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  ค าน า 
 

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
วทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เปิดอบรมหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขาเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์       
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม (หลกัสูตร 2 ปี) โดยการรับรองของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยและแพทยสภาเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 
1 คน เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูวชิาการและเพิ่มความรู้ทกัษะท่ีทนัสมยัแก่สูตินรีแพทยท่ี์มีความสนใจ       ในดา้น
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองต่อปัญหาทางดา้นเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีมีเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายขุองประเทศไทย  

ในปี พ.ศ. 2561 แพทยสภาได้ประกาศการก าหนดเป้าหมายของการจดัการฝึกอบรม
เพื่อให้ผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2558 
(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement : the 2015 
Revision) และให้ใช้บงัคบัตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2561 เป็นตน้ไป สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล จึงไดถื้อโอกาสอนัน้ีในการปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเวช
บณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบัปรับปรุง พ .ศ. 2558 โดยอาศยัความร่วมมือ          
ร่วมแรง ร่วมใจของคณาจารยเ์พื่อท่ีจะให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมบรรลุผลลพัธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
และสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
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1. ช่ือสาขา  
สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  

 
2. ช่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ช่ือเต็ม  
(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขา               

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
(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 
 

3. หน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ก ากบัดูแลการฝึกอบรมและทีเ่กีย่วข้อง 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
ท่ีตั้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
1. ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
2. สถาบนัภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการฝึกอบรมวชิาเลือก 
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4. ราชวทิยาลยัทีก่ ากบัดูแล 
 ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา 
 
5. พนัธกจิของสาขาวชิาและของแผนงานฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม 
ซ่อมเสริมพฒันาและรับรองโดยราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา โดยมีหลกัการ
และเหตุผลส าคญัคือ ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมสูงวยั ในปัจจุบันอนุสาขาวิชา              
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมได้มีความก้าวหน้าไปมาก องค์ความรู้พื้นฐานและ               
การประยุกต์ใช้ในทางคลินิกเติบโตแตกสาขาข้ึนอย่างมากมาย ซ่ึงยงัผลให้การแพทยส์าขาเวชศาสตร์             
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมมีการขยายตวัข้ึนอยา่งมาก แต่ยงัพบมีปัญหาทางดา้นเวชศาสตร์ 
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมอีกจ านวนมากท่ีตอ้งการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีทกัษะสูงในแนวลึก           
ท่ียงัขาดแคลน รวมทั้ งยงัมีสูตินรีแพทย์ท่ีมีความต้องการท่ีจะฝึกอบรมในอนุสาขาวิชาน้ีให้ทันกับ
ความก้าวหน้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้ง
เอ้ืออ านวยผลิตสูตินรีแพทยใ์นสาขาน้ีให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศทั้งในแนวกวา้งและ     
ในแนวลึก ในส่วนของแนวลึกจ าเป็นตอ้งผา่นการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มทกัษะในการดูแลเก่ียวกบั
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมดว้ยวิทยาการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เช่น การดูแลรักษาผูป่้วย
ท่ีมีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ความผิดปกติของอวยัวะอุง้เชิงกรานและการผา่ตดั
เพื่อแก้ไขภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ การผ่าตดัรักษาภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหย่อนเป็นตน้ ซ่ึงศาสตร์
เหล่าน้ีจะรองรับปัญหาดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีตอ้งการแกปั้ญหาอย่าง
ละเอียดซบัซอ้นมากข้ึนไปกวา่สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาทัว่ไป 

ดงันั้นนอกเหนือจากการผลิตสูตินรีแพทยท์ัว่ไปแล้ว ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ยงัจ าเป็นตอ้งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมควบคู่กันไปด้วย โครงการฝึกอบรมจะเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถให้สูตินรีแพทย์ในด้าน              
การดูแลทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมในดา้นต่างๆ การใช้เทคโนโลยีกา้วหน้า
อย่างเหมาะสม รวมไปถึงทกัษะในการวิจยัในสาขาวิชาน้ี เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาในประเทศไทย 
และยกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมให้ก้าวหน้าสู่สากล  ในปี                
พ.ศ. 2558 แพทยสภาได้อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้                 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
(Fellowship Training in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery) โดยอยู่ภ ายใต้ความ
รับผดิชอบของ   ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
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ส าหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นั้น หน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
ไดริ้เร่ิมบุกเบิกการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยูม่าเป็นเวลานาน และไดรั้บการยอมรับ
ทั้งในระดบัประเทศและในระดบัสากล  หลงัจากนั้นหน่วยอนามยัการเจริญพนัธ์ุและวางแผนครอบครัว
ประชากร ไดจ้ดัตั้งคลินิกดูแลสตรีท่ีมีปัญหาอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น  กลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ และกลั้น
อุจจาระไม่อยู ่ ในนาม คลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ ในปี พ.ศ. 2544 และมีการ
ประสานงาน ส่งต่อผูป่้วย ปรึกษาระหวา่งแผนก  

ในปี พ.ศ. 2557 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ และหน่วยอนามยั
การเจริญพนัธ์ุและวางแผนครอบครัวประชากร มีความคิดริเร่ิมร่วมกันท่ีจะจดัตั้ งคลินิกท่ีดูแลสตรี                  
ท่ี มี ปัญหาด้าน อุ้ง เ ชิ งกราน  ห รือ  pelvic floor dysfunction ร่ วมกัน ท่ีบ ริ เ วณห้องตรวจชั้ น  2                               
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอน งานวิจยั การบริการทางวิชาการ และ  
การบริการรักษาพยาบาล เป็นการยกระดับคุณภาพของการดูแลรักษาผูป่้วยให้ได้มาตรฐาน และ             
เป็นตน้แบบแห่งแรกของประเทศไทย  โดยยึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางและลดขั้นตอนการดูแลท่ีซ ้ าซ้อน  
รวมทั้งจดัระบบเก็บข้อมูลท่ีถูกต้องรัดกุมมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นสถาบนัชั้นน าในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดา้นอุง้เชิงกราน ในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 
แพทยสภามีมติอนุมติัให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาดงักล่าวไดต้ามท่ีเสนอ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไดเ้ร่ิมฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ในปีการศึกษา 2562 และ                   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีการจดัตั้งสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม
ซ่อมเสริม (Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery Division) ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2562 
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสถาบนัฝึกอบรม
และเพื่อพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาวิชาดงักล่าวน้ีในดา้นการเรียนการสอน การวิจยั วิชาการและ          
การบริการ  

พนัธกิจหลกัของสาขาวชิาฯ ไดแ้ก่  
1. การเรียนการสอน ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม แพทยป์ระจ าบา้นสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ  และนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6   

2. การวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ ภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู ่และ
อวยัวะในอุง้เชิงกรานหยอ่น  ทั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึก  เพื่อยกระดบัคุณภาพของงานวจิยัสู่ระดบัสากล
และมีส่วนช้ีน าทางดา้นสุขภาพในระดบัประเทศ 

3. บริการดูแลสุขภาพ  ใหมี้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกดา้นแบบองคร์วม และมีผูป่้วยเป็น
ศูนยก์ลาง  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของผูป่้วย 
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4. การบริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และดูงานส าหรับสถาบนัอ่ืน หน่วยงาน
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  ให้ความรู้ทางวิชาการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละ
ประชาชน เป็นแหล่งฝึกปฏิบติัและประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจวินิจฉยั การรักษาผูป่้วย
ดว้ยวธีิผา่ตดัและไม่ผา่ตดั 

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
วทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ด าเนินการสอดคลอ้งกบัพนัธกิจดา้น
การศึกษาของคณะฯ พนัธกิจของภาควชิาฯ และมีหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของราช
วทิยาลยัสูตินรีแพทยฯ์ คือ จดัการศึกษาดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม เพื่อเพิ่ม
ทกัษะความรู้ความสามารถดา้นคลินิกเฉพาะดา้นใหสู้ตินรีแพทย ์ รวมไปถึงทกัษะในการวจิยั เพื่อผลิต
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอนุสาขาให้สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและระบบบริการดา้น
สุขภาพของประเทศไทย และมีมุมมองดา้นความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ยกระดบัมาตรฐานเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมใหก้า้วหนา้สู่สากล    

จุดเด่นของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดลคือ มีการจัดการฝึกอบรมในหน่วยงานท่ีมีการท างานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(multidisciplinary team) และเน้นการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) บนพื้นฐานของการปฏิบติัตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based practice) และวธีิการคิดแบบองคร์วม (holistic approach) ซ่ึงส่งผล
ให้ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมมีความสามารถในประเมินตนเองและสถานการณ์รอบด้านอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 

 
5. สัมฤทธิผลของแผนงานฝึกอบรม 

แผนงานฝึกอบรมก าหนดสัมฤทธิผลการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ (intended learning 
outcomes/milestones) ท่ีครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

5.1 การบริบาลผูป่้วย (Patient care) ไดแ้ก่ การบริบาลโดยใชผู้ป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองคร์วม ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยั รวมทั้งสามารถปฏิบติังานในสาขานั้น
ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล 

5.2 ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) สามารถท าเวชปฏิบติัได้
อยา่งครอบคลุมและเหมาะสมกบับริบทของสาขาวชิาท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

5.3 ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
5.4 การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement) 

โดยสามารถปฏิบติังานแบบสหวชิาชีพหรือเป็นทีมได ้
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5.5 ความสามารถในการท างานตามหลกัวิชาชีพนิยม (professionalism) รวมทั้งคุณลกัษณะของ
ความเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพฒันาวิชาชีพต่อเน่ือง (continue 
professional development) 

5.6 การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based Practice) มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  รวมทั้ งการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

รายละเอียดของสัมฤทธิผลการฝึกอบรมท่ีพึงประสงคท์ั้ง 6 ดา้น แสดงในภาคผนวก 1 
(ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/ หลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม) 

 
6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

6.1 กิจกรรมวชิาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้(Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม (EPAs) คือ 

 EPAs 1 การใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
   (Patient  counseling) 
 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 การจดัการภาวะวกิฤต (Manage crisis situation) 
 EPAs 7 การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตดั (Manage peri-procedural complications) 

 EPAs 8 การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม  
    (Demonstrate communication and team working skills) 

EPAs 9  การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค  
 (Demonstrate professionalism and non- technical skills) 
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 6.2 ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอยา่ง
เป็น 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) 
 

ตารางที ่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 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Interpersonal & 
Communication skills 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

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

 
โดยจะมีการประเมิน EPAs (assessment of EPAs) ในแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีตาม

ตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์กบั EPAs ในตารางท่ี 3 และมีการประเมินโดยวธีิ direct observation 
procedural skills (DOPs) ในแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 4 โดยใชแ้บบประเมิน EPAs และ 
DOPs ในแต่ละกิจกรรม ตามภาคผนวก 2 
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ตารางที ่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 
L3#1 คือ ประเมินได้ ระดับ 3 อย่างน้อย 1 คร้ัง 
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ตารางที ่3 แสดงความสัมพนัธ์ของ EPAs และการ assessment of EPAs 
 

No. Activity EPAs1 EPAs2 EPAs3 EPAs4 EPAs5 EPAs6 EPAs7 EPAs8 EPAs9 
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 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

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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ตารางที ่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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7. แผนงานฝึกอบรม 
7.1 วธีิการให้การฝึกอบรม 

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
วทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรอนุสาขาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดั
ตารางการฝึกอบรมใหค้รอบคลุม และสอดคลอ้งกบัสัมฤทธิผลการฝึกอบรมท่ีพึงประสงคท์ั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั โดยมีหลกัความเท่าเทียม และส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถพฒันาตนเองได้
สูงสุดตามศกัยภาพ  

นอกจากน้ีสาขาวชิาฯ ใชห้ลกัการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง เพื่อกระตุน้เตรียมความพร้อม
และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้
สะทอ้นการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) ดงัต่อไปน้ี 

1. กจิกรรมทางวชิาการ 
จดักิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย ์ดงัต่อไปน้ี 
1.1 วารสารสโมสร (Journal Club) 
1.2 ประชุมวชิาการ (Conference, Topic Review) 
1.3 รายงานผูป่้วย (Preoperative and Postoperative Round, Grand Round, Case 

conference) 
1.4 บรรยายทางวชิาการ (Lecture) 
1.5 จดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาจจดัเป็นการบรรยาย 

หรือ การอภิปรายกลุ่ม 
1.6 การประชุมวชิาการของภาควชิา (Case Analysis, Non-technical Skills) 
1.7 การประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
1.8 การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัในการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Inter-institute 

female pelvic floor medicine and reconstructive surgery conference) 
2. การปฏิบัติงานด้านคลนิิก 

  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งหมุนเวียนปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
อาจารย ์ โดยก าหนดบทบาท และความรับผิดชอบในการดูแลผูป่้วย เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระทาง
วชิาชีพ และตอบสนองต่อสิทธิผูป่้วย ค านึงถึงความปลอดภยัและอิสระของผูป่้วยอยา่งเหมาะสม รวมทั้ง
ความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี  

2.1 บริการผูป่้วยนอกในคลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ (Urogynecology 
Clinic) คลินิกอุปกรณ์พยงุช่องคลอด (Pessary Clinic) คลินิกอุง้เชิงกราน (Pelvic Floor Clinic) 
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2.2 บริการผูป่้วยในหอผูป่้วย 
2.3 บริการผูป่้วยในหอ้งผา่ตดั 
2.4 บริการงานของอนุสาขาในสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม

เสริม สาขาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
2.4.1 งานบริการดา้นคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
2.4.2 การตรวจส่องกลอ้งในกระเพาะปัสสาวะ 
2.4.3 การตรวจยโูรพลศาสตร์ (Urodynamic/Video urodynamic study) 

2.5 รับปรึกษาเม่ือมีผูป่้วยท่ีมีปัญหาเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม  

2.6 ปฏิบติังานในโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตาม
ความเหมาะสม 

3. การปฏิบัติงานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
ตอ้งหมุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 สาขาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ  ภาควชิาศลัยศาสตร์      1          เดือน  
3.2 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู     0.5       เดือน 
3.3 สาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  ภาควชิาศลัยศาสตร์ 1          เดือน   
4. การวจัิย 
ในระหวา่งการฝึกอบรม สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมได้

ก าหนดใหผู้รั้บการฝึกอบรมตอ้งท าวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. การสอน 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมี

ส่วนร่วมในการใหค้  าปรึกษา ช่วยสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นมาในสาขาวชิาโดย
ความเห็นชอบและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูส้อน ดงัน้ี 

5.1 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 และแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ท่ีคลินิกนรีเวชทางเดิน
ปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

5.2 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4 และ 6 แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 ท่ีหอผูป่้วยนรีเวชและ
หอ้งผา่ตดั 

5.3 แพทยป์ระจ าบา้นสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา ท่ีห้องประชุมภาควชิา 
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7.2 เน้ือหาการฝึกอบรม 
การเป็นสูตินรีแพทยท่ี์มีความรู้ ความช านาญดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรม

ซ่อมเสริมจะตอ้งมีวตัรปฏิบติัอยูบ่นพื้นฐานแห่งจริยธรรม มีความรู้และความสามารถในการดูแลดา้นเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีมีปัญหาซับซ้อนเกินขีดความสามารถของสูตินรีแพทย์
ทัว่ไป มีเจตคติท่ีดีต่อดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมให้การบริบาลอยา่งองค์รวม  
ท่ีประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ การรับส่งต่อ รวมทั้งบริหาร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาคน้ควา้วทิยาการอยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้
ใหม่ๆ และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองทางวทิยาการดา้นเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม สู่สังคมไทยและนานาชาติ โดยไดรั้บการส่งเสริมและรับประกนัคุณภาพ
จากราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้สูติ-นรีแพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับคุณสมบัติข้างต้น และเป็นหลักประกันแก่สังคมว่าจะได้แพทย์ผูมี้ความช านาญด้าน                    
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีมีจริยธรรม  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะสูง ท่ีจะ
ยงัประโยชน์ และไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมไดจ้ริง 

เม่ือผา่นการฝึกอบรม สูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
1. มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีซบัซอ้นอยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
2. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม

ท่ีซบัซอ้นอยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั รวมทั้งการแพทยท์างเลือก 
3. มีความสามารถและทศันคติ (ability & attitude) ในการรับใชส้ังคมไทย  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

และชุมชน โดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมแห่งวชิาชีพและกฎหมาย 
5. มีความสามารถในการวจิยั คน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ และมีความสามารถเผยแพร่

ความรู้ไปสู่สาธารณะและบุคลากรทางการแพทยอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสาขาเวชศาสตร์เชิง
กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

6. มีความสามารถผลิตองคค์วามรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และงานวจิยั
ออกเผยแพร่ 

7. มีความสามารถเป็นผูฝึ้กอบรม อาจารย ์(trainer, mentor และ tutor) ใหก้บัแพทยรุ่์นหลงั 
8. มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  (รายละเอียดของแต่ละขอ้ ตามภาคผนวก 3) 

1. ความรู้พื้นฐาน 
- กายวภิาคของทางเดินปัสสาวะส่วนลางและอุง้เชิงกราน (Anatomy of lower urinary tract 

and pelvic floor) ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักายวภิาคของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
และอุง้เชิงกรานท่ีดี ท่ีจะน าไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยได ้

- คพัภะวทิยาของทางเดินปัสสาวะและอุง้เชิงกราน (Embryology of urinary tract and 
pelvic floor) ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพฒันาการของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและ
อุง้เชิงกรานตั้งแต่ระยะตวัอ่อนท่ีดี เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจพยาธิก าเนิดของความ
ผดิปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกราน 

- สรีระวทิยาและเภสัชวทิยาของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Clinical physiology and 
pharmacology of the urinary tract) ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสรีระวทิยาและเภสัช
วทิยาของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกรานท่ีดี ท่ีจะน าไปใชใ้นการดูแลรักษา
ผูป่้วยได ้

       2.   โรคหรือภาวะท่ีมีความส าคญั 
  Urinary incontinence 
  Pelvic organ prolapse 
  Painful bladder syndrome 
  Interstitial cystitis 
  Urogynecology fistula 
       3.   หตัถการและ/ หรือ การแปลผล การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

- เทคนิคการตรวจวนิิจฉยัทางคลินิก (Clinical diagnostic techniques) ควรมีความสามารถ
ในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติของโรคทางเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม รวมถึงสามารถส่งตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม แปลผลการตรวจ 
ใหก้ารวนิิจฉยัท่ีถูกตอ้งและใหก้ารรักษาทีเหมาะสมรวมทั้งประเมินผลการรักษา 

- เทคนิคการผา่ตดั (Surgical technique) ควรมีความสามารถอธิบายขอ้บ่งช้ีของการผา่ตดั
และเลือกวธีิการผา่ตดัท่ีเหมาะสม 

       4.   ความรู้ทางดา้นบูรณาการ 
- การท าวจิยัและเขียนรายงานการวจิยั (Research and thesis) ควรมีความสามารถ

ด าเนินงานวจิยัทางคลินิกหรือวทิยาศาสตร์พื้นฐานได ้
- การสอน (Teaching) ควรมีความสามารถร่วมและรับผดิชอบการสอนเวชศาสตร์เชิง

กรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
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- จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) ควรมีความสามารถอธิบายและควร
ใหค้วามรู้ดา้นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- ประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการ (Administrative experiences) ควรไดรั้บมอบหมาย
ความรับผดิชอบดา้นการบริหารจดัการ เพื่อจะไดรั้บประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการ
โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรมีความรับผดิชอบดา้นบริหารจดัการ ซ่ึงการพฒันาทกัษะดงักล่าว
จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการบริหารจดัการในการให้บริการทางคลินิก 

 
การปฏิบติังานแบบสหสาขาหรือเป็นทีม โดยผา่นกลไกการฝึกอบรมต่อไปน้ี 

1. ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและภาควชิาฯ  
2. ก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาโดยมีหนา้ท่ีส าคญัในการดูแลผูป่้วยโดยเป็นผู ้

ประสานงานกบัแพทยส์หสาขาอ่ืนๆ 
3. เขา้ร่วมการประชุมปรึกษากรณีผูป่้วยร่วมกบัสาขาวชิาอ่ืนและภาควชิาฯอ่ืนๆ  
4.   เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน หวัขอ้ teamwork และ leadership ท่ีจดัโดยภาควิชาฯ 
5.   ประเมินผลการปฏิบติังานผา่นการประเมินแบบ 360 องศา 

นอกจากความรู้ความสามารถดา้นเวชปฏิบติัแลว้ สาขาวชิาฯ ก าหนดใหห้ลกัสูตรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกสมรรถนะในดา้นอ่ืนๆ เช่น 
1. อบรม non-clinical skill  
2. ร่วมเป็นกรรมการ Patient Care Team 
3. ร่วมกิจกรรมงานพฒันาคุณภาพและความเส่ียงของสาขาวชิา 
 
โครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนระดับช้ันการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาของการฝึกอบรมทั้งหมดรวม 2 ปี โดยแบ่งช่วงเวลาของการฝึกอบรม ดงัน้ี 
วชิาหลกั  (21 เดือน) 

1. การปฏิบติังานทางคลินิก   (18.5 เดือน) 
ใหห้มุนเวยีนปฏิบติังานในสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม แต่รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18.5 เดือน 
2.  การปฏิบติังานนอกภาควิชา   (2.5 เดือน) 
ใหห้มุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี    

- สาขาศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ   ภาควชิาศลัยศาสตร์   1      เดือน  
- ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู       0.5    เดือน 
- สาขาศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั   ภาควชิาศลัยศาสตร์  1       เดือน 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 

 

15 

3. วชิาเลือก   (3 เดือน)  
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม จดัให้มีช่วงเวลาท่ีผูรั้บการฝึกอบรม

สามารถเลือกปฏิบติังานในสาขาท่ีผูฝึ้กอบรมมีความสนใจเป็นพิเศษ หรือมีความตอ้งการจะศึกษาเพิ่มเติม
ในแนวลึกในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติม โดยสถาบันเหล่านั้ นจะต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

 
7.3 การบริหารการจัดการการฝึกอบรม 
 มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด และท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการ
ฝึกอบรม รวมทั้งการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม และ
ประเมินหลกัสูตร 
7.4 สภาพการปฏิบัติงาน 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมตามหวัขอ้ 7.1 วธีิการให้
การฝึกอบรม โดยค านึงถึงต าแหน่ง งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าตอบแทน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีการลาพกั เช่น ลาคลอดบุตร เจบ็ป่วย เกณฑท์หาร ถูกเรียกฝึกก าลงั
ส ารอง หรืออ่ืนๆ มีการพิจารณาใหฝึ้กอบรมทดแทน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โดยมีกรอบภายใตป้ระกาศคณะฯ และระเบียบปฏิบติัของภาควชิาฯ ในดา้นการฝึกอบรมทดแทน 
7.5 การวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลผูรั้บการฝึกอบรมจะมีการกระท าใน 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
1.ระดับสถาบัน   

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ก าหนดใหมี้การประเมินผลผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมในระหวา่งการฝึกอบรมเพื่อยนืยนัวา่ผูผ้า่นการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ทกัษะในการ
บริบาลและเจตคติ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นปัญญาพิสัย (Cognitive domain) เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.1.1 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน 
1.1.2 ความรู้ทางคลินิก 
1.1.3 การแกปั้ญหาผูป่้วย 
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โดยประเมินจาก 
ก. การสอบขอ้เขียน 
ข. การวพิากษว์จิารณ์ วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูป่้วย 
ค. การวพิากษว์จิารณ์ วเิคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมวชิาการ 
ง. การดูแลผูป่้วยโดยใชว้ธีิประเมิน EPAs และ DOPsโดยอาจารยผ์ูดู้แล ตามเกณฑใ์น

ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  
1.2 ดา้นจลนพิสัย (Psychomotor domain) ประเมินทกัษะในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.2.1 การบริบาลผูป่้วย 
1.2.2 การท าหตัถการ 
1.2.3 การส่ือสาร การใหค้  าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้หรือขอ้แนะน า 

โดยประเมินจาก 
ก. สังเกตจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
ข. การสอบถามและสัมภาษณ์ 
ค. การดูแลผูป่้วยโดยใชว้ธีิประเมิน EPAs และ DOPsโดยอาจารยผ์ูดู้แล ตามเกณฑใ์น

ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  
1.3 ดา้นเจตคติพิสัย (Affective domain) ประเมินในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.3.1 จริยธรรม  
1.3.2 มารยาทแห่งการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
1.3.3 ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.3.4 ความรับผดิชอบ 
1.3.5 การตรงต่อเวลา 
1.3.6 การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูร่้วมงาน 
1.3.7 การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพและสิทธิผูป่้วย 

โดยประเมินจาก 
ก. การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
ข. แบบประเมินจากผูป่้วย นกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นและผูร่้วมงาน 
ค. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ไดก้ าหนดใหมี้การประเมิน       

ปีละ 2 คร้ัง โดยเป็นการประเมินภายในสถาบนั 1 คร้ัง และการประเมินร่วมกบัสถาบนัอ่ืน ซ่ึงด าเนินการ
โดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (อฝส.)
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ตดัสินวา่ผา่นการประเมิน หรือ ไม่ผา่นการประเมิน ถา้ไม่
ผา่นการประเมินท่ีด าเนินการโดย อฝส. จ านวน 2 คร้ังติดต่อกนั ผูรั้บการฝึกอบรมจะไม่มีสิทธ์ิสมคัรสอบ
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ในระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวทิยาลยัฯ แต่ถา้ผา่นการประเมินจะตอ้งมีหนงัสือรับรองโดย
หวัหนา้ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา เพื่อใหมี้สิทธ์ิสมคัรสอบในระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของ
ราชวทิยาลยัฯ ภายหลงัส้ินสุดการฝึกอบรม 

2. ระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการส่วนกลางซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย จะประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตดัสินวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมหรือไม่  ถา้ตดัสินวา่
ผา่นการฝึกอบรมจะเสนอราชวทิยาลยัฯ เพื่ออนุมติัวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วธีิการประเมิน 
  การประเมินประกอบดว้ย 

2.1.1. การสอบขอ้เขียน ท าการสอบประเภทอตันยั ผลการตดัสินคือผา่นหรือไม่ผา่น
เท่านั้น ซ่ึงข้ึนกบัการตดัสินของคณะกรรมการส่วนกลาง 

2.1.2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ผลการตดัสินคือ ผา่น
หรือไม่ผา่นเท่านั้น 

2.1.3. งานวิจยั ต้องส่งรายงานผลงานวิจยัท่ีท าเสร็จส้ินแล้วฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบัท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Index Medicus หรือวารสารของ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และน าเสนอต่อกรรมการสอบฯ และตดัสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการส่วนกลาง  ถ้าได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Index Medicus หรือวารสารของราช
วทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะถือวา่ผา่น โดยไม่ตอ้งน าเสนอ 

2.1.4. สมุดบนัทึกการท าหตัถการและกรณีศึกษา ตอ้งส่งสมุดบนัทึกการท าหตัถการและ
กรณีศึกษาท่ีท าเสร็จส้ินแลว้ฉบบัสมบูรณ์ และตดัสินวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตามเกณฑจ์ านวนท่ีก าหนดในแต่
ละระดบัขีดขั้นความสามารถโดยคณะกรรมการส่วนกลาง (ภาคผนวก 4) 

2.1.5. แบบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ี
ประเมินโดยอาจารยข์องแต่ละสถาบนั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  

2.2 ระยะเวลาท่ีประเมิน 
การสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่าจะก าหนดโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ทั้งน้ี

ตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 
การวิจัย  ต้องส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ต่อ

คณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (logbook) ต้องส่งสมุดบันทึกหัตถการท่ีบันทึก

ครบถว้น รวมทั้งแบบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมิน
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โดยอาจารยข์องแต่ละสถาบนั ตามเกณฑ์ในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายใน
วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี  

2.3 ผลการประเมิน 
กรณีท่ีไม่ส่งสมุดบนัทึกหตัถการ หรือบนัทึกไม่ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด จะไม่มี

สิทธ์ิในการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า  
การสอบผา่นเพื่อไดรั้บวฒิุบตัร หมายถึงการสอบผา่นทั้งส่ีส่วนขา้งตน้ กรณีท่ีสอบไม่

ผา่นในบางส่วน สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นตามท่ีคณะกรรมการส่วนกลางก าหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการส่วนกลางก าหนด 

2.4 การอนุมติัวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
ผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขา

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมทั้งน้ีจะมีพิธีมอบวฒิุบตัรในการประชุมวชิาการประจ าปี
ของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 
ขั้นตอนและวธีิการวดัและประเมินผลขณะฝึกอบรมและการประเมินผลเพ่ือการเล่ือนช้ันปี  

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม จดัใหมี้การวดัและ
ประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรมตามผลลพัธ์ (ภาคผนวก 5) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจต
คติและกิจกรรมทางการแพทยใ์นมิติต่างๆ ดงัน้ี 
  มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยใ์นสถาบนัฝึกอบรม ตามหวัขอ้ท่ีคณะ อฝส. 
ก าหนด เช่น การประเมินโดยวธีิ EPAs และ DOPs  
  มิติท่ี 2 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนัและราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย   
  มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย 
  มิติท่ี 4 การประเมินความกา้วหนา้หรือรายงานวจิยั  
  มิติท่ี 5 การร่วมกิจกรรมวชิาการส่วนกลาง (ภาคผนวก 6) 
  มิติท่ี 6 การประเมินประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ non-technical skills  
  มิติท่ี 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน (ภาคผนวก 7) 
 การบันทกึข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าโดย 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท าการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีราชวทิยาลยัฯ 
ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา  

- สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมท าการบนัทึกขอ้มูลและผล
การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนัผา่นระบบสารสนเทศ เพื่อ
รายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด 
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ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณต่ีอไปนี้ 
- เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปีโดยเกณฑผ์า่น ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ประกาศก าหนด 
- เพื่อใหส้าขาวชิาใชพ้ิจารณาความพร้อมของผูฝึ้กอบรมส าหรับการสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ  

เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี 
1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร EPAs และ DOPs 
3. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือม

เสียแก่สถาบนัฝึกอบรม 
 แนวทางการด าเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปี  

1. ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในส่วนท่ีสถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมินซ ้ า ถา้ผา่นการ
ประเมินจึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้

2. ไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปีซ ้ าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพื่อรับการ
เสนอช่ือเขา้สอบวุฒิบตัร ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบติังานซ ้ าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปี 
ใหย้ติุการฝึกอบรม  

ทั้งน้ีสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม จะส่งผลการประเมิน
แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ราชวทิยาลยัฯ และแพทยสภา ตามล าดบั 
 การด าเนินการส าหรับผู้ทีไ่ม่ผ่านการประเมิน 

1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
แบบประเมินผลของราชวทิยาลยัฯพร้อมแนวทางการพฒันารายละเอียดการ
ปฏิบติังานเพิ่มเติมการก ากบัดูแล และการประเมินผลซ ้ า 

2. เม่ือแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ลงช่ือรับทราบใหส่้งส าเนาผลการประเมิน 1 ชุด 
ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ ของราชวทิยาลยัฯ  

 การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ตอ้งท าเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก่อนพกัการ

ปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ เม่ือสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม อนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ  เพื่อเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบ
วา่สมควรใหพ้กัสิทธิการสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
 

20 

ถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าช้ีแจงจากสถาบนั
ฝึกอบรม  การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา   

2. การใหอ้อก 
2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจน 
      ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วย หรือต่อช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการ 
      ปรับปรุงพฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระท าซ ้ าภายหลงัการภาคทณัฑ ์

  เม่ือสาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมเห็นสมควรใหอ้อก             
จะด าเนินการแจง้แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม รับทราบพร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการพิจารณาและแจง้ต่อยงัแพทยสภา จนเม่ือไดรั้บการ
อนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ไดก้ าหนดใหมี้การประเมิน
ระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบ เพื่อช่วยใหเ้กิดการ
พฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ข้ึน รวมทั้งสามารถอุทธรณ์ผลการ
ประเมินผา่นทางอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก 8)  
  
8. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมก าหนดและด าเนินนโยบายการรับและ
คดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนงานฝึกอบรม กระบวนการ
คดัเลือกมีความโปร่งใสและยติุธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้ เป็น
สมาชิกของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ ในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาแลว้ 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรหรือประกาศนียบตัรจากสถาบนัต่างประเทศท่ีเทียบเท่า

คุณสมบติัในขอ้ 1โดยการรับรองของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
3. เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในสาขาวชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
4. เป็นผูมี้สิทธิสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความ

พิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวช
กรรม (อา้งอิง ตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
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  กรณีท่ีสอบวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาไม่ไดใ้หถื้อวา่ไม่มีสิทธิสมคัรสอบ 
เกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม 
  ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งมีเกณฑด์งัในขอ้ 8.1 และไดรั้บการคดัเลือกจากสาขาวชิาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใชว้ธีิการสอบขอ้เขียนและ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ ทกัษะและความพร้อมในการท าหตัถการ การท างานเป็นทีม การท างาน
ส่วนรวม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการก าหนดสัดส่วนคะแนนชดัเจน  รวมทั้งมีเกณฑพ์ิจารณาใน
การรับแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาตามหลกัเกณฑข์องแพทยสภาท่ีค านึงถึงความตอ้งการของชุมชนโดย
จะมีเกณฑพ์ิจารณาคดัเลือกและคะแนนท่ีแตกต่างกนัส าหรับโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั โรงพยาบาลตน้
สังกดัจากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 
8.2 จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 
  ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บรองใหส้าขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ไดช้ั้นปีละ 1 คน ตาม
สัดส่วนของต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม และจ านวนงานบริการขั้นต ่าต่อปีตามท่ีก าหนด   
 
9. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
วทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมี้การก าหนดและแต่งตั้งอาจารยท่ี์มีความช านาญ               
ดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม และบุคลากรสนบัสนุนการฝึกอบรม ในส่วนของ
พยาบาลและเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน รวมทั้งมีท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา โดย
ระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย ์ และสมดุลระหวา่งงานดา้นการศึกษา การวจิยั               
ของอาจารย ์ รวมทั้งสัดส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด
ไว ้ เพื่อใหอ้าจารยมี์เวลาเพียงพอส าหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้  าปรึกษา และก ากบัดูแล นอกจากนั้น
อาจารยย์งัตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตรศึกษา จดัใหมี้
การพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของภาควชิา
สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดงัน้ี 

9.1 กรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม มี
แพทยซ่ึ์งไดรั้บหนงัสืออนุมติัฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม เป็นอาจารย์
ผูส้อน 3 คน มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลกัสูตร และระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยอาจารยผ์ูท้  า
หนา้ท่ีหวัหนา้สาขาวชิาฯ และประธานการฝึกอบรม ปฏิบติังานทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี (ภาคผนวก 10) 
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9.2  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม มีการ
ก าหนดอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศลัยกรรมซ่อมเสริม (ภาคผนวก 11)  

9.3 อาจารยท่ี์ปรึกษา มีการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษา หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา ก าหนดระบบ
การพบอาจารยท่ี์ปรึกษา (ภาคผนวก 12) รวมทั้งมีการรายงานผลในท่ีประชุมสาขาวชิาอยา่งสม ่าเสมอ 

แนวทางการพฒันาอาจารย ์
  สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมมีแนวทางการพฒันาอาจารย์
ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และตามนโยบายของราชวทิยาลยัฯ รวมทั้ง
แพทยสภาโดยจดัใหมี้ 
  14.1 การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเปิดสอน
กระบวนการแพทยศาสตร์ศึกษา 
  14.2 การส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การวจิยัต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนการท าวจิยั การฝึกอบรม ศึกษาดู
งานทางวชิาการและวชิาชีพ เขา้ร่วมประชุมวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  14.3 การเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั ตาม
กระบวนการแพทยศาสตร์ศึกษา 
  14.4 ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  เช่น Rama channel Facebook ถามตอบปัญหาสุขภาพสตรีทางเวปไซต ์

14.5  สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการและวชิาชีพ 
 
10. ทรัพยากรทางการศึกษา 

10.1  ส่ิงสนบัสนุนทางกายภาพ 
ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัใหมี้ส่ิง

สนบัสนุนทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยแก่การฝึกอบรมเพื่อใหมี้ความคล่องตวั สะดวก ปลอดภยั เช่น 
- หอ้งประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- หอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้น 
- หอ้งออกก าลงักาย สนามเทนนิส 
- ท่ีจอดรถ 
- WIFI 
- โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ ไดแ้ก่ Webex และ Zoom 
- ระบบการรักษาความปลอดภยั 
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10.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัใหมี้

ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการฝึกอบรม เช่น 
- หอ้งสมุดกลาง  หอ้งสมุดสาขาวชิาฯ  และบริการดา้นวารสารวชิาการ 
- การเขา้ถึงวารสารวชิาการ electronic 
- ระบบ E-learning 
- การเขา้ถึงฐานขอ้มูลความรู้ดา้นเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
- การอ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมทางวชิาการในระดบันานาชาติ  
  International Urogynecological  Association (IUGA) 

10.3 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
การก าหนดอตัราค่าตอบแทน อาทิ ค่าจา้ง (ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นสังกดัอิสระ) 

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล การสร้างเสริม
สุขภาพ รวมทั้งระเบียบการลา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

10.4 การสนบัสนุนในดา้นอ่ืนๆ เช่น เงินทุนสนบัสนุนการท างานวจิยั เงินทุนสนบัสนุนเพื่อ
การน าเสนอผลงานวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนสนบัสนุนเพื่อการฝึกอบรมในวชิา
เลือกในสถาบนัต่างประเทศ การมีส่วนร่วมในองคก์รแพทย ์และการสนบัสนุนอ่ืนๆ 

 
11. การทบทวนและการพฒันาแผนงานฝึกอบรม 

สาขาวชิาฯ ก าหนดใหมี้การประเมิน ทบทวนและพฒันาแผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ข้ึน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์
ภายนอก เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยใชห้ลกัการท่ีดดัแปลงจากแบบฟอร์มการประเมิน
โครงการฝึกอบรม (Program evaluation) ซ่ึงจดัท าโดยราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2562 ท่ีสร้างตาม CIPP model คือดา้นบริบท (Context)  ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้น
กระบวนการ (Process)  และดา้นผลผลิต  (Product)  (ภาคผนวก 9) โดยก าหนดการประชุมทบทวนและ
ประเมินหลกัสูตรเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ปีละ 1 คร้ัง และใชข้อ้มูลน าเขา้จากผลลพัธ์การศึกษา การ
สอบถาม อภิปราย และแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อ่ืนๆ สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมจะมีการติดตามแพทยผ์ูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมหลงัจากส าเร็จฝึกอบรม แสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทั้งดา้น ทกัษะ ความรู้ การหตัถการ การท างานเป็นทีม การท างานในส่วนรวม รวมทั้งดา้น
คุณธรรมจริยธรรม จากนายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูล
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ป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมในการประเมินการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 9) 

 
12. การอภิบาลและการบริหารจัดการ 
  สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมบริหารจดัการหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ดว้ยความสุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ไดแ้ก่การรับ
สมคัรผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม เกณฑ์การคัดเลือก (ภาคผนวก 13) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ สาขาวิชาฯ จดัให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ
ตรวจสอบหรือทบทวนผลการประเมินผา่นทางอาจารยท่ี์ปรึกษาและ/หรือประธานหลกัสูตร มีการออก
เอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบัหรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรบริหารจดัการงบประมาณและทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและโปร่งใส มีการก ากบัดูแลและ
ประเมินบุคลากรท่ีปฏิบติังาน เพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งมีการก ากบัดูแล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร รวมทั้งกระบวนการ
ฝึกอบรมอยา่งมีหลกัการและเหตุผล ผา่นการประชุมหลกัสูตรทุก 1 เดือน และมีตวัแทนของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 
   
13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมมีการก ากบัดูแลการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ าทุกปี และด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ จดัให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง มีการรับการประเมินหลกัสูตร
ภายในโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และการประเมินสถาบนัฝึกอบรม 5 ปี /คร้ัง หรือ   
เม่ือมีการปรับปรุงเกณฑ์หลกัสูตรฯโดยจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ราชวิทยาลยัราชวิทยาลยัสูติ       
นรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ โดยมีกลไกส าหรับการประเมิน
หลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง   
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ภาคผนวก 1 
มาตรฐานความรู้ความช านาญของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี 

และศัลยกรรมซ่อมเสริม 
 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริมตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

ก. มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ 
    ศลัยกรรมซ่อมเสริมท่ีซบัซอ้นอยา่งมีมาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
ข. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีท่ีซบัซอ้นอยา่งมี 
    มาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
ค. มีทกัษะในการดูแลดา้นนรีเวชวทิยาตั้งแต่ระยะก่อนวยัเจริญพนัธ์ุ วยัเจริญพนัธ์ุและ 
    วยัหมดระดู 

2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills) 
ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสตรี 
ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพ และเช่ียวชาญในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี 
     และศลัยกรรมซ่อมเสริม 

3. ทกัษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทยน์กัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น 
    และบุคลากรทางการแพทย ์
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
    โดยเคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ง. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ 
    ทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. มีการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (practice-based)  
    ความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันาระบบ 
    บริการสุขภาพ 
ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
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ค. วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

5. วชิาชีพนิยม (Professionalism) 
ก. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและ 
    ชุมชน 
ข. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
    (continuous professional development) 
ง. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย โดยสามารถ 
   อธิบายกระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัทางเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ 
   ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ค. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ 
    สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข 
    ไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถจดัการสถานการณ์วกิฤตทางสูติศาสตร์และ 
    นรีเวชวทิยาได ้
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ภาคผนวก 2 
แบบประเมิน EPAs และ DOPs ของแต่ละกจิกรรม 

 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
วทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดก้ าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนประเมินการท ากิจกรรมและ
หตัถการการดูแลผูป่้วย โดยใชแ้บบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPAs)  01 - 06 และ 
Direct Observation Procedural Skills (DOPs) 01 - 14 ของหลกัสูตรเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม (ดงัเอกสารในล าดบัต่อไป) ใหค้รบตามท่ี อฝส. เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริมก าหนดใหค้รบ และส่งมาพร้อมสมุดบนัทึกหตัถการเม่ือทางราชวทิยาลยัก าหนด 
เพื่อใหป้ระเมินในการสอบวุฒิบตัร หากส่งไม่ครบตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดและ/หรือส่งแบบประเมิน 
EPAs และ DOPs ไม่ครบ จะไม่มีสิทธ์ิสอบขอ้เขียน และสอบปากเปล่าในขั้นตอนต่อไป 
  ค าแนะน าในการใชใ้บประเมิน EPAs และ DOPs 

- แพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งรับประเมินในช่วงเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกิจกรรม 
และส่งใบประเมินมายงั อฝส. ราชวทิยาลยั  (แบบประเมินดงักล่าว จะอยูใ่นสมุด
บนัทึกหตัถการ) 

- แพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งส่งแบบประเมิน EPAs และ DOPs ใหค้รบทุก
กิจกรรม (ทุกใบประเมิน) และมีการลงนามของอาจารยผ์ูป้ระเมินครบถว้นสมบูรณ์ 

- 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 DOPsจะประเมินในกรณีท่ีแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรมท า
กิจกรรมในระดบัขั้นขีดความสามารถมากกวา่หรือเท่ากบั 2 ข้ึนไป (ระดบัขั้นขีด
ความสามารถ 1 ไม่ตอ้งประเมิน) 

- อาจารยผ์ูป้ระเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม ตามระดบัศกัยภาพ
โดยรวม ดงัน้ี  

  ระดบัขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ
แต่ละอยา่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to 
practice the EPAs) 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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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 ใหส้รุปผลการประเมินแพทยผ์ูถู้กประเมินวา่ผา่น
หรือไม่ ถา้ผา่นมี ระดบัศกัยภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัใด ในใบประเมินดว้ย โดยแพทยถู์กผูป้ระเมินจะตอ้ง
มีระดบัศกัยภาพโดยรวมไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม 
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การประเมนิ EPAs ของสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ประกอบด้วย  

- 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 EPAs 08: Management of surgical complications  

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

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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 

● ประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ    

● สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

● สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต่์างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (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     

● การเตรียมทีมผา่ตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

● ความสามารถในการท าหตัถการ    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม) 
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

 

  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
การประเมิน EPAs FPMRS 02: Perioperative management of emergency gynecologic condition related to 

incontinence and pelvic organ prolapse condition 
เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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 

● ประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ    

● สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

● สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต่์างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (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     

● การเตรียมทีมผา่ตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

● ความสามารถในการท าหตัถการ    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
.................................................................................................................................................................................. ......................................................... 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม) 
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
การประเมิน EPAs FPMRS 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……..........………………....................………………..ชั้นปี……...................…..วนัท่ี………............……………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…….............................................…Hospital Number (HN)………………Diagnosis.......................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

● ประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ    

● สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

● สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต่์างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (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     

● การเตรียมทีมผา่ตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

● ความสามารถในการท าหตัถการ    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................................... ................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม) 
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน EPAs FPMRS 04: Perioperative management of cystoscopy 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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 

● ประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ    

● สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการตรวจ    

● สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต่์างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (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    

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การดูแลผูป่้วยหลงัการท าหตัถการ    

●  การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วย/ ญาติ และผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .......... .................................................................................................... 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม) 
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

 

 

 

 
  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน EPAs FPMRS 05: Management of voiding dysfunction problem 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง  12 เดือนหลงั (Fellow 2) 
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……..........………………....................………………..ชั้นปี……...................…..วนัท่ี………............……………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกลุ ผูป่้วย…….............................................…Hospital Number (HN)………………Diagnosis.......................................  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

● ประวติั 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)    

● การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management / Pretreatment evaluation 

● การเตรียมผูป่้วย    

● การเตรียมทีมช่วยเหลือและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  / Treatment 

● ความสามารถในการท าหตัถการ/ การรักษา    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

6. Post procedural management / Treatment  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

● ผูป่้วยและญาติ    
● ผูร่้วมงาน    

8.  Professionalism    
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน EPAs FPMRS 06: Management of pelvic organ prolapse problem 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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 

● ประวติัการคลอด 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)    

● การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

● การเตรียมผูป่้วย    

● การเตรียมทีมช่วยเหลือและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management / Treatment 

● ความสามารถในการท าหตัถการ    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management/ Treatment 

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั (ถา้มี)    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

● ผูป่้วยและญาติ    
● ผูร่้วมงาน    

8.Professionalism    

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 

  
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

  

การประเมินระดบัความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
การประเมิน EPAs FPMRS 07: Management of genital fistula 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……..........………………....................………………..ชั้นปี……...................…..วนัท่ี………............……………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…….............................................…Hospital Number (HN)………………Diagnosis....................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

● ประวติั 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)    

● การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสม    

4. Pre-procedural management/ Treatment 

● การเตรียมผูป่้วย    

● การเตรียมทีมผา่ตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management/ Treatment  

● ความสามารถในการท าหตัถการ    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management/ Treatment 

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั (ถา้มี)    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills 

● ผูป่้วยและญาติ    
● ผูร่้วมงาน    

8.Professionalism    
 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน EPAs FPMRS 08: Management of surgical complications 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 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 

● ประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ    

● สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

● สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต่์างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (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     

● การเตรียมทีมผา่ตดั/ ทีมดูแลรักษาและเคร่ืองมือ     

5. Intra-procedural management  

● ความสามารถในการท าหตัถการ (ถา้มี)    

● ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั/ ภายหลงัการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง    

7. Communication skills: ผูป่้วย/ ญาติและผูร่้วมงาน    

8. Professionalism    

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 4 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  

การประเมิน DOPS FPMRS 01: Vaginal hysterectomy +/- anterior and posterior colporrhaphy 
เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    
 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  

การประเมิน DOPS FPMRS 02: Transvaginal approach vaginal vault suspension 
เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 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. 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 เพ่ือเยบ็ติดกบัส่วนยอดช่องคลอด    

● การเลือกต าแหน่งท่ีปลอดภยัในการเยบ็ซ่อมแซมกบัต าแหน่ง ligament    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………........…..................................................……………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 4 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

 

  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 03: Colpocleisis 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...…………………………...………………………..........…………….................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. ............ 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)   

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 04: Transvaginal Mesh augmentation surgery 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 2 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…..................................................……………………………..……… 
............................................................................................................................. ........................................................................................................ 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 2 ( ) 4 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

 

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 05: Laparoscopic/ abdominal sacral colpopexy 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..……… 
............................................................................................................................. ............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 4 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 06: Laparoscopic/ abdominal Burch colposuspension 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท า
หตัถการ 

   

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตาม
ฟังผล 

   

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..……… 
............................................................................................................................. ............................................................................................................ 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 4 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 07: Tension free vaginal tape 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผา่นการประเมินระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผา่นการประเมินระดบั 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. 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    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

 การบนัทึกเวชระเบียน    

 การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถึงสถานการณ์    

 ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    
 

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม) 
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้
 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 08: Urodynamic study 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. 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 สายวดัความดนัก่อนให้ปัสสาวะลงเคร่ืองวดัความเร็ว

ของปัสสาวะ 
   

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท า
หตัถการ 

   

3. Post procedural management  
● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    
● การบนัทึกเวชระเบียน    
● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตาม

ฟังผล 
   

4. Communication skills 
● ผูป่้วย    
● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 
● ขอความยนิยอมผูป่้วย    
● ตระหนกัถึงสถานการณ์    
● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 09: Cystoscopy 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. Pre-procedural management 

● การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

● การเตรียมเคร่ืองมือ    

● การเตรียมผูท้  า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

● การจดัท่าผูป่้วย    

● การเลือกกลอ้งองศาต่าง ๆ เพ่ือเหมาะต่อการใชง้าน    

● การ orientation ทิศทางของกลอ้ง    

● ปริมาณการfill สารน ้าเพ่ือตรวจกระเพาะปัสสาวะ    

● การตรวจดูกระเพาะปัสสาวะอยา่งเป็นระบบ    

● ตรวจสอบท่อไตทั้งสองขา้งและดูปัสสาวะท่ีไหลออกจากท่อไตสองขา้ง    

● การตรวจดูท่อปัสสาวะ    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    
 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 
  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 10: Intravesical instillation treatment 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12 เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. Pre-procedural management 

● การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

● การเตรียมเคร่ืองมือ    

● การเตรียมผูท้  า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

● การจดัท่าผูป่้วย    

● การเลือกใชส้ารต่าง ๆอยา่งเหมาะสม    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท า
หตัถการ 

   

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตาม
ฟังผล 

   

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 11: Anal sphincter repair 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. 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    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 

1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
 

50 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 12: Genital fistula surgical treatment 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 2 อยา่งน้อย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……..........………………....................………………..ชั้นปี……...................…..วนัท่ี………............……………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…….............................................…Hospital Number (HN)………………Diagnosis.......................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

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    

● การเยบ็แยกชั้นของเน้ือเยือ่ โดยไม่ให้มี tension    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท า
หตัถการ 

   

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตาม
ฟังผล 

   

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 2 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้

 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 13: Pessary management 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน  
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 4 อยา่งน้อย 1 คร้ังในช่วง 12เดือนแรก (Fellow 1) 
ตอ้งผ่านการประเมินระดบั 5 อยา่งน้อย 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. Pre-procedural management 

● การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

● การเตรียมเคร่ืองมือ    

● การเตรียมผูท้  า ผูช่้วย Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

● การประเมินช่องคลอดเพ่ือเลือกขนาดของ pessary    

● การเลือกชนิด pessaryท่ีเหมาะสม    

● การให้คนไขไ้ดท้ดลองใส่ เดิน และปัสสาวะก่อนตดัสินใจสัง่ซ้ือ    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 4 ( ) 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้
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อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม  
การประเมิน DOPS FPMRS 14: Pelvic floor ultrasound 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตอ้งไดรั้บผลประเมิน ระดบั 3 อยา่งน้อย 1 คร้ัง  
ช่ือแพทยผ์ูถู้กประเมิน……..........………………....................………………..ชั้นปี……...................…..วนัท่ี………............……………… 
อกัษรยอ่ ช่ือ นามสกุล ผูป่้วย…….............................................…Hospital Number (HN)………………Diagnosis.......................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

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 าการตรวจในช่วงออกแรงเบ่งเตม็ท่ี ขณะพกั และขณะขมิบเตม็ท่ี    

● ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

● การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

● การบนัทึกเวชระเบียน    

● การให้ยาท่ีเหมาะสม ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication skills 

● ผูป่้วย    

● ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

● ขอความยนิยอมผูป่้วย    

● ตระหนกัถึงสถานการณ์    

● ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม.....…………......…...……......……………........…............................................……………………..………..……..….….… 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................  
ผลการประเมินศกัยภาพโดยภาพรวม  ( ) ไม่ผา่น  ( ) ผา่น ระดบั ( ) 3 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................... (ลงนาม)  
                             (..........................................................) (ตัวบรรจง)  
 

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น 
2 = สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี 
3 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล 
4 = สามารถให้ปฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล 
5 = อาจให้ก ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้
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ภาคผนวกที ่3 
เน้ือหาวชิาของหลกัสูตรการฝึกอบรม 

 
หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาเวช

ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1.   ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัโครงสร้างและหน้าทีก่ารท างานของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุ้งเชิงกราน 
(Structure and Function of Lower Urinary Tract and Pelvic Floor) 

วตัถุประสงค์โดยรวม : 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักายวภิาคการผา่ตดักลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน 

รวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์ุ, ทางเดินปัสสาวะ, ล าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั, กระดูกและกลา้มเน้ือส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้ง และเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพจากต าแหน่งปกติ  

● กายวภิาค (Anatomy) 
วตัถุประสงค์:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวภิาคและการ

ผา่ตดัทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอุง้เชิงกราน 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 าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่- 

ทวารหนักและหน้าทีข่องช่องคลอด (Physiology of pelvic floor, lower urinary tract, Colo-Rectal-
Anal and Vaginal Function) 

วตัถุประสงค์โดยรวม:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการพูดคุยถึงปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปกติและผดิปกติ,ล าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวารหนกั,หนา้ท่ีของช่อง
คลอด  

วตัถุประสงค์:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ในการติดตามผลกระทบสรีรวทิยา
ของอุง้เชิงกรานและผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปกติและผดิปกติ,ล าไส้เล็ก-ล าไส้ใหญ่-ทวาร
หนกั,หนา้ท่ีของช่องคลอด ดงัต่อไปน้ี 
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1.  สรีระวทิยาของการขับถ่ายปัสสาวะและการกกัเกบ็ปัสสาวะซ่ึงประกอบด้วย 
1.1  neurologic influences that control the 

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

1.1.2  influence of sympathetic and parasympathetic neural activity on urinary 
tract structure and function 

1.1.3  role of adrenergic, cholinergic, and the putative role of non-adrenergic, 
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.  สรีระวทิยาของล าไส้เลก็-ล าไส้ใหญ่-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 
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3.  หน้าที่ของช่องคลอด ซ่ึงประกอบด้วย 
3.1  physiologic functions that govern 

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

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

3.3.1 normal physiologic response to sexual stimulation in women in the  
reproductive and postmenopausal years 

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. พยาธิสรีรวิทยาของภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และอวยัวะอุ้งเชิงกราน 
หย่อน(Pathophysiology of Urinary and Anal Incontinence and Pelvic Organ  
Prolapse) 
วตัถุประสงค์โดยรวม:ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกการ
เกิด ชนิดและความรุนแรงของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นได ้ 
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 
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2.  โรคหรือภาวะทีม่ีความส าคัญ 
  2.1 การรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวยัวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Management of 
Urinary Incontinence, Pelvic Organ Prolapse, and Related Urogynecologic Conditions) 
   2.1.1  การรักษาแบบประคับประคอง (Conservative management) 
 การปรับเปลีย่นพฤติกรรม (Behavioral therapies) 

วตัถุประสงค์:   
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีและวธีิการในการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมและใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทาง
ปฏิบติัแก่ผูป่้วยรวมทั้งสามารถประเมินผลดว้ยการติดตามจากแบบบนัทึกปริมาณปัสสาวะไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

● ฝึกใหผู้ป่้วยรู้จกัเฝ้าสังเกตอาการจากการจดบนัทึกปริมาณปัสสาวะ (Self-monitoring 
with voiding diary) 

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

(Urge suppression strategies) 
● การหลีกเล่ียงภาวะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะอยา่งรุนแรง (Urge 

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

หลีกเล่ียงภาวะทอ้งผกู เป็นตน้ 
การรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยวธีิกายภาพบ 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 
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   2.1.2 การใช้ยา 
  วตัถุประสงค์:  
  ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกลไกการออกฤทธ์ิ ข้อบ่งช้ี 
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน และการเกิดปฏิกิริยากบัยาอ่ืนของยาซ่ึงใชรั้กษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่รวมทั้ง
ทราบถึงผลขา้งเคียงของยาซ่ึงใช้รักษาโรคทางกายอ่ืนๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อการท างานของทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่างดว้ย  

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

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

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

Tolterodine, Darifenacinและ Solifenacin 
- Musculotropic relaxants ไดแ้ก่ Oxybutynin, Flavoxate hydrochloride, Trospium, 

Propiverine และ 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 
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- Duloxetine 
- Estrogens 

● ยาท่ีออกฤทธ์ิลดการรับความรู้สึกของกระเพาะปัสสาวะ (Decreasing sensory input) 
- Capsaicin 

  2.1.3 การใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงในช่องคลอด (Pessaries) 
วตัถุประสงค์: 

  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้บ่งช้ีของการใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอด สามารถ
เลือกชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย ทราบวธีิการใส่ การถอด และภาวะแทรกซอ้นท่ี
อาจเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถสอนผูป่้วยใหใ้ส่และถอดอุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอดไดด้ว้ยตนเอง 

● การใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในช่องคลอด (Pessaries) 
- Support type pessariesไดแ้ก่ Ring 
- Space-filling type pessariesไดแ้ก่ Donut, Gellhorn, Cube และ Inflatoball 

● การใส่อุปกรณ์ช่วยพยงุในท่อปัสสาวะ (Intraurethral inserts) 
  2.1.4 การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical treatment)  
  วตัถุประสงค์:  
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจ
เกิดข้ึนของการผา่ตดัรักษาภาวะผดิปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น 
รวมทั้งสามารถใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

● การผ่าตัดรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ขณะไอจาม (Stress Urinary Incontinence) 
  A. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence  ผา่นทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการ
ผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง และการผา่ตดัผา่นกลอ้ง 

▪ การผา่ตดัรักษาดว้ยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะ
ปัสสาวะผา่นทาง retropubic space ไดแ้ก่ Burch colposuspension 

  B. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะ Stress Urinary Incontinence โดยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะ
หรือคอกระเพาะปัสสาวะ (Sling procedures) 

▪ การผา่ตดัแกไ้ขดว้ยการพยงุบริเวณท่อปัสสาวะส่วนบนหรือคอกระเพาะ
ปัสสาวะ (Proximal urethral/bladder neck slings) ไดแ้ก่ pubovaginal sling 
โดยใชเ้ทปสังเคราะห์หรือ 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 



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 

 

59 

● การผ่าตัดรักษาภาวะอวยัวะอุ้งเชิงกรานหย่อน  
  A. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดส่วนบน 
(Defect of apical compartment) ไดแ้ก่ มดลูกหยอ่น (Uterine prolapse), ช่องคลอดส่วนบนหยอ่น 
(Vaginal vault prolapse) และ enterocele 

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

▪ การผา่ตดัรักษาผา่นทางหนา้ทอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็นการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง และการ
ผา่ตดัผา่นกลอ้งไดแ้ก่ Abdominal sacrocolpopexy และ High uterosacral 
ligament fixation 

  B. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดดา้นหนา้ 
(Defect of anterior compartment) ไดแ้ก่ cystocele 

▪ Anterior colporrhaphy 
▪ Paravaginal repair ซ่ึงท าไดท้ั้งผา่นทางช่องคลอด และผา่นทาง retropubic 

space 
▪ การเสริมความแขง็แรงดว้ยวสัดุสังเคราะห์ (Graft augmentation) 

  C. การผา่ตดัแกไ้ขภาวะอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นท่ีเกิดบริเวณช่องคลอดดา้นหลงัและฝี
เยบ็ (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 Prolift ดว้ย  
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  F. การผา่ตดัแกไ้ขความผดิปกติของช่องคลอด 
● แนวทางการตรวจวนิิจฉัยและรักษาภาวะ Painful Bladder Syndrome และ Interstitial 

Cystitis 
  วตัถุประสงค์: 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการวนิิจฉยัภาวะ 
Painful bladder syndrome และ interstitial cystitis รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือก
การตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม แปลผลการตรวจ และใหก้ารรักษาไดด้ว้ยตนเอง 

● แนวทางการตรวจวนิิจฉัยและรักษาภาวะ Rectovaginal fistula 
  วตัถุประสงค์: 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการวนิิจฉยัภาวะ 
rectovaginal fistula รวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวนิิจฉยัเพิ่มเติม แปล
ผลการตรวจ และใหก้ารรักษาไดด้ว้ยตนเอง 
  2.1.5 การแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine; CAM) 
  วตัถุประสงค์: 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ในดา้นกลไกการออกฤทธ์ิ  ประสิทธิภาพ 
อาการไม่พึงประสงคข์องการรักษาแบบแพทยท์างเลือกดว้ยวธีิต่างๆ รวมทั้งอภิปราย ความเหมาะสม 
ของวธีิดงักล่าว  และการน ามาประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิก 
 
3.  หัตถการและ/หรือ การแปลผล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
● การวนิิจฉัยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอวยัวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Diagnostic Evaluation of 

Urinary Incontinence and Genital Prolapse) 
  วตัถุประสงค์โดยรวม: 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการวนิิจฉยัภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้
เชิงกรานหยอ่นรวมทั้งสามารถท าการซกัประวติั ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจวนิิจฉยัเพิ่มเติม และแปล
ผลการตรวจวนิิจฉยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อใหก้ารวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 

A. การซักประวตัิ (History) 
  วตัถุประสงค์ : 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางการซกัประวติัเก่ียวกบัอาการผดิปกติต่างๆของ
ทางเดินปัสสาวะ ส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น รวมทั้งอาการอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กนั และสามารถซกั
ประวติัโดยละเอียดไดด้ว้ยตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
   i. ประวติัทัว่ไป 
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ii. ประวติัอาการผดิปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Urinary symptoms) 
iii. ประวติัอาการผิดปกติเก่ียวกบัอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น (Prolapse symptoms) 
iv. ประวติัอาการผดิปกติเก่ียวกบัการขบัถ่ายอุจจาระ (Defecating symptoms) 
v. ประวติัอาการผดิปกติเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (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) 
  วตัถุประสงค์ : 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจวิธีการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีอาการผดิปกติเก่ียวกบัทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่างและอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่น รวมทั้งสามารถท าการตรวจร่างกายผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง  

i. การตรวจร่างกายทัว่ไป 
ii. การตรวจภายใน 
iii. การตรวจทางระบบประสาท 
iv. การตรวจประเมินความรุนแรงของอวยัวะอุง้เชิงกรานหยอ่นดว้ย  
     Pelvic Organ Quantification (POP-Q) system 

C. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Investigations) 
  วตัถุประสงค์ : 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขอ้บ่งช้ีของการตรวจทางห้องปฏิบติัการแต่ละประเภท 
รวมทั้งสามารถเลือกวธีิการตรวจท่ีเหมาะสม 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) 
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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 
vii. Pelvic floor ultrasound 

D. การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ (Quality-of-life assessment) 
  วตัถุประสงค์ : 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงผลกระทบของอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยูแ่ละอวยัวะอุง้เชิง
กรานหยอ่นท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย รู้จกัแบบประเมินคุณภาพชีวติประเภทต่างๆ (quality-of-life 
questionnaires)รวมทั้งสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-  แบบประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวม (Generic quality-of-life questionnaires) 
-  แบบประเมินคุณภาพชีวิตเฉพาะโรค (Disease-specific quality-of-life questionnaires) 
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4.  ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
● การท าวจัิยและการเขียนรายงานการวจัิย (Research and Thesis) 

  วตัถุประสงค์ : 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถด าเนินงานวจิยัทางคลินิกหรือวทิยาศาสตร์
พื้นฐานได ้ โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรสามารถ 

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

▪ เขา้ใจกลุ่มประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
▪ ค านวณและแปลผลท่ีไดใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและความแปรปรวน 
▪ วเิคราะห์ผลการทดลอง และสร้างสมมุติฐานโดยยดึหลกัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาการวิจยั 
2. ตั้งสมมุติฐาน 
3. เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึง sampling bias และการค านวณ 

sample size 
4. การแสดงขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
5. การเลือกวธีิวเิคราะห์ทางสถิติท่ีเหมาะสม 
6. ความส าคญัของผลการศึกษา 
7. สรุป 
8. เอกสารอา้งอิงท่ีเหมาะสม  

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

▪ อธิบายค าศพัท ์ต่อไปน้ี significance, confidence interval, Type I error และ 
Type II error 

▪ ท าการวเิคราะห์ทางสถิติและประเมินการควบคุมคุณภาพได ้
▪ เขา้ใจคุณค่าของการอภิปรายและปฏิบติังานร่วมกบันกัสถิตินอกจากนั้นผูเ้ขา้

ฝึกอบรมควรมีความคุน้เคยกบั 
1. การออกแบบการศึกษาวจิยั (ไดแ้ก่ การศึกษาทางหอ้งปฏิบติัการและ

การศึกษาทางระบาดวทิยา 
2. การรวบรวมขอ้มูล, จดัเก็บ, แปลผลและท าการวเิคราะห์ทางสถิติ 
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● การสอน (Teaching)  
  วตัถุประสงค์ : 
  เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถร่วมและรับผิดชอบการ
สอนทางดา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรไดรั้บประสบการณ์ในการสอน ดงัต่อไปน้ี 

- มีความรับผดิชอบบางส่วนในการสอนแพทยป์ระจ าบา้นและนิสิตแพทยท์างดา้นอนุ
สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- มีส่วนร่วมเตม็ท่ีในการเรียนการสอนระดบัหลงัปริญญา ร่วมกบัมีความรับผดิชอบ
ในดา้นงานบริหารจดัการเรียนการสอนอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม 

- มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดบัก่อนปริญญา   
 

● จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) 
  วตัถุประสงค์ : 
  เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายและควรให้
ความรู้ดา้นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมได ้ โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายแง่มุมของจริยธรรมและกฎหมายในเวชปฏิบติัทางดา้นอนุ
สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมได ้และควรมีความรู้โดยเฉพาะเก่ียวกบั 

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

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
● ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experience)  

  วตัถุประสงค์ : 
  เม่ือผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรไดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบดา้น
การบริหารจดัการเพื่อจะไดรั้บประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการโดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรมีความรับผดิชอบ
ดา้นบริหารจดัการ ซ่ึงการพฒันาทกัษะดงักล่าว จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการบริหารจดัการในการ
ใหบ้ริการทางคลินิก 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑ์หัตถการของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมทีจ่ะต้อง

ปฏิบัติให้ครบในขั้นต ่า 
 

หัตถการ จ านวนรายทีไ่ด้ท 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 

 
หมายเหตุ 
ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกขีดความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้น 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 
ขั้น 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full supervision) 
ขั้น 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 
ขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
ขั้น 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 
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ภาคผนวก 5 
การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามผลลพัธ์ 

 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
(Expected learning 
outcome) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
(Knowledge or skills) 
 

วิธีให้การฝึกอบรม/ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
(Learning Process) 

การประเมินผลการเรียนรู ้
(Assessment) 

ตัวอย่าง 
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Patient Care) 

1.1 มีทกัษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
วินิจฉัย วินจิฉัยแยกโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

- สังเกตการณ์ในทกัษะการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วนิิจฉัย วินจิฉัยแยกโรคในการตรวจ
ผู้ป่วยนอก 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบราย
เดือน 
- การประเมิน EPA, DOPs 
- แบบประเมิน 360 องศาทกุ 6 
เดือน 
- การเขียนรายงาน case 
- ........................................... 

1.การบริบาลผู้ป่วย 
(Patient care) 

1.1 มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
การดูแลปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมี
มาตรฐานตามองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย 
1.2 มีทักษะระดับสูงในการดูแล
ปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมีมาตรฐานตาม
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
1.3 มีความสามารถในการ
ประสานงานและบริหารทรัพยากรที่
เกี่ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 
-การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-การประเมิน EPAs 1-9 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การสอบถามและสัมภาษณ ์
-การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ 

2.ความรู้และทักษะทางการ
แพทย์ (Medical 
Knowledge and Skills) 

2.1 มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
การดูแลปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมี
มาตรฐานตามองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย 
2.2 มีทักษะระดับสูงในการดูแล
ปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมีมาตรฐานตาม
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
2.3 มีความสามารถในการวิจยั 
ค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมี
ความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 
-การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-การปฏิบัติงานในวิชาเลือก 
-การสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทย์ประจ า
บ้าน 
 

-การประเมิน EPAs 1-7 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การวพิากษ์วจิารณ์ วิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและการประชุม
วิชาการ 
-การสอบถามและสัมภาษณ ์
-การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ 
-การสอบข้อเขียน 

3.ทักษะระหวา่งบุคคลและ
การสื่อสาร (Interpersonal 
and Communication 
Skills) 

3.1 มีความสามารถในการ
ประสานงานและบริหารทรัพยากรที่
เกี่ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 มีความสามารถในการวิจยั 
ค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมี

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 
-การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-การสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทย์ประจ า
บ้าน 

-การประเมิน EPAs 1-9 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การวพิากษ์วจิารณ์ วิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นในการ
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ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
(Expected learning 
outcome) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
(Knowledge or skills) 
 

วิธีให้การฝึกอบรม/ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
(Learning Process) 

การประเมินผลการเรียนรู ้
(Assessment) 

ความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์
3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
อันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ปว่ย ผู้ร่วมงาน 
เพื่อนร่วมวิชาชพี และชุมชน โดย
ค านึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมาย 
3.4 มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม 
อาจารย์ ใหก้ับแพทย์รุ่นหลัง 

ดูแลรักษาผู้ป่วยและการประชุม
วิชาการ 

4.การเรียนรู้และการพัฒนา
จากฐานการปฏบิัติ 
(Practice-based 
Learning and 
Improvement) 

4.1 มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
การดูแลปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมี
มาตรฐานตามองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย 
4.2 มีทักษะระดับสูงในการดูแล
ปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมีมาตรฐานตาม
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
4.3 มีความสามารถในการวิจยั 
ค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมี
ความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์
4.4 มีความสามารถในการวิจยั 
ค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมี
ความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์
4.5 มคีวามสามารถผลิตองค์ความรู้
ใหม่และสามารถถา่ยทอด
ประสบการณ์ และงานวิจยัออก
เผยแพร่ 

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 
-การวจิัย 

-การประเมิน EPAs 1-9 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การวพิากษ์วจิารณ์ วิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและการประชุม
วิชาการ 
-การสอบถามและสัมภาษณ ์

5.วิชาชีพนิยม 
(Professionalism) 

5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
อันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ปว่ย ผู้ร่วมงาน 
เพื่อนร่วมวิชาชพี และชุมชน โดย
ค านึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมาย 
5.2 มีความสามารถในการ
ประสานงานและบริหารทรัพยากรที่
เกี่ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 
 

-การประเมิน EPAs 1-9 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การวพิากษ์วจิารณ์ วิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและการประชุม
วิชาการ 

6.การท าเวชปฏบิัติให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพ 
(System-based Practice) 

6.1 มีความสามารถและทัศนคติใน
การรับใช้สังคมไทย 

-กิจกรรมทางวิชาการ 
-การปฏิบัติงานด้านคลินิก หน่วยตรวจผูป้่วย
นอก หอ้งผ่าตัด หอผู้ปว่ย 

-การประเมิน EPAs 1,7-9 
-การประเมิน DOPs 
-แบบประเมิน 360 องศา 
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ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
(Expected learning 
outcome) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
(Knowledge or skills) 
 

วิธีให้การฝึกอบรม/ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
(Learning Process) 

การประเมินผลการเรียนรู ้
(Assessment) 

6.2 มีความสามารถในการวิจยั 
ค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมี
ความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์
6.3 มีความสามารถผลิตองค์ความรู้
ใหม่และสามารถถา่ยทอด
ประสบการณ์ และงานวิจยัออก
เผยแพร่ 
6.4 มีความสามารถในการ
ประสานงานและบริหารทรัพยากรที่
เกี่ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-การวจิัย 
 

-สังเกตการปฏิบัติงาน 
-การวพิากษ์วจิารณ์ วิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและการประชุม
วิชาการ 
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ภาคผนวก 6 
Activity Logbook 
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ภาคผนวก 7 
การประเมินสมรรถนะ 360 องศา 

 
แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ

ศลัยกรรมซ่อมเสริมตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะโดย เพื่อนร่วมงาน แพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษา 
แพทย ์และผูรั้บบริการ 
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ภาคผนวก 8 
การอุทธรณ์ 

 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมมีขั้นตอนในการขออุทธรณ์  ดงัน้ี 

 
ข้ันตอนการอุทธรณ์ผลการประเมิน (Appeal Procedure) 

ระดับสาขาวชิา  (ภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช่องทาง 
แจง้ขออุทธรณ์ดว้ยวาจา 

 

-อาจารยป์ระจ ากิจกรรม 
- อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอุทธรณ์ผลการประเมิน 

ประธานหลกัสูตร 

ตรวจสอบ 

ผลการอุทธรณ์ 

แกไ้ขผลการประเมิน 

แจง้ผูร้้องเรียน 

ผูร้้องเรียนรับทราบ 

คงผลการประเมินเดิม 

แจง้ผูร้้องเรียน 

ผูร้้องเรียนยอมรับ 

ใช่ ไม่ใช่ 

กรรมการบริหารภาควชิาฯ 
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ข้ันตอนการอุทธรณ์ผลการประเมิน (Appeal Procedure) 
ระดับ อฝส. (ภายนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช่องทาง 
เอกสารขออุทธรณ์ผลการประเมิน 

 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอุทธรณ์ผลการประเมิน 

ประธานหลกัสูตร/กรรมการบริหารภาควชิา 

ตรวจสอบ 

ผลการอุทธรณ์ 

แกไ้ขผลการประเมิน 

แจง้ผูร้้องเรียน 

แกไ้ขผลการประเมิน 

คงผลการประเมินเดิม 
 

แจง้ผูร้้องเรียน 

ผูร้้องเรียนยอมรับ 

ใช่ ไม่ใช่ 

ราชวิทยาลยั 

อฝส. 
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ภาคผนวก 9 
การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) 

 
 
 
 
 
 

การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) 
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลัยมหิดล 
พฤษภาคม 2563 

 
อ้างองิ จากเอกสารการประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
(รวสนท.) 30 พฤษภาคม 2562
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การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 
  การฝึกอบรมแพทยผ์ูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ไดก้ าเนิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2556 โดยราชวทิยาลยัสูติ
นรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ ในปี พ.ศ. 2558 โดยอนุมติัของแพทยสภา และมีการจดัสอบเพื่อวฒิุบตัร
ข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2558 มีผูส้อบผา่น 2 คน จากจ านวนผูรั้บการฝึกอบรม 2 คน 
  ในปัจจุบนั มีสถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม
ทัว่ประเทศ จ านวน 4 แห่ง มีศกัยภาพรวมในการผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีฯ ปีละ 4 
คน โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
(อฝส.) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา 
  ในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2562 แพทยสภามีมติอนุมติัให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาดงักล่าวไดต้ามท่ีเสนอ สาขาวชิาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ไดเ้ร่ิมฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ
ศลัยกรรมซ่อมเสริม ในปีการศึกษา 2562 โดยมีแพทยป์ระจ าบา้นเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 1 คนต่อปี 

 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
1.1 ความส าคญัของแพทยด์า้นเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ 

      

1.2 ศกัยภาพการผลิตแพทยด์า้นเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อม
เสริมของประเทศในปัจจุบนัมีจ านวนท่ี
เหมาะสม (4 คนต่อปี) 

      

1.3 ความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมฯ 
ท่ีผา่นมา 

      

1.4 ความน่าเช่ือถือของในภาพรวม
โครงการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาท่ีผา่น
มา 
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หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
1.5 ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรมฯในการปฏิบติังาน 

      

1.6 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชิง
ประจกัษต่์อความตอ้งการของประเทศ 

      

1.7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีความเป็นผูน้ าดา้นการ
ฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

      

1.8 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบาย
ใหโ้ครงการฝึกอบรมฯ ด าเนินต่อไป 

      

1.9 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากร
อยา่งเพียงพอต่อโครงการฝึกอบรมฯ 

      

1.10 โครงการฝึกอบรมฯ มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
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1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
  ในปัจจุบนั สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม มีส านกังานตั้งอยู่
ท่ีภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4  อาคาร 1 มีอาจารยป์ระจ า 4 
คน เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนวชิาชีพปฏิบติังานไม่เตม็เวลา 1 คน และเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนทัว่ไป จ านวน 2 
โดยใชง้บประมาณในการบริหารจดัการและจดัสอบประเมินผลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
การด าเนินโครงการจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย ทรัพยากร และการสนนัสนุนอ่ืนๆ อยา่ง
เตม็ท่ี 

 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

2.1 การฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ
การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง 
        2.1.1 ดา้นนโยบาย       
        2.1.2 ดา้นก าลงัคน       
        2.1.3 ดา้นงบประมาณ       
        2.1.4 ดา้นสถานท่ี       
        2.1.5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ       
        2.1.6 ดา้นอ่ืนๆ       
2.2 การฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อย่างไรบ้าง 
        2.2.1 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

      

        2.2.2 ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

      

        2.2.3 อฝส       
        2.2.4 ภาควชิาศลัยศาสตร์       
        2.2.5 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู       
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หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
        2.2.6 งานการพยาบาล       
          2.2.7 สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนๆใน
ประเทศไทย 

      

          2.2.8 สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนๆใน
ต่างประเทศ 

      

 
2. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 
  กระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพ เวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ของสาขาวชิาเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ รวสนท. มีการปรับปรุงอยูเ่สมอเพื่อใหท้นัยคุสมยัและ
รองรับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายใหแ้พทยผ์ูไ้ดรั้บการฝึกอบรมมีความรู้  
ความช านาญท่ีทดัเทียมกบันานาประเทศ ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ รวมถึงใหค้วามส าคญัของ            
ธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการฝึกอบรม นอกจากน้ี รวสนท. ไดใ้ชว้ธีิการประเมินผลผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งหลากหลาย ซ่ึงนอกจากการสอบขอ้เขียนและการท างานวจิยัแลว้ ยงัไดใ้ชว้ธีิการประเมิน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการประเมินในดา้นทกัษะทางคลินิก เช่น การสอบประเภท  EPAs (Entrustable 
professional activities) และ DOPs (direct observation of procedural skills),  Oral examination(สัมภาษณ์) 
เป็นตน้   
  กระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบนัใชร้ะยะเวลา 2 ปี โดยมีประเด็นใหม่ส าหรับฝึกอบรม
ตาม มคว.1 ฉบบั พ.ศ. 2561 เช่น การก าหนดผลลพัธ์ของการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมกบัเกณฑม์าตรฐาน 
WFME 2015 และใชว้ธีิประเมินทกัษะทางคลินิกผา่นแบบประเมินชนิด EPAs (Entrustable professional 
activities) และ DOPS (direct observation of procedural skills) รวมทั้งมีการระบุ milestones หรือเกณฑ์
ในการประเมินผา่นในแต่ละชั้นปีใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  ดว้ยเหตุท่ีกระบวนการฝึกอบรมไดมี้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในหลายประการ 
สาขาวชิาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา                       
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการทบทวนและประเมินหลกัสูตร     
การฝึกอบรมในประเด็นของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินน้ีมาใชใ้น
การปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 
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หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.1 สถาบันฝึกอบรมและเกณฑ์การรับผู้ฝึกอบรม (recruitment) 
        3.1.1 ความเหมาะสมของคุณภาพ
สถาบนั 

      

        3.1.2 ความเหมาะสมของแนวทาง
พฒันาคุณภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

      

        3.1.3 ความเหมาะสมของเกณฑใ์น
การรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมในสถาบนั 

      

3.2 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (trainer) 
        3.2.1 ความเหมาะสมของจ านวน
อาจารย ์

      

        3.2.2 ความเหมาะสมของคุณภาพ
อาจารย ์

      

        3.2.3 ความเหมาะสมของแนวทาง
พฒันาคุณภาพอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

      

        3.2.4 ความเหมาะสมของ
บรรยากาศของกระบวนการฝึกอบรม 

      

        3.2.5 ความเอาใจใส่ของผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

      

        3.2.6 ความเหมาะสมของ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

      

3.3 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee) 
        3.3.1 คุณภาพและความพร้อมของ
ผูรั้บการฝึกอบรม 

      

        3.3.2 การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเปรียบเทียบ
ระหวา่งก่อนและหลงัเขา้สู่กระบวนการ
ฝึกอบรม 

      



 

มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 

 

89 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
        3.3.3 คุณภาพชีวติของผูรั้บการ
ฝึกอบรมในระหวา่งฝึกอบรม 

      

        3.3.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมในการพฒันาและเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

      

        3.3.5 ความมีส่วนร่วมของผูรั้บการ
ฝึกอบรม ท่ีมีต่อกระบวนการฝึกอบรม 

      

3.4 วธีิประเมินผลการฝึกอบรม 
        3.4.1 ความเหมาะสมของวธีิ
ประเมินผล 

      

        3.4.2 ความสามารถในการจ าแนก
คุณภาพผูรั้บการฝึกอบรม 

      

        3.4.3 ความโปร่งใส ยติุธรรม และ
ธรรมาภิบาลของวธีิประเมินผลใน
ปัจจุบนั 

      

        3.4.4 ความมีส่วนร่วมของผู ้
ประเมินผลจากภายนอกสถาบนั 
(external examiner) 

      

3.5 ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม  
        3.5.1 ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดใน
ภาพรวม 

      

        3.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา
การฝึกอบรม (ปัจจุบนั คือ 2 ปี) 

      

        3.5.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา
วชิาการทางดา้นเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมทัว่ไป 
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3. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลติ (Product) 
  ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมในมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม (มคว.1) ระบุวา่แพทยป์ระจ าบา้นท่ีจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีตอ้งมีคุณสมบติั 
ความรู้และทกัษะตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. การดูแลสุขภาพสตรี (women’s health) ในการดูแลดา้นสูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย(์medical knowledge and skills)  
3. การเรียนรู้และพฒันาตนเอง (learning and improvement)  
4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  
5. ความเป็นนกัวชิาชีพ (professionalism)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย 

ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ และชุมชน มีทกัษะดา้น non-technical skills มีความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงสามารถ
พฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous professional development) 

6. การปฏิบติังานภายใตร้ะบบ (system-based practice) มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของ
ประเทศ มีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย ใชท้รัพยากรสุขภาพ
อยา่งเหมาะสมและสามารถจดัการสถานการณ์วกิฤตทางสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาได้ 

 
  ร่วมกบัจุดเด่นของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกราน
สตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริมภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดลคือ มีการจดัการฝึกอบรมในหน่วยงานท่ีมีการท างานแบบทีมสหสาขาวชิาชีพ 
(multidisciplinary team) และเนน้การคิดเชิงวพิากษ ์ (critical thinking) บนพื้นฐานของการปฏิบติัตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based practice) และวธีิการคิดแบบองคร์วม (holistic approach) ซ่ึงส่งผล
ใหผู้ส้ าเร็จการฝึกอบรมมีความสามารถในประเมินตนเองและสถานการณ์รอบดา้นอยา่งเป็นระบบ 
น าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 
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หัวข้อการประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
4.1 ความสามารถในการดูแลผูป่้วยใน
สาขาสูตินรีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์
เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 

      

4.2 ความสามารถในการดูแลผูป่้วยใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศลัยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ ศลัยกรรมทวารหนกั
และล าไส้ใหญ่ 

      

4.3 ความสามารถในการเรียนรู้และฝึก
ทกัษะดว้ยตนเอง 

      

4.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัผูอ่ื้น 

      

4.5 ความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

      

4.6 ความสามารถในการวางแผนแกไ้ข
ปัญหาทางสาธารณสุข 

      

4.7 ท างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลกั 

      

4.8 ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน       
4.9 ความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการฝึกอบรม
ในสาขาน้ี 

      

4.10 ผูท่ี้ส าเร็จการฝึกอบรมจะแนะน า
ใหผู้อ่ื้นมารับการฝึกอบรมในสาขาน้ี 

      

4.11 การคิดเชิงวพิากษ์       
4.12 การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

      

4.13 วธีิการคิดแบบองคร์วม       
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ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบริบท  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลิต 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก 10 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
ภาควชิาสูติศาสตร์ – นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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มาตรฐานคณุวฒุคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) 
อนสุาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซอ่มเสริม 

 

95 

ภาคผนวก 11 
รายช่ือผู้สอน 

 
ศ.พญ.จิตติมา มโนนยั  บาร์ทเล็ทท ์ วว.(สูติ-นรีเวช), เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ 
     ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ศ.นพ.วชิร      คชการ  วว.(ศลัยศาสตร์), ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา 
ผศ.พญ.รุจิรา    วฒันายิง่เจริญชยั  วว.(สูติ-นรีเวช), เวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ,  

เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม 
ผศ.นพ.วทิย ์    วเิศษสินธ์ุ วว.(ศลัยศาสตร์), ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา 
ผศ.นพ.วรีพฒัน์   สุวรรณธรรมา วว.(ศลัยศาสตร์), ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 
อ.พญ.อรว ี     ฉินทกานนัท ์ วว.(สูติ-นรีเวช), เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและ 
     ศลัยกรรมซ่อมเสริม 
อ.นพ.คมกฤช    เอ่ียมจิรกุล วว.(สูติ-นรีเวช) 

 อ.พญ.ปกเกศ      ศิริศรีตรีรักษ ์ วว.(ศลัยศาสตร์), ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา 
อ.พญ.ฐิติพร     ภกัดีพิบูลย ์ วว.(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) 
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ภาคผนวก 12 
ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาทัว่ไป และที่ปรึกษาด้านการวจัิย 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
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ภาคผนวก 13 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 
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