศ.นพ.ณัฐพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

5. ผศ.นพ.สัญญา  ภัทราชัย พ.บ.,อ.ว.(สูติ-นรีเวช),
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ , 
M.P.H. 

6. รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 



7. อ.นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

8. อ.นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 
Certificate in Gynecologic Oncology, University of Graz

กรรมการ 
1. ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ุ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),

ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
Cert.in Assisted Reproduction, Cert in Reproductive 
Endocrinology 

2. ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ์ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

3. รศ.นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ พ.บ. ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

4. ศ.พญ.จิตติมา  มโนนัย บาร์ทเล็ทท์  พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
อ.ว.(เวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยกรรมซ่อมเสริม) 

5. รศ.พญ.อาบอรุณ  เลศิขจรสขุ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 
M.Med.Ed. (UK)  
Cert. in the Cellular and Molecular Biology of 
Cancer(UK) 

6. ผศ.พญ.ดร.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 



7. ผศ.พญ.ญาดา  ติงธนาธิกุล พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

8. อ.นพ.ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

9. พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ,  
Cert. in Reproductive Endocronology (BIDMC) 

10. ผศ.นพ.ฉัตรชัย  ตรีธรรมพินิจ  พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

11. ผศ.พญ.รุจิรา  วัฒนายิ่งเจริญชัย 

  

พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

12. ผศ.นต.พญ.ช่ืนกมล  ชรากร (รน.) พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

13. ผศ.นพ.สมเกียรติ  สีตวาริน  

  

 

พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  

14. ผศ.พญ.ชลธิชา  สถิระพจน์  

 

พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

15. อ.พญ.สุวิชา  จิตติถาวร พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

16. ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสรฐิ  

  

พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 



17. อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 

18. อ.พญ.นวมลล ์ เล็กสกุล พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
ว.ว.มะเร็งวิทยานรีเวช 
Clinical fellowship in Minimally Invasive Surgery , KK 
Women’s and Children’s Hospital, Singapore 

19. อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท ์ พ.บ., ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช),
ว.ว.(สูติ-นรีเวช), 
Master of Public Health, Rollins School of Public 
Health, Emory University, Atlanta, Georgia  
Cert. of Clinical Research Fellow in Female Pelvic 
Medicine & Reconstructive  
Surgery Cleveland Clinic Florida, Division of 
Education  
Cert. of Fellow in Female Pelvic Medicine & 
Reconstructive Surgery International Urogynecology 
Associates, Atlanta, Georgia.  

 
และตัวแทนแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จํานวน 1 คน 

 

หน้าทีข่องกรรมการหลักสูตร 

1. ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
ของอนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ดําเนินงานฝึกอบรมแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ โดยร่วมกับอนุกรรมการ
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   

3. ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถท้ังความรู้ และทักษะในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือ
ประกาศนียบัตรฯ  



4. ร่วมกับอนุกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยในการประเมินความรู้ และทักษะแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ 
 

คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาการผา่ตัดผา่นกล้องทางนรเีวช 

 ทางกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ได้จัดทําคู่มือฝึกอบรมแพทย์ เ พ่ือ
ประกาศนียบัตรฯ โดยยึดตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง     
ประเทศไทย 
 
กลไกควบคุมมาตรฐานของสถาบนัฝึกอบรม 

 มีขบวนการควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย การตรวจเย่ียมจากอนุกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทยทุก 5 ปี และจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทุก 1 ปี 
 
ตัวแทนแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรูค้วามสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผา่ตัดผ่านกล้องทางนรีเวชร่วมเปน็กรรมการ 

- จํานวน 1 คน 

 
มิติที่ 3  การบริหารและการจัดการของภาควิชา/กอง/กลุ่มงาน 

 
1. ระบบบริหารและจัดการ 
ทางสาขาได้กําหนดภารกิจบุคลากร ในสาขาทุกท่านดังน้ี 

1. ด้านการเรียนการสอน : กรรมการมีหน้าที่สอนแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตร
แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
ในวิชาที่กําหนดไว้ รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามกําหนดการที่วางไว้ 

2. ด้านการบริการ กรรมการมีหน้าที่ให้บริการคลินิกเฉพาะแก่สตรีที่มีข้อบ่งช้ีในการรับการรักษาโดยการ
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 

3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม มีการจัดประชุมวิชาการต่อเน่ืองประมาณ 1 ครั้งต่อปี 



4. ด้านการวิจัย ทําการควบคุมการวิจัยร่วมกับแพทย์ในหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรแสดง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โดย
พยายามสนับสนุนให้เป็นวิจยัที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้มีการ
นําเสนอผลงานในการ 

         ประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. ระบบข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหาร 
 มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน้ือหาการ
ประชุม การนัดหมาย ตลอดจนสถิติต่างๆ  
 
3. การพัฒนาผู้บริหารและบคุลากร 

เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มสี่วนช่วยในการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ได้ศึกษาทางด้านการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
4. การกําหนดภารกิจสําหรับบคุลากร (เจ้าหน้าทีผู่้ทําการสนับสนุน) 

1.1. เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือทําสถิติรายงาน 
1.2. เป็นผู้จัดประสานงานในการจัดประชุมของคณะกรรมการหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือ

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช รวมทั้งการจัดประชุมทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 

1.3. มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการดําเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
1.4. จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมของการฝึกอบรมใน  

หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  

 
5. การประเมินการทํางานของบุคลากร โดยทําการประเมินร่วมกับทางภาควิชาฯ  

(รายละเอียดเพิ่มเติมแนบทา้ยคู่มือ)  
 

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร เน่ืองจากเจ้าหน้าที่เลขานุการสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช จะดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรีเวช  โดยตําแหน่งทําให้ย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย   

 
 



7. การบริหารจัดการทรัพยากร 
1.1. การสนับสนุนจากคณะ หรือสถาบันทางฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตร

แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ได้รับ
การสนับสนุนโดยตรงจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  และจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ในรูปของงบประมาณ และรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดประชุมภาควิชานอกสถานที่เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 

1.2. ในด้านความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลที่ฝึกอบรมหรือโรงพยาบาลสมทบ ทางสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชได้ดําเนินการติดต่อเพ่ือขอส่งแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ 
ไปเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามสถาบันต่างๆ เช่น ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

1.3. ในด้านความสัมพันธ์กับภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   โดยการส่งแพทย์
ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรฯ ไปเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเช่น 
สาขามะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและสาขาศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์   
 

8. การประสานงานกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น การส่งแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่าน
กล้องทางนรีเวช เข้ารับการสอบเพ่ือประกาศนียบัตร 

 
 

มิติที่ 4  หลักสูตร 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน (Cognitive, psychomotor, 
attitude) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ทางสาขาฯ ได้ยึด
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการ
ฝึกอบรม 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามที่ได้ระบุไว้ 
มีการดําเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมดังน้ี 
 



2.1 กิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ  กิจกรรมของสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรีเวช 

2.2 ขบวนการฝึกทกัษะ  มีการกําหนดเป้าหมายทักษะของหัตถการ โดยได้มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่า 
สําหรับทักษะต่างๆไว้อย่างชัดเจน (ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย) 

3. การประเมินโครงการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ จากการประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการ
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ ทางสาขาได้กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้การ
ดูแลแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม ในแต่ละเดือน และจะทําหน้าที่ในการประเมินแพทย์ในหลักสูตรการ
ฝึกอมรบ ทุก 3 เดือน 
 

มิติที่ 5  อาจารย์ 
 

1. ระบบการรับอาจารย์ ทางสาขาใช้แบบฟอร์ม ในการรับอาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้า
เป็นอาจารย์จะต้องได้รับการออกเสียงเป็นเอกฉันท์จากอาจารย์ทุกคนในสาขาแล้วจึงนําเสนอเข้าที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือทําการเลือกอีกคร้ัง ซึ่งจะได้การออกเสียงรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของอาจารย์ทั้งหมด 

2. การกําหนดภารกิจของอาจารย์ด้านการฝึกอบรมชัดเจนดังน้ี 
2.1. ด้านการเรียนการสอน มีหน้าที่สอนในห้องเรียน สอนข้างเตียง หรือสอนที่คลินิกต่างๆ 
2.2. ด้านการบริการ มีหน้าทีใ่ห้บริการที่ห้องผู้ป่วยนอกและใน 
2.3. ด้านบริการวิชาการสู่สังคม มกีารจัดประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.4. ด้านการวิจัย  มีหน้าที่ในการควบคุมการวิจัยของแพทย์ในหลักสูตรการฝกึอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 

และทางสาขาสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านทาํการวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในทางการผา่ตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้มกีารนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ 

3. การประเมินอาจารย์ตามภารกิจอย่างต่อเน่ืองโดยใช้รูปแบบการประเมินของทางภาควิชาซึ่งมีการประเมิน
ทุก 6 เดือน  แต่สําหรับการประเมินจากสาขาเองนั้นเป็นในรูปแบบการประชุมสาขาทุกเดือน  

4. การพัฒนาอาจารย์ 
4.1. ด้านวิชาการและวิจัย ทางสาขาได้มีการส่งเสริมให้มีการขอทุนเพ่ือทําการวิจัยจากทางคณะ

แพทยศาสตร์ ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนจาก สกว.และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปเข้าร่วม
ประชุมทางการแพทย์ในสาขาท่ีตนสนใจทั้งในและต่างประเทศทั้งน้ีเพ่ือจะได้นําความรู้ที่ได้มาพัฒนา 
การให้บริการและดูแลผู้ป่วยและเพ่ือการเรียนการสอนแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรฯ ต่อไป 



4.2. ด้านความเป็นครูแพทย์ ทางสาขาได้ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การเรียนการสอน เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน 

4.3. ด้านจริยธรรม จากการจัดการประชุมวิชาการทางสาขา ได้มีหัวข้อที่เก่ียวกับทางจริยธรรมสอดแทรก
อยู่ด้วยอย่างสม่ําเสมอ  

5. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และการแต่งตําราวิชาการ ทางสาขาได้ขอทุนจากโครงการผลิตตําราทางการ
แพทย์จากทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6. การเผยแพร่งานวิจัยในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
6.1. จํานวนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 
6.2. จํานวนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
6.3. การเสนอผลงานต่างประเทศ 
6.4. การเสนอผลงานในประเทศ 

 

มิติที่ 6  กระบวนการฝึกอบรม 

1. มีตารางการปฏิบัติงานชัดเจน  (รายละเอียดแนบท้ายคูมื่อ) 
2. มีการประชุมภายในภาควิชา และในสาขาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
3. มีการประชุมระหว่างภาควิชา ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
4. มีการกําหนดให้แพทย์ในหลกัสูตร ได้สอนแพทย์ประจําบ้าน นักศึกษาแพทย์หรือบุคลากรอ่ืน 
5. มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (Correlated basic and clinical 

sciences) 
6. มีการตรวจสอบเวชระเบียนโดยการสุ่มตรวจเวชระเบียนที่มานําเสนอในการประชุมวิชาการของทางสาขา 
7. มีวิชาเลือก โดยเปิดโอกาสให้สามารถเลือกวิชาและสถานทีท่ี่ต้องการฝึกอบรม 
8. มีการวิจัยของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และการจัดการเรียนการสอน evidence based medicine และ

ความรู้ด้านวิจัยพ้ืนฐาน 
9. มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
10. มีการเรียนการสอนความรู้ทั่วไปแก่แพทย์ในหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เนต มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองจากทางคณะ 
11. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับแพทย์ ได้เปิดโอกาสให้สมัครเข้า course ต่างๆ ที่ทาง

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้น 
12. มีการสอดแทรกจริยธรรม และทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 
13. มีการประเมินกระบวนการฝึกอบรม 

13.1. ประเมินกระบวนการ 
13.2. ประเมินอาจารย์ 



13.3. ประเมินปัจจัยเก้ือหนุน 
14. มีการพัฒนาระบบการฝึกอบรม 
15. มีการเรียนการสอนเก่ียวกับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
16. จํานวนผู้ป่วยมีเพียงพอต่อการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

 

มิติที่ 7  แพทย์ในหลักสูตร 

1. มีระบบการคัดเลือกแพทย์ในหลักสูตรการฝกึอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (รายละเอียดและคณุสมบัติผู้สมัครด้าน
ท้ายของคู่มือ) 
1.1. ทางสาขาใช้กฎเกณฑ์ของผู้มีสิทธิสมัครเช่นเดียวกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
1.2. กําหนดเขตสมัครในแต่ละปีวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
1.3. กําหนดให้สมัครผ่านมาทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
1.4. การคัดเลือกใช้การสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และในกรณีทีม่ีผู้สมคัรเกิน

จํานวนที่จะรับได้จะรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงก่อน 

2. แพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
เน่ืองจากจัดให้มีตัวแทนแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม อยู่ในคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ดังน้ันจึงมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการกําหนดหน้าที่ชัดเจนของแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม  
4. มีระบบกํากับดูแล 
     ทางสาขาได้จัดให้มีอาจารย์คอยกํากับดูแลแพทย์ในหลักสูตรการฝึกอบรม  
5. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ในหลกัสูตรการฝึกอบรม 
     ทางสาขาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะกําหนดให้อาจารย์อาวุโสน้อยในคณะกรรมการมีหน้าที่คอย
ให้คําปรึกษาแนะนํา 
6. มีกิจกรรมพัฒนาเสริมหลักสตูรการฝึกอบรมเช่น 

6.1. กิจกรรมด้านสง่เสริมจริยธรรม 
6.2. กิจกรรมด้านสง่เสริมวิชาการ ทางสาขาให้มสี่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการประจําปี 
6.3. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาล เช่น ลอยกระทง ตักบาตร   

วันปีใหม่ ไหว้คร ู

6.5. กิจกรรมกีฬา ให้มีส่วนร่วมในงานกีฬาสีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
6.6. มีระบบสวัสดิการให้แพทย์ในหลักสูตรการฝกึอบรม 

 



มิติที่ 8  การประเมินผล 
 
1. มีระบบประเมินผลแพทย์ในหลักสูตรการฝกึอบรม 

คุณสมบัติที่ทางสาขาจะส่งสอบเพ่ือประกาศนียบัตร ผู้ทีส่อบจะต้องผ่านตามหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     ตามกฎเกณฑ์ดังน้ี 

1.1. การประเมินเพ่ือปรับปรุง (formative evaluation) 
1.1.1. ด้านปัญญาวิสัย (cognitive domain)  คือการประเมินด้านความรู้ ความสามารถในการใช้

วิจารณญาณเพ่ือการแก้ปัญหา โดยประเมินจากการเฝ้าสังเกตการณ์พัฒนาการเรียนรู้ การดูแล
รักษา การปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์จริง การแก้ปัญหา แนวคิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการ ทางสาขาจัดให้มีการสอบประจําปี โดยกําหนดเกณฑ์ผ่าน คือ 60% 

1.1.2. ด้านจลนพิสัย (pshychomotor domain) คือ การประเมินด้านทักษะในการบริบาลผู้ป่วย 
ทักษะในด้านหัตถการ การสื่อสาร การให้คําปรึกษาแนะนํา โดยประเมินจากการ สังเกตจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องและประเมินจาก log book 

1.1.3. ด้านเจตคติพิสัย (affective domain) เป็นการประเมินด้านจริยธรรม และมารยาทแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน การควบคุมอารมณ์ การมีนํ้าใจ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยโดยประเมินจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินจาก
ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน และการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 

1.2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม (Summative evaluation) 
1.2.1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.2.1.1. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
1.2.1.2. สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
1.2.1.3. มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด 
1.2.1.4. มีการสร้างองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ช้ินงาน อาทิเช่น 



-   การจัดทํารายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
-   วีดิทัศน์แสดงวิธีผ่าตัดใหม่ๆ หรือการผ่าตัดที่น่าสนใจ 
-   การเขียนบทความปริทัศน์ (review article) 
-   การทําวิจัย 
-  หรือการสร้างองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ยอมรับ วิธีการ
ประเมิน ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฏี ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ และการ
สอบปากเปล่า 

 
2. มีการดําเนินงานประเมินผลแพทย์ในหลักสตูรการฝึกอบรม 
3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
4. มีกลไกควบคุมการบันทึกและสรุปเวชระเบียน 
5. มีการติดตามหลังการฝึกอบรม 
    สาขาได้วางระบบการติดตามหลังการฝึกอบรม 1 ปีดังน้ี 

5.1 สอบถามจากผูบั้งคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.2 สอบถามตัวผู้สาํเร็จการฝึกอบรม 

 
จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือผลิตสูตินรีแพทย์ใหม้ีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชตาม
มาตรฐาน และตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
 
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาการผา่ตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
 เน้ือหาของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แบ่งได้ 1 ส่วนตามวิธีการศึกษา ดังน้ี 

1. เน้ือหาวิชาที่ผู้ฝึกอบรมฯ ต้องศึกษาเอง และ/หรือ มีการนํามาอภิปรายกลุ่ม  
2. เน้ือหาวิชาย่อยที่สามารถเรียนรู้ โดยการสังเกตไปพร้อมกับเน้ือหาวิชาหลัก โดยผู้ฝึกอบรมฯ ต้อง

ศึกษาเอง และ/หรือ มีการนํามาอภิปรายกลุ่ม 
3. เน้ือหาวิชาหลักที่ผู้ฝึกอบรมฯ ต้องศึกษาเอง มีระบบ tutorial, มีการนํามาอภิปรายในช้ัน มี

ภาคปฏิบัติ และมีเกณฑ์การประเมินชัดเจน 
4. ความรู้ในเชิงบูรณาการ 

 
 
 



1. เนื้อหาวิชาที่ผูฝ้ึกอบรมฯ ต้องศึกษาเอง และ/หรือ มีการนํามาอภิปรายกลุ่ม  
1.1 มหกายวิภาค (Gross anatomy)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องสามารถอธิบายมหกายวิภาควิเคราะห์ วิจารณ์ เก่ียวกับรูปลักษณะ 

องค์ประกอบ ที่ต้ังของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุและความสัมพันธ์กับระบบใกล้เคียง ทั้งภายในอุ้งเชิงกราน 
ภายในช่องท้อง และภายนอกช่องท้องโดยเฉพาะกายวิภาคเมื่อมองผ่านกล้อง ๒ หรือ ๓ มิติแบ่งเป็น 

1.1.1 กายวิภาคของผนังหนา้ท้อง (Abdominal wall) ต้องเข้าใจและสามารถอธิบาย
ช้ันต่างๆของผนังหน้าท้อง วิถีของหลอดเลือดและเส้นประสาท บนผนังหน้าท้อง  

1.1.2 อุ้งเชิงกราน และอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน (Pelvic cavity and organs) ต้อง
สามารถอธิบายขอบเขต เน้ือเย่ือ (tissue) ที่อยู่ภายในอุ้งเชิงกราน ซึ่งประกอบด้วย 
กระดูก กล้ามเน้ือ หลอดเลือด ทางเดินนํ้าเหลืองและระบบประสาท เป็นต้น 
นอกจากน้ียังต้องเข้าใจโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างของอวัยวะภายใน
อุ้งเชิงกราน โดยต้องสามารถอธิบายตําแหน่ง วิถี(path) และจุดสังเกต (landmark) 

1.1.3 เนื้ อ เ ย่ือเ ก่ียวพันในอุ้งเชิงกราน  (Pelvic connective tissue) ต้องทราบ
ความสําคัญของเน้ือเย่ือเก่ียวพัน โดยเฉพาะเอ็น (ligament) ต่างๆท่ียึดโยงช่อง
คลอด ปากมดลูก มดลูก ท่อนําไข่ และรังไข่ ตลอดจนทราบจุดเริ่มต้น(origin) จุด
เกาะ(insertion) หน้าที่ (function) และจุดสังเกต (landmark) 

1.1.4 Cleavage plane ในอุ้งเชิงกราน ต้องทราบตําแหน่ง อวัยวะ ระบบหลอดเลือด 
หรือประสาทต่างๆท่ีซ่อนอยู่ภายในcleavage plane และ ตําแหน่งต่างๆท่ีต้องระวัง 
เมื่อต้องทําการผ่าตัดเข้าไปใน cleavage plane น้ันๆ ซึ่ง cleavage plane มี
หลากหลายตําแหน่งแบ่งตามช่ือได้ดังน้ี prevesical, paravesical, vesicovaginal, 
vesicocervical, pararectal และ presacral spaces เป็นต้น  

1.1.5 มหกายวิภาคที่เบี่ยงเบนจากการพัฒนาการผิดปกติ(Deviated anatomy from 
congenital development) ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของอวัยวะ
สืบพันธ์ุสตรีต้ังแต่ระยะตัวอ่อนเพ่ือช่วยให้เข้าใจพยาธิกําเนิดของความผิดปกติของ
ระบบสืบพันธ์ุในกรณีที่อาจพบจากการผ่าตัดผ่านกล้องฯดังน้ี 
1.1.5.1 การเบ่ียงเบนของวิถีท่อไต  
1.1.5.2 การเบ่ียงเบนของหลอดเลือดใหญ่ของอุ้งเชิงกรานและช่องท้องส่วนล่าง 
1.1.5.3 การเบ่ียงเบนของอวัยวะอ่ืนๆ  

 
1.2 สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา (Clinical physiology and pharmacology)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของระบบร่างกายท่ัวไป 

และระบบสืบพันธ์ุสตรีโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาใน



การดมยาสลบภายใต้บรรยากาศที่มีก๊าซอยู่ภายในช่องท้องในระหว่างและหลังผ่าตัด การบริหารยาฆ่าเช้ือ ยา
บีบรัดมดลูก รวมทั้งยาอ่ืนๆ ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด 
 
2. เนื้อหาวิชาย่อยที่สามารถเรียนรู้ โดยการสงัเกตไปพร้อมกับเนื้อหาวิชาหลัก โดยผูฝ้ึกอบรมฯ ต้องศกึษา

เอง และ/หรือ มีการนํามาอภิปรายกลุ่ม 
2.1 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการดมยาสลบในผู้ป่วยผา่ตัดผ่านกล้อง

ทางนรีเวช ภาวะแทรกซ้อน ข้อควรระวัง และวิธีแก้ปัญหา โดยต้องมีความรู้ ถึงข้อแตกต่างจากการดมยาใน
ภาวะปกติ ดังน้ี 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงจากท่า Trendelenburg 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงจาก intra-abdominal Carbondioxide 
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงจากincreased intra-abdominal pressure 
2.1.4 การดมยาสลบใน hysteroscopic procedures  

 
2.2 รังสีวิทยา (Radiology) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯควรมีความรู้และสามารถตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ultrasound) 

(ทั้งการตรวจผ่านผนังหน้าท้องและตรวจทางช่องคลอด) ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานและอวัยวะข้างเคียงได้ดีถึงดี
มาก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ควรมีความรู้พ้ืนฐานในการอ่านภาพเอกเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan) หรือภาพ
จากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ภาพทางรังสีกับภาพที่พบขณะผ่าตัด
ผ่านกล้อง 
 
3. เนื้อหาวิชาหลกัที่ผู้ฝึกอบรมฯ ต้องศึกษาเอง มีระบบ tutorial, มีการนํามาอภิปรายในชัน้ มีภาคปฏิบัติ

ฯ และมีเกณฑ์การประเมินชดัเจน 
3.1 Diagnostic hysteroscopy  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องสามารถปฏิบัติ และเข้าใจหลักการ ข้อดี ข้อจํากัด และภาวะแทรกซ้อน

ของ diagnostic hysteroscopy  
3.2 Operative hysteroscopy   

3.2.1 ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมฯต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการท่ัวไปในหัวข้อเหล่านี้ 
ได้แก่ 

3.2.1.1 The operating room organization 
3.2.1.2 The indications, risks and benefits of hysteroscopic surgery  
3.2.1.3 The indications, methods and complications associated with    

hysteroscopic polyp and polypectomy and myomectomy  



3.2.1.4 The indications, methods and complications associated with 
hysteroscopic endometrial ablation 

3.2.1.5 The indications, methods and complications associated with lysis  
of intrauterine adhesions  

3.2.1.6 The indications, methods and complications associated with  
metroplasty 

3.2.1.7 The indications, methods and complications associated with 
hysteroscopic sterilization  

 
3.2.2 Instrumentation for operative hysteroscopy  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการของอุปกรณ์ในหัวข้อเหล่าน้ี ได้แก่ 
3.2.2.1 Video-cameras, light sources and ancillary instrumentation  
3.2.2.2 The optical principles of endoscopy 
3.2.2.3 The principles of the integrated operative room  
3.2.2.4 The equipment used for photo and video documentation  
3.2.2.5 Fluid management systems and distention media 
3.2.2.6 The biophysics of intrauterine energy-based instrumentation 
3.2.2.7  The function and use of the resectoscope 
3.2.2.8 Instrumentation for uterine cavity access  
3.2.2.9 Instrumentation for intrauterine manipulation and dissection  
3.2.2.10 Instrumentation for tissue resection and ablation  
3.2.2.11 Instrumentation for tissue removal including morcellation 
3.2.2.12 Troubleshooting all relevant equipment in the operating room  

3.2.3 Hysteroscopic procedure 
3.2.3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องทราบหลักการผา่ตัด และสามารถทํา 

hysteroscopic procedure เหล่าน้ีเองได้ 
3.2.3.1.1 Polypectomy 
3.2.3.1.2 Myomectomy 
3.2.3.1.3 Endometrial ablation 
3.2.3.1.4 Adhesiolysis of intrauterine adhesions  

 
 
 



3.3 Complications of hysteroscopy  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกัน วินิจฉัย และรักษาภาวะแทรกซ้อน 
ดังต่อไปน้ี 

3.3.1 Uterine access and perforation 
3.3.2 Thermal injury  
3.3.3 Postoperative infection 
3.3.4 Related to patient positioning 
3.3.5 Hemorrhage  
3.3.6 Related to distention media 
3.3.7 Gas embolism  
3.3.8 Intrauterine synechiae including hematometra 
3.3.9 Anesthesia related risk factors  
3.3.10 Thromboembolism  

3.4 Diagnostic laparoscopy  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯต้องเข้าใจถึงหลักการ ข้อดี ข้อจํากัด และภาวะแทรกซ้อนของ diagnostic 
laparoscopy 
3.5 Operative laparoscopy  

3.5.1 ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมฯ ต้องมีความรูเ้ข้าใจในหลักการ และสามารถปฏิบัติได้ใน
หัวข้อเหล่านี้  
3.5.1.1 The operating room organization 
3.5.1.2 The indications, risks and benefits of laparoscopic surgery 
3.5.1.3 Patient positioning and preparation  
3.5.1.4 The various approaches for work site management, including   

instrument assisted closures  
3.5.1.5 The various approaches for peritoneal access and exit  
3.5.1.6 The strategy for trocar selection and port placement for various   

operative procedures  
3.5.1.7 Dissection, hemostasis, and tissue handling  
3.5.1.8 Tissue removal  
3.5.1.9 Adhesion formation and its prevention  
3.5.1.10 Energy-based surgery   

 
 



3.5.2 Instrumentation for operative laparoscopy   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการ สามารถใช้งานและแก้ไข
เบ้ืองต้นในหัวข้อเหล่าน้ี  
3.5.2.1 The principles of the integrated operative room 
3.5.2.2 Video-camera, light sources, insufflators, and 

ancillaryinstrumentation  
3.5.2.3 The equipment used for photo and video documentation  
3.5.2.4 Instrumentation used to access the peritoneal cavity  
3.5.2.5 The pros and cons of disposable versus reusable instrumentation  
3.5.2.6 The optimal principles of the instrumentation used 

duringlaparoscopy  
3.5.2.7 Instrumentation for uterine manipulation  
3.5.2.8 Instrumentation for tissue grasping, holding, manipulating, 

and dissection  
3.5.2.9 Instrumentation for irrigation and aspiration including 

different irrigants 
3.5.2.10 Instrumentation for laparoscopic suturing  
3.5.2.11 Suture materials and different types of needles  
3.5.2.12 Instrumentation for tissue collection and removal including 

morcellators and endobags 
3.5.2.13 Biophysics of energy-based instrumentation 
3.5.2.14 Troubleshooting all relevant equipment in the operating room 

3.5.3 Laparoscopic procedure 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการการผ่าตัด วิธีผ่าตัดผ่าน
กล้อง โดยต้องเข้าช่วยและ/หรือสามารถปฏิบัติเองได้ ในหัวข้อเหล่าน้ี 
3.5.3.1 Laparoscopic hysterectomy 

- Total laparoscopic hysterectomy (TLH) 
- Laparoscopic supracervical hysterectomy (LSH) 
- Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy (LAVH) 
- Other associated procedures 

3.5.3.2 Laparoscopic Myomectomy 
- Laparoscopic myomectomy 
- Laparoscopic-assisted myomectomy 



- Other associated procedures 
3.5.3.3 Laparoscopic tubal surgery 

- Salpingectomy (total/partial/segmental) 
- linear salpingostomy 
- Paratubal cystectomy 
- Other associated procedures 

3.5.3.4 Laparoscopic ovarian surgery 
- Cystectomy 
- Oophorectomy /salpingoophorectomy 
- Other associated procedures 

3.5.3.5 Laparoscopic adhesiolysis 
3.5.4 Complications of laparoscopy 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกัน วินิจฉัย และ
รักษา หรือขอคําปรึกษาในปัญหา และภาวะแทรกซ้อนเหล่าน้ี 
3.5.4.1 Injury to pelvic and abdominal viscera 
3.5.4.2 Injury to blood vessels 
3.5.4.3 Injury to genitourinary tract 
3.5.4.4 Neurologic injury 
3.5.4.5 Injury related to patient positioning and preparation 
3.5.4.6 Anesthesia related risk factors 
3.5.4.7 Thromboembolism 
3.5.4.8 Post-operative infection 
3.5.4.9 Post-operative incisional hernia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง สรุปหตัถการข้ันตํ่าที่ผู้ฝึกอบรมฯต้องได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ภายหลังสิ้นสดุการฝึกอบรมฯ 

 

4. ความรู้ในเชิงบูรณาการ 

4.1 การให้การปรึกษาแนะนําทางการแพทย์ (Medical counseling) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้อง
รู้หลักการให้คําปรึกษา ฝึกทํางานพร้อมทีมให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
เป็นมิตร ใช้คําถามปลายเปิด อนุญาตให้ซักถามและตอบคําถามจนผู้ป่วยและญาติพอใจและ
เข้าใจ สามารถเข้าใจอวัจนภาษา (ภาษากาย นํ้าเสียงขณะพูด) ฯลฯ มั่นฝึกทักษะเหล่าน้ีจนมี
ความมั่นใจ การให้คําปรึกษาประกอบด้วย  

4.1.1 การให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียวกับ การตรวจพบ การวินิจฉัยโรค และการดําเนินโรค 
4.1.2 อธิบายถึงแนวทางการรักษา ทางเลือกของการรักษาพร้อมอธิบายข้อดีข้อเสีย 
4.1.3 อธิบายข้อบ่งช้ีของการผ่าตัด 
4.1.4 อธิบายถึงทางเลือกของการผ่าตัด (ผ่าตัดผ่านกล้องหรือผ่าตัดทางหน้าท้อง) 
4.1.5 อธิบายถึงหัตถการที่จะทําการผ่าตัด รวมถึงอธิบายว่าอวัยวะส่วนใดที่จะผ่าตัดออก 
4.1.6 อธิบายถึงผลสําเร็จของการผ่าตัด 
4.1.7 อธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
4.1.8 ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมก่อนการผ่าตัดซึ่งภายในมีข้อมูลเก่ียวกับวิธีการผ่าตัด โอกาส

สําเร็จ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้น 
4.1.9 การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด รวมถึงอธิบายพยาธิสภาพของโรคอวัยวะส่วนใด

ที่ได้ทําการผ่าตัดออกไปวิธีการปฏิบัติตัวในระยะพักฟ้ืน และระยะยาวหลังผ่าตัด 
4.1.10 ในกรณีที่อาจต้องทําการรักษาต่อ ให้แจ้งผู้ป่วยทราบถึงการดําเนินโรคหลังผ่าตัด

และแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป  

Procedure 
Minimum requirement

(cases/yr) 
Hysteroscopic procedures 
     Myomectomy  2 
     Polypectomy, lysis of adhesions, septoplasty 5 
Laparoscopic procedures  

Hysterectomy  10 
Myomectomy 3 
Adnexal surgery 10 

Adhesiolysis/enterolysis 5 



4.1.11 หากเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดต้องฝึกวิธีการแจ้งข่าวร้าย และ 
            ทํางานร่วมกับทีมจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
 

4.2 การมีส่วนร่วมในการสอน (Participation in teaching)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯควรมีความสามารถในการสอนเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องฯ เพ่ือฝึก
ประสบการณ์การสอน ดังต่อไปน้ี 

4.2.1 มีส่วนร่วมเต็มที่ในการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ในการสอนแพทย์ประจํา
บ้าน หรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอ่ืนๆ ในหัวข้อการผ่าตัดผ่านกล้องทาง    
นรีเวช 

4.2.2 มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา ตามสมควรในหัวข้อการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรีเวช 

 
4.3 การฝึกสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Build up the knowledge) ผู้เขา้รับการฝึกอบรมฯ ต้อง 

4.3.1 เข้าใจประเภทต่างๆ ขององค์ความรู้ตาม Levels of evidence 
4.3.2 เข้าใจกระบวนการสร้างองค์ความรู้แต่ละประเภทในข้อ 1 โดยเฉพาะการฝึกหัดทํา    

                            routine to research อันประกอบด้วย 
4.3.2.1 การค้นหาโจทย์หรือปัญหา 
4.3.2.2 การหาแนวทางแก้ไข 
4.3.2.3 การวิเคราะห์ผลการแก้ไข 
4.3.2.4 การสรุปและรายงานผล 

4.3.3 ฝึกสร้างองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ช้ินงาน อาทิเช่น  
4.3.3.1 การจัดทํารายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ  
4.3.3.2 วีดิทัศน์แสดงวิธีผ่าตัดใหม่ๆ หรือการผ่าตัดที่น่าสนใจ 
4.3.3.3 การเขียนบทความปริทัศน์ (review article)  
4.3.3.4 การทําวิจัย  
4.3.3.5 การสร้างองค์ความรู้อ่ืนๆที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ยอมรับ 

4.3.4 การเผยแพร่องค์ความรู้ 
4.3.4.1 การตีพิมพ์วิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือรายงานในการ

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.3.4.2 การรายงานผู้ป่วย หรือวีดิทัศน์การผ่าตัดที่น่าสนใจ ในการประชุม

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
 



 
4.4 การเรียนรู้จรยิธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯควรมีความสามารถอธิบายความรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายโดยเฉพาะ

ระเบียบ ประกาศแพทยสภา กฎกระทรวง พระราชบัญญัติเวชกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเวช
ปฏิบัติทั่วไป และที่เก่ียวข้องเฉพาะกับสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องฯ 

4.5 ทักษะด้านบริหารจัดการ (Administrative skill)  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ควรได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการง่ายๆ เพ่ือฝึก

ประสบการณ์ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต อาทิเช่น การจัดตารางวิชาการ 
การบริหารจัดการตารางผ่าตัดและทีมผ่าตัด เป็นต้น 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  1 ปี โดยแบ่งช่วงเวลาของการฝึกอบรม ดังน้ี 
1. วิชาหลัก 

1.1. การปฏิบัติงานทางคลินิก  ให้หมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยอนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม แต่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 เดือน 

1.2. การปฏิบัติงานต่างภาควิชา ให้หมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1.2.1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 15 วัน 

1.2.2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ลําไส้และ      ทวารหนัก 15 วัน 

2. วิชาเลือก (1 เดือน)  ให้เลือกปฏิบัติงานในสาขาที่เก่ียวข้องกับการผ่าตัดผ่านกล้อง หรือมีความต้องการจะ

ศึกษาเพ่ิมเติมในต่างสถาบัน 

 
ตาราง Gyn endoscopic Fellowships 
Rotation 1  (ก.ค,  ต.ค, ม.ค, เม.ย) 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

OR SK 

OR SK 
wk 1,3,5 

OR OB 

(OPD GYN) 
Office

Hysteroscopy 

Endoscopic 
Clinic 

Conference
wk 2,4 

 
OR ONCO 

Self study 



Rotation 2 (ส.ค, พ.ย, ก.พ, พ.ค) 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

OR OB 

OR SK 
wk 1,3,5 

OR OB 

(OPD GYN) 

OR SK 
Endoscopic 

Clinic 

Conference
wk 2,4 

Self study
 
Rotation 3 (ก.ย, ธ.ค, มี.ค, มิ.ย) 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

OR SK 

OR SK 
wk 1,3,5 

Office
Hysteroscopy 

(OPD GYN) 

OR SK 
Endoscopic 

Clinic 
OR ONCO 

Conference
wk 2,4 

Self study
 
 
การประเมินผล 

1. ระหว่างการฝึกอบรม 
Formative evaluation โดยคณาจารย์ในโครงการ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไมป่ฏิบัติตามแนวทาง
ที่โครงการกําหนดไว้ หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หรือขาดคุณธรรม จริยธรรม ทางโครงการ
สามารถให้ออกจากการฝึกอบรมได้ 

2. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
Summative evaluation โดยการสอบที่จัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

3. ภายหลังการฝึกอบรม 
ติดตามผลการทํางานโดยโครงการ 

ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความสามารถ 

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะได้รับ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 



จํานวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 โครงการจะรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ 1 คน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1. จํานวนอาจารย์ที่คุมการวิจัย 
2. จํานวนผู้ป่วย 
3. ความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

คุณสมบัติของผู้เขา้รบัการฝกึอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว เป็นสมาชิกของ       
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2. ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติบัตรฯ แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันเริ่มฝึกอบรมฯ 

3. เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
 


