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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน อนสุาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ พ.ศ.2562 

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

(อางอิงตามหลักสูตรการฝกอบรม (มคว.1) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับป พ.ศ.2562) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)       หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

(ภาษาอังกฤษ)   Fellowship Training in Reproductive Medicine 

2. ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย)        วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา 

          เวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(ภาษาอังกฤษ)   Diploma of the Thai Subspecialty Board of Reproductive Medicine 

ชื่อยอ 

(ภาษาไทย)       ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(ภาษาอังกฤษ)   Dip., Thai Subspecialty Board of Reproductive Medicine  

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. พันธกิจในการฝกอบรม 

วิสัยทัศน สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

สถาบันฝกอบรมชั้นนํา ในการผลิตสูตินรีแพทยที่มีความรูความชํานาญในอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประเทศไทย 

พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม การผลิตสูตินรีแพทยผู ท่ีมีความรูความชํานาญทางวิชาการทางดาน         

เวชศาสตรการเจริญพันธุ และวิทยาการท่ีเก่ียวของ ใหมีความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานในสังคม 

เพื่อตอบสนองตอการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชา โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความเปนมืออาชีพและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่ม

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ       

เวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ตั้งแตปการศึกษา 2542 ถึงปจจุบัน โดยหลักสูตรการฝกอบรมมี
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ระยะเวลา 2 ป  สามารถรับสูตินรีแพทยเขาฝกอบรมได ชั้นปละ 3 คน ภายหลังไดมีการพัฒนาหลักสูตรในป 2558 

จนถึงปจจุบันไดมีการปรับหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับแนวทางของ World Federation Of Medical 

Education (WFME) ตามมาตราฐานความรูความชํานาญของแพทยเฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(มคว.1) ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2562 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาทางเวชศาสตรการเจริญพันธุอยางมาก โดยเฉพาะในชนบทที่หางไกล

ความเจริญออกไป ในขณะที่ในปจจุบันอนุสาขาวิชาเวชศาสตรการเจรญิพันธุไดกาวหนาไปมาก องคความรูพื้นฐาน

และการประยุกตใชในทางคลินิกเติบโตแตกสาขาข้ึนอยางมากมาย ซึ่งยังผลใหการแพทยสาขาเวชศาสตรการเจริญ

พันธุมีการขยายตัวขึ้นอยางมาก แตปญหาอีกจํานวนมากตองการแพทยเฉพาะทางที่มีทักษะสูงในแนวลึก ซึ่งนับวา

ยังขาดอยูอีกจํานวนมาก รวมท้ังยังมีสูตินรีแพทยที่มีความตองการที่จะฝกอบรมในอนุสาขาวิชานี้ ใหทันกับ

ความกาวหนาที่มีอยางตอเนื่อง  เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของประเทศและความรับผิดชอบตอสังคม อัน

สอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานเวช

ศาสตรการเจริญพันธุใหกาวหนาสูสากล สาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตองรวมมือและสนับสนุนใหโครงการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว เพื่อเพ่ิมทักษะความรู

ความสามารถใหสูตินรีแพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้ง

ในแนวกวางและในแนวลึก ในสวนของแนวลึกจําเปนตองผานการฝกอบรมเปนพิเศษเพื่อเพ่ิมทักษะในการดูแล

เก่ียวกับเวชศาสตรการเจริญพันธุดวยวิทยาการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เชน การดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ความผิดปกติ

ทางตอมไรทอที่เกี่ยวของกับการเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว  การดูแลสตรีวัยหมดระดู และการผาตัดผาน

กลองทางนรีเวช เปนตน ซึ่งศาสตรเหลานี้จะรองรับปญหาดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ ที่ตองการแกปญหาอยาง

ละเอียดซบัซอนมากขึ้นไปกวาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาทั่วไป 

5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

แพทยประจําบานที่จบการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ตองมีคุณสมบัติ ความรูและทักษะขั้นต่ําตามสมรรถนะ

หลัก 6 ดาน ดังที่กําหนดไวในหลกัสูตรและเกณฑการฝกอบรมสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุดังนี้ (ภาคผนวก ที่ 1) 

a. การบริบาลผูปวย (Patient care) 

b. ความรูและทักษะทางการแพทย (Medical Knowledge and Skills) 

c. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

d. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

e. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

f. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

การเปนสูตินรีแพทยท่ีมีความรู ความชํานาญดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ จะตองมีวัตรปฏิบัติอยูบนพื้นฐานแหง

จริยธรรม มีความรูและความสามารถในการดูแลดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ ที่มีปญหาซับซอนเกินขีด

ความสามารถของสูตินรีแพทยทั่วไป มีเจตคติที่ดีตออนามัยการเจริญพันธุ และครอบครัว ใหการบริบาลอยางองค

รวม ท่ีประกอบดวยการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพ รวมทั้งบริหารทรัพยากรอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาคนควาวิทยาการอยางตอเนื่อง กอใหเกิดองคความรูใหม ๆ และเผยแพรไปสู

สาธารณะ อันจะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองทางวิทยาการดานเวชศาสตรการเจริญพันธุสูสังคมไทยและนานาชาติ 

โดยไดรับการสงเสริมและรับประกันคุณภาพจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหสูติ-นรีแพทย

ที่ผานการฝกอบรมมีมาตรฐานสอดคลองกับคุณสมบัติขางตน และเปนหลักประกันแกสังคมวาจะไดแพทยผูมีความ

ชํานาญดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ ที่มีจริยธรรม  มีความรู ความสามารถและทักษะสูง ที่จะยังประโยชน และไม

เปนอันตรายตอสังคมไดจริง 

เมื่อผานการฝกอบรม สูตินรีแพทยอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

1. มีความรูความสามารถระดับสูง ในการดูแลปญหาทางเวชศาสตรการเจริญพันธุที่ซับซอนอยางมีมาตรฐาน

ตามองคความรูท่ีถูกตองและทันสมัย 

2. มีทักษะระดับสูงในการดูแลปญหาทางเวชศาสตรการเจริญพันธุที่ซับซอนอยางมีมาตรฐานตามองคความรูท่ี

ถูก ตองและทันสมัย 

3. มีความสามารถและทัศนคติ (ability & attitude) ในการรบัใชสังคมไทย  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน โดย

คํานึงถึงหลักจรยิธรรมแหงวิชาชีพและกฎหมาย 

5. มีความสามารถในการวิจัยคนควาเพ่ือหาองคความรู ใหมๆ และมีความสามารถเผยแพรความรูไปสู

สาธารณะและบุคลากรทางการแพทยอันเปนประโยชนตอการพัฒนาสาขาเวชศาสตรการเจรญิพันธุ 

6. มีความสามารถผลิตองคความรูใหมและสามารถถายทอดประสบการณและงานวิจัยออกเผยแพร 

7. มีความสามารถเปนผูฝกอบรม  อาจารย (trainer, mentor และ tutor) ใหกับแพทยรุนหลัง 

8. มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดการฝกอบรมใหสอดคลองกับหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุของราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย โดยสามารถจัดตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน 

โดยใหครอบคลุมหัวขอหลักในดานกิจกรรมทางวิชาการ การปฏิบัติงานดานคลินิก  การปฏิบัติงานทาง

หองปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ การทําวิจัย ตลอดจนเสรมิสรางบทบาทการสอนดังตอไปนี้ 

6.1.1 การบริบาลผูปวย (Patient care) 

สาขาวิชาฯไดจัดจัดตารางการปฏิบัติงานหมุนเวียนที่ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 2) โดย 

 แพทยประจําบานอนุสาขาปที่ 1 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยเฉพาะคลินิก โดยมีตารางหมุนเวียนประจํา

ทุก 4 เดือน และจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากแพทยประจําบานอนุสาขาปที่ 2 อยางนอย 1 เดือนใน

ทุกครั้งที่ไดรับการหมุนเวียนไปประจําคลินิกเฉพาะทางดานอ่ืน 
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 แพทยประจําบานอนุสาขาปที่ 2 จะไดรับหมุนเวียนการปฏิบัติงานครั้งละ 1 เดือน ใหครอบคลุมคลินกิใน

หนวยยอยทุกคลินิก ทั้งภายในและภายนอกภาควิชาเพ่ือใหครบตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม 

ทั้งนี้เพื่อใหพัฒนาความรูความสามารถในการใหการดูแลผูปวยที่มีความซับซอนมากขึ้น ตลอดจนฝกการ

ตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวยดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความชํานาญ  

6.1.2 ความรูและทักษะทางการแพทย (Medical Knowledge and Skills) 

สาขาวิชาฯไดกําหนดตารางการฝกอบรมและพัฒนาความรูใหแกแพทยประจําบานอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ

รายปการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร มคว.1 ของราชวิทยาลัยสูตินรีเวช ป พ.ศ.2561 อีกทั้งสงเสรมิการ

คนควาหาความรูที่ทันสมัยเพ่ือใหทันตอวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว  

 โดยในรอบ 2 ปการศึกษา แพทยประจําบานอนุสาขาจะไดรับความรูตามท่ีกําหนดในหลักสูตรครบตาม

เกณฑที่กําหนด โดยจะมีการจัดแบงใหมีการหมุนเวียน สลับสับเปลี่ยนความเหมาะสมหรือสอดคลองกับ

การปฏิบัติงานที่ตองรับผิดชอบอยูในปจจุบัน โดยจะมีอาจารยที่ปรึกษาประจํา ในแตละหัวขอการเรียนรูที่

จัดไว (ภาคผนวกท่ี 2 และ 3) 

 อาจารยในสาขาวิชาจะเขารวมรับฟง ในหัวขอการเรยีนรูเพื่อใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ

เพื่อใหแพทยประจําบานอนุสาขา ไดรับโอกาสในการถกประเด็นความรูเชิงวิชาการตางๆอยางเหมาะสม

ตลอดจนสอดแทรกการสรางทัศนคติที่ดี และจริยธรรมในการดูแลผูปวย  

 กิจกรรมความรูการบรรยายทางวิชาการในหัวขอหลัก จะมีการจัดแบงใหแพทยประจําบานอนุสาขา ปที่ 2 

ไดทํากอนในชวง 4 เดือนแรกของปการศึกษา เพื่อเปนตัวอยางใหแกแพทยประจําบานอนุสาขา ปที่ 1 

จากนั้นแพทยประจําบานอนุสาขา ปที่ 1 จะทําหนาที่รับผิดชอบการบรรยายทางวิชาการในหัวขอหลัก 

ตั้งแตในเดือนที่ 5 ของปการศึกษา เปนตนไป 

 กําหนดใหแพทยประจําบานอนุสาขา ทั้ง 2 ชั้นปเขารวมในการจัดการอบรมทางวิชาการของสาขา 

ตลอดจนการจัดอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการภายในภาควิชา 

 นอกจากนี้ทางสาขาวิชา ยังไดกําหนดตารางเวลาสําหรับการจัดวารสารสโมสร ประชุมวิชาการ รายงาน

ผูปวยที่นาสนใจและมีความซับซอน ตลอดจนมีการนํากรณีศึกษาจากผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากการ

รักษาพยาบาลที่ไมพึงประสงค มาทําการศกึษาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเรียนรู เพื่อนําเสนอแนวทางที่อาจ

สามารถพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติของสถาบันในอนาคต 

 สงเสรมิใหแพทยประจําบานอนุสาขาทุกชั้นป เขารวมการประชุมทางวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย 

 สงเสรมิใหแพทยประจําบานอนุสาขาทุกชั้นป เขาการประชุมรวมระหวางสถาบันในการนําเสนอกรณีศึกษา

ที่นาสนใจ (Inter-Institute Reproductive Medicine Conference) 

 สงเสรมิใหแพทยประจําบานอนุสาขาทุกชั้นป สามารถเขารวมการประชุมวิชาการที่จัดข้ึนโดยสมาคม/

ชมรมที่เกี่ยวของกับราชวิทยาลัย 
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 สงเสรมิใหแพทยประจําบานอนุสาขาทุกชั้นป เขารวมในการประชุมวิชาการในระดับโลก ตลอดจนใหทุน

สนับสนุนหากมีผลงานทางวิชาการไปในนําเสนอในการประชุม 

 แพทยประจําบานอนุสาขาปที่ 1 จะไดรับการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเพ่ือรับผิดชอบผูปวยในที่จะเขารบัการ

รักษาโดยการผาตัดผานกลองทางนรีเวช และการผาตัดเปดหนาทองอ่ืน เชนในกรณีท่ีมีการผาตัดซอมสราง 

หรอืควบคุมภาวะการเจริญพันธุ รวมกับแพทยประจําบานอนุสาขาปที่ 2 หรือแพทยประจําบานหนวย

ผาตัดผานกลองทางนรีเวช และรับหนาที่เปนผูชวยผาตัดคนที่ 2 ในเบื้องตน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู อีกทั้ง

เกิดความชํานาญและคุนเคยตอการผาตัด กอนที่จะรับบทบาทเปนแพทยผูชวยผาตัดคนที่ 1 และรับ

บทบาทเปนศัลยแพทยผาตัดทางนรีเวชในลําดับถัดไป 

ทั้งนี้การเขารวมประชุมใดๆตองไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานปกติตามตารางที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงสิทธิใน

การเขารวมประชุมแกแพทยประจําบานอนุสาขาชั้นปที่ 2 เปนลําดับแรก  

6.1.3 ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

- สาขาวิชาฯ ใหอิสระกับแพทยประจําบานในการนําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาของผูปวยเพื่อการ

เรยีนรูไดดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่คนพบ เขามาปรึกษากับอาจารยเพื่อถกในประเด็นที่นาสนใจ และเพ่ือ

การดแูลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ(Workplace-based Learning) 

- ถายทอดความรูและทักษะใหแพทยผูเก่ียวของท้ังในภาควิชาฯ และนอกภาควิชาฯ ตลอดจนนักศึกษาแพทย 

แพทยประจําบานและบุคลากรทางการแพทย 

- มีการสื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสรมิความสัมพันธที่ดี

ระหวางแพทยและผูปวย 

- ยอมรับและเคารพการตัดสินใจกาตัดสันใจของผูปวย โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

- สงเสรมิใหแพทยประจําบานอนุสาขาสรางมนุษยสัมพันธที่ดี เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานกับ

ผูรวมงานทุกระดับ 

- สามารถเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

6.1.4 การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

- สาขาวิชาฯ เนนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติงานเปนฐาน (Practice-based Training and Problem-

based Learning) มีการเรียนแบบบูรณาการโดยใชการฝกอบรมในดานความรูทั้งภาคทฤษฎีและโดยใช

ผูปวยจริงรวมกับการปฏิบัติงานจริงในภาคปฏิบัติใหเขากับงานบริการเปนการสงเสริมซึ่งกันและกัน โดย

ผานการคนหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนใชความคดิสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางความรู

ใหมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

- ดําเนินการทํางานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางนอย 1 เรื่อง ตามขอกําหนดในหลักสูตรของ

ราชวิทยาลัยฯ โดยเปนผูวิจัยหลัก 

- วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย 
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- เรยีนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

6.1.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism)  

- มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 

- มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค (non-technical skills) โดยสอดแทรกอยูในระหวางปฏิบัติงานคลินิก และบท

วิเคราะหผูปวยที่นาสนใจ หรอืการวิเคราะหผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากการดูแลรักษาทางการแพทย 

- มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 

development) 

- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

- คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

6.1.6 การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based Practice)  

- มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   

- มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย โดยสามารถอธิบายกระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภัยทางเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

- ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรบัเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ

สถานการณวิกฤตทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาได 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

เนื้อหาของการฝกอบรมเปนไปตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศ ไทย ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบดวย 

1. ความรูพื้นฐานของฮอรโมน กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชวิทยา และระบบท่ีเก่ียวของ ตามเนื้อหาวิชาของ

หลักสูตรท่ีกําหนดในภาคผนวกที่ 4 

2. โรคหรือภาวะของผูปวย ตลอดจนพยาธิสภาพ ในกรณีที่มีความผิดปกติของฮอรโมน และระบบที่เกี่ยวของ 

ตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่กําหนดในภาคผนวกที่ 4 

3. สามารถแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย ตลอดจนสามารถทําหัตถการเพ่ือดูแลรักษา

โรคที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรการเจริญพันธุ ตามเกณฑหัตถการของแพทยตอยอดอนุสาขาฯที่ระบุใน

ภาคผนวกที่ 5 

6.3 ระยะเวลาของการฝกอบรม  

การฝกอบรมมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 2 ป (24 เดือน) เริ่มการฝกอบรมวันที 1 กรกฎาคมของ

ทุกปการศึกษาเพื่อใหสามารถพัฒนาสมรรถนะตางๆใหพรอม ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายเวลาการฝกอบรม

ออกไปจําเปนตองพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการฝกอบรมฯจะดูจากการประเมินที่มีการทําไวและ

การประเมินอ่ืนๆในเกณฑการเลื่อนชั้นปเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯซึ่งแตงต้ังโดยหัวหนาภาควิชาฯ เพื่อทําหนาที่รับ     

ผิดชอบในการบริหารจัดการ และการประสานงาน ตลอดจนทําการประเมินผลในแตละขั้นตอนของการฝกอบรม 

โดยใหตัวแทนของผูที่เขารับการฝกอบรม มีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม นอกจากน้ียังไดกําหนดคุณสมบัติ

ของประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ

มาแลวไมนอยกวา 5 ป ภายหลังการไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง

ประเทศไทย 

โดยใหมีขอบเขตหนาที่ในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

1. กําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร บริหารจัดการวางแผน ดําเนินงานและติดตามผล โดยมีการ

กําหนดวาระ คุณสมบัติและการไดมาซ่ึงคณะกรรมการไวอยางชัดเจนตามขอบังคับคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดีวาดวยขอบังคบัระดับบัณฑิตศึกษา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหนาท่ีเสนอรายงานความคืบหนา ตลอดจนปญหาตอที่ประชุมในการ

ประชุมสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุประจําเดือน เพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน ตลอดจนวางแผนและหาแนว

ทางการแกไข 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหนาท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตอที่ประชุมภาควิชา   

สูติศาสตร -นรีเวช วิทยา และคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามา ธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน ทบทวนทิศทาง และวัตถุประสงคของ

หลักสูตรการฝกอบรมฯ รวมทั้งการปรับเงื่อนไข ขอกําหนดในการรับผูสมัครในการเขาฝกอบรมใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหนาท่ีปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 ป ตลอดจนเตรียมสถาบันฝกอบรมเพ่ือรับ

การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยสูตินรแีพทยแหงประเทศไทย 

6. ประธานโครงการฝกอบรมหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตรการเจรญิพันธุ จะทําหนาท่ีเปนอาจารยที่ปรึกษา ใน

กรณีที่ไดรับการรองขอจากแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา ตลอดจนเปนผูนําปญหาเขาปรึกษาหารือเพ่ือ

หาแนวทางการแกไขตอไป 

6.5 แผนการฝกอบรม 

สภาวะการปฏิบัติงาน สาขาวิชาฯ จัดสภาวะการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

1. สนับสนุนใหแพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม 

2. การปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยระบุกฎเกณฑและประกาศเร่ืองเงื่อนไขงานบริการและ

ความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม เชน คูมือแพทยประจําบาน 

3. การกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การ

เจ็บปวย 

4. การเกณฑทหาร การถูกเรยีกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน 
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5. คาตอบแทนผูเขารบัการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย 

6. ระบบอาจารยที่ปรกึษา 

6.6 การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย 

6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนช้ันป 

การประเมินระหวางการฝกอบรมสาขาวิชาฯจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม 

ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตางๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยในสถาบันฝกอบรม ตามหัวขอที่คณะ อฝส. กําหนด เชน การ   

         ประเมินโดยวิธี EPAs และ DOPs (ภาคผนวก 6)        

มิติที่ 2 คะแนนสอบจัดโดยสถาบันและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย   

 มิติที่ 3 การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย 

 มิติที่ 4 การประเมินรายงานวิจัย 

 มิติที่ 5 การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 

 มิติที่ 6 การประเมินประสบการณเรียนรูจาก counseling และ non-technical skills (optional) 

 มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน (optional) 

 การประเมนิผลมิติที่ 1-7 ทําโดยการประเมินระหวางการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือวัดผล 

การบันทึกขอมูลการประเมินผูเขารับการฝกอบรมทําโดย 

- แพทยประจําบานผูเขารับการฝกอบรม ในอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ จะตองทําการบันทึกขอมูลใน

สวนที่เก่ียวของตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแตละปการศึกษา 

- สถาบันฝกอบรมอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ทําการบันทึกขอมลูและผลการประเมินผูเขารับการ

ฝกอบรมในมิติตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบันผานระบบสารสนเทศ เพ่ือรายงานผลมายัง

คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ตามที่กําหนด  

ผลการประเมินนาํไปใชในกรณี ตอไปนี้ 

- เพื่อเลื่อนระดับชั้นป โดยเกณฑผานตามที่สาขาวิชาฯและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯประกาศ

กําหนด 

- เพื่อใหสถาบันฝกอบรมใชพิจารณาความพรอมของผูฝกอบรมสําหรับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

      การประเมินระหวางการฝกอบรมโดยสมํ่าเสมอและแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบ จะชวยใหเกิด

การพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรมไดสมบูรณข้ึน 

เกณฑการเลื่อนช้ันป 

- ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด 

- ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร EPAs และ DOPs 
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- ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรมไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันฝกอบรม 

แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันป  

- ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนที่สถาบันกําหนด แลวทําการประเมินซ้ํา ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อน

ชั้นปได 

- ไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปซ้ําตามขอที่ 1 หรือไมผานการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเขาสอบ

วุฒิบัตร ตองปฏิบัติงานในระยะชั้นปเดิมอีก 1 ป 

- หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป ใหยุติการฝกอบรม  

ทั้งนี้ใหสถาบันสงผลการประเมินแพทยผูเขารับการฝกอบรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป เพื่อเสนอที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลําดับ 

การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 

- แจงผลการประเมินใหแพทยผูเขารับการฝกอบรมรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของราช

วิทยาลัยฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการประเมิน 

ผลซ้ํา 

- เมื่อแพทยผูเขารับการฝกอบรม ลงชื่อรับทราบใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหอนุกรรมการฝกอบรม 

และสอบของราชวิทยาลัยฯ  

การดําเนินการเพ่ือยุติการฝกอบรม 

1. การลาออก แพทยผูเขารับการฝกอบรม ตองทําเร่ืองชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 

2 สัปดาห เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธ์ิการสมัครเปน

แพทยประจําบานเปนเวลา 1 ป ในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก

และคําชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม  การลาออกจะถือวาสมบูรณเม่ือไดรบัอนุมัติจากแพทยสภา   

2. การใหออก 

2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรบัผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวย หรือตอ

ชื่อเสียงของสถาบันฝกอบรม 

2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรบัผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน 

และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ 

 เมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก ใหทําการแจงแพทยผูเขารับการฝกอบรม รับทราบพรอมใหพักการ

ปฏิบัติงาน แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือดําเนินการพิจารณาและแจงตอยัง    

แพทยสภา จนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ 

 ผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และวิธีการประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  

ผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม  
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พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

ก. ตองไดรับการฝกอบรมในสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภาในสถานบรกิาร

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพทยสภารับรองหรือผานการฝกอบรมในระดับแพทยประจําบานปสุดทาย

ตามหลักสูตรสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาของแพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

ที่แพทยสภาใหการรับรองและสถาบันท่ีใหการฝกอบรมยินยอมใหสอบเพ่ือรับการประเมิน 

ข. เปนผูผานการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และขอบังคับ

แพทยสภาหมวด 3 ขอ 13 เรื่องการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ สําหรบัอนุสาขาเวชศาสตรการเจรญิพันธุ หมายความถึง การ  

    ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม  

2. สถานท่ีปฏิบัติงานลักษณะและดูปริมาณงานที่ปฏิบัติเปนไปตามท่ีกําหนดดังนี้ 

2.1 สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเปนสถานที่ปฏิบัติงานจะตองมีคุณสมบัติ 

         และมีภาระงานของอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ตามเกณฑที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย  

         แหงประเทศไทยกําหนด และไดรับการรบัรองจากราชวิทยาลัยฯ 

    2.2 ลักษณะและปริมาณงานที่จะตองปฏิบัติเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑที่ราชวิทยาลัย    

    สูตินรแีพทยแหงประเทศไทยกําหนดไวในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขาสูติศาสตรและนรีเวช    

    วิทยา 

2.3  สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ที่เปนสถานที่ปฏิบัติงานจะตองแจงจํานวนและรายชื่อ

แพทยที่ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ใหกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เพื่อแจง  

ใหเลขาธิการแพทยสภาทราบทกุปการฝกอบรม โดยจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ 

เม่ือรวมกับแพทยที่เขาฝกอบรมจะตองไมเกินศักยภาพการฝกอบรมที่คณะอนุกรรมการกําหนดไว 

 

  การประเมินผล จะประเมินจากการสอบ 3 หัวขอหลัก คือ 

1. การวิจัย 

2. การสอบขอเขียน 

3. การสอบปากเปลา       

เกณฑการตัดสินการประเมินและระยะเวลาการคงอยู (validity) ของผลการประเมิน 

      การตัดสินในแตละข้ันของการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตดัสินการประเมินการสอบขอเขียน ตองไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ minimal passing level 

(MPL) ของคะแนนสอบขอเขียนรวม จึงถือวาผาน และผลสอบผานมีอายุการคงอยู (valid) 2 ป 

2. การตดัสินการประเมินการสอบปากเปลา ตองไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 จึงถือวาผาน และ

ผลสอบผานมีอายุการคงอยู (valid) 2 ป 

3. การตรวจรายงานการวิจัย ตองผานตามเกณฑที่คณะ อฝส. กําหนดซึ่งผลการประเมินงานวิจัยวาผานมีผล

ในการใชงานได 2 ป 
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4. การตรวจสมุดบันทึกหัตถการและกรณีศึกษามีจํานวนครบตามเกณฑ และผานการประเมินตาม EPAs และ 

DOPsตามเกณฑที่คณะ อฝส. กําหนด รวมทั้งเปนไปตามจริงเม่ือการมีสุมตรวจบันทึกเวชระเบียน จากการ

บันทึกเลขประจําตัวผูปวยที่บันทึกไว  จึงถือวาผาน และผลประเมินผานมีอายุการคงอยู (valid) 2 ป 

5. ผูที่สอบผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ หมายถึงผูที่สอบผานทั้ง 4 สวน คือ การประเมินการสอบขอเขียน 

สอบปากเปลา และสมุดบันทึกหัตถการ 

6. ผูที่สอบไมผานการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ หมายถึง คือสอบไมผานสวนใดสวนหน่ึงของการสอบโดยใหมี

สิทธิสอบแกตัวไดในสวนท่ีสอบไมผานและการสอบใหมในปการศึกษาถัดไปทุกครั้งจะตองชําระคาสมัคร

สอบใหมตามเกณฑ และตามอัตราที่แพทยสภากําหนด 

7. การตดัสินผลการประเมินทุกข้ันตอน เปนไปตามหลักเกณฑและการพิจารณาของคณะ อฝส. ทั้งนี้โดย

ไดรับความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรแีพทยแหงประเทศไทยเพ่ือ

นําเสนอตอแพทยสภา 

 

6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และ คุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร ใหปฏิบัติตามที่ประกาศในหลักสูตรของราช 

วิทยาลัยฯ จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วิธีการประเมิน 

 การประเมนิประกอบดวย 

1. การสอบขอเขียน ทําการสอบประเภทอัตนัย ผลการตัดสินคือผานหรือไมผานเทานั้น ซึ่งขึ้นกับการตัดสิน

ของคณะกรรมการสวนกลาง 

2. การสอบปากเปลา ทําการสอบโดยคณะกรรมการสวนกลาง ผลการตัดสินคือ ผานหรือไมผานเทานั้น 

3. งานวิจัย ตองสงรายงานผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสิ้นแลวฉบับสมบูรณ และตัดสินวาผานหรือไมผานตาม

เกณฑท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสวนกลาง 

4. สมุดบันทึกการทาํหัตถการและกรณีศึกษา ตองสงสมุดบันทึกการทําหัตถการและกรณีศึกษาที่ทําเสร็จสิ้น

แลวฉบับสมบูรณ และตัดสินวาผานหรือไมผานตามเกณฑจํานวนที่กําหนดในแตละระดับขีดขั้น

ความสามารถโดยคณะกรรมการสวนกลาง (ภาคผนวก 7) 

5. ใบประเมินการดูแลรักษาผูปวยและการทาํหัตถการตาม EPAs และ DOPs ที่ประเมินจากอาจารยของแต

ละสถาบัน ตามเกณฑในภาคผนวกที่ 8 และ 9  

- ระยะเวลาที่ประเมนิ 

 การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาจะกําหนดโดยคณะกรรมการสวนกลาง ทั้งนี้ตองใหเสร็จสิ้นภายใน 

วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

การวิจัย ตองสงรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการสวนกลางภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 

ของทุกป 
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 การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (log book) ตองสงสมุดบันทึกหัตถการที่บันทึกครบถวน รวมทั้ง ใบ

ประเมินการดูแลรักษาผูปวยและการทําหัตถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารยของแตละสถาบัน 

ตามเกณฑในตารางที่ 2 และตารางที่ 4 ตอคณะกรรมการสวนกลางภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกป  

- ผลการประเมิน 

 กรณีที่ไมสงสมุดบันทึกหัตถการ หรือบันทึกไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด จะไมมีสิทธิ์ในการสอบขอเขียน 

และการสอบปากเปลา 

 การสอบผานเพื่อไดรับวุฒิบัตร หมายถึงการสอบผานทั้งสี่สวนขางตน กรณีที่สอบไมผานในบางสวน 

สามารถสอบใหมเฉพาะสวนท่ีไมผานตามที่คณะกรรมการสวนกลางกําหนดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

สวนกลางกําหนด 

- การอนุมัติวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ผูที่จะไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญ

พันธุ ทั้งนี้จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ซึ่ง

กําหนดการจะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป 

6.6.3 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการประเมินและการตัดสินผล 

ผูผานการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา         

เวชศาสตรการเจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย โดยตองผานเกณฑตามที่ประกาศในหลักสูตร

ของราชวิทยาลัยฯ จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

1) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

- ไดรบัปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรอง 

- เปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

2) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

3) มีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด สาขาวิชาเวชศาสตร

การเจริญพันธุที่กําหนดและไดประกาศไวในแตละปการศึกษา (ภาคผนวกที่ 10) 

7.2 การคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ กําหนดเกณฑและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยยึดหลักความเสมอ

ภาคโปรงใสและยุติธรรม ตรวจสอบได เพ่ือคดัเลือกแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาฯ ตามจํานวนโควตาที่สาขาฯ

ไดรบัอนุมัติจากแพทยสภา (ภาคผนวกที่ 11) 

7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ กําหนดจํานวนแพทยประจําบานในแตละปโดยอางอิงจํานวนอาจารย จํานวนผูปวยผาตัด 

จํานวนผูปวยนอกและผูปวยใน ตามที่ราชวิทยาลัยฯกําหนด 



13 
 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

 สาขาวิชาฯ กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมสอดคลอง 

กับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ความจําเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสขุภาพของ 

ประเทศ ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ 

คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครูและความชํานาญทางคลินิก และระบุหนาท่ีความรับผิดชอบภาระงาน 

ของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ 

8.1 คุณสมบัติของประธานหลักสูตรการฝกอบรม 

 สาขาวิชาฯกําหนดใหประธานหลักสูตรการฝกอบรม เปนอาจารยผูรบัผิดชอบแผนงานฝกอบรม มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยฯกําหนด 

8.2 คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

8.2.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

        จะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตรการเจรญิพันธ หรือผูที่ไดรับการ

รับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ใหเปนอาจารยผูใหการฝกอบรมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่

ราชวิทยาลัยฯกําหนด 

8.2.2 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

        สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

หรอืผูที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เปนอาจารยผูสอนเต็มเวลาอยางนอย 2 คน

และอาจารยผูทาหนาที่หัวหนาสถาบันฝกอบรมหรือประธานการฝกอบรม จะตองปฏิบัติงานทางดานเวชศาสตรการ 

เจริญพันธแลวไมนอยกวา 5 ป 

         หากมีจานวนอาจารยผูฝกอบรมเต็มเวลาไมพออาจจัดใหมีอาจารยแบบบางเวลารวมดวยโดยตองมี จํานวน

ไมเกินรอยละ 50 ของจานวนอาจารยทั้งหมด และภาระงานในอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุของอาจารย 

แบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่

ตองทดแทนถาสถาบันมีอาจารยเพิ่มขึ้น สามารถรับแพทยประจาบานตอยอดไดในอัตราอาจารย 2 คน ตอแพทย

ประจําบานตอยอด 1 คน โดยสัดสวนผูใหการฝกอบรม ตอ ผูเขารบัการฝกอบรมแพทยประจาบานตอยอด อนุสาขา

เวชศาสตรการเจริญพันธุ ตองไมนอยกวา 2:1 ในแตละปท่ีรับสมัคร 

         ในกรณีหลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรมหรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบใหอนุโลมใช

หลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสาหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม โดยทอนเปนสัดสวนตาม 

เวลาที่สถาบันฝกอบรมนั้น ๆ มีสวนรวมในการฝกอบรม 

 อนึ่ง สถาบันฝกอบรม ตองกําหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมให

สอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/ หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดย

ครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ ไดแก คณุสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก 

 สถาบันฝกอบรม ตองระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดาน

การศึกษา การวิจัย อาจารย ตอผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากําหนดไว อาจารยจะตองมี
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เวลาเพียงพอสา หรับการใหการฝกอบรม ใหคาปรึกษา และกากับดูแล นอกจากนั้นอาจารยยังตองมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องทั้งทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ตองจัดใหมีการพัฒนาอาจารย

อยางเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 สํานักงานของสาขาวิชา ฯ ตั้งอยูที่อาคาร 1 ชั้น 5 เปนที่ทําการสําหรับเจาหนาฝายที่สนับสนุน โดยมี

สถานที่หลัก สําหรับจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี อยูท่ีอาคาร 1 ชั้น 4 

สาขาวิชาฯ กําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาซึ่งครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรม

ภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 

- มีสถานที่สําหรับการฝกอบรม จํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธ

ของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอกและ ในหองผาตัด ผูปวยนอกเวลาราชการและผูปวยวิกฤต การ

เขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับ สนับสนุนการเรียนรู 

- สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจรยิธรรม 

- การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทมีรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 

- ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ มีการบูรณาการ 

และสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ 

- การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม

การประเมินการฝกอบรม 

- การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามที่ราชวิทยาลัยฯกําหนด 

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

สาขาวิชาฯ กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสําหรับการ 

ประเมินหลักสตูรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุม 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 

- แผนการฝกอบรม 

- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 
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- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรบัการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

- สถาบันฯรวม 

- ขอควรปรับปรุง 

 สําหรับขอมูลในการประเมินนั้น สาขาวิชาฯแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จาก

ผูใหการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ

แพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมนิการฝกอบรม/หลักสูตร 

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

 สาขาวิชาฯ จัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป 

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการ

ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูล

อางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหราชวิทยาลัยฯหรือแพทยสภารับทราบ 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- สาขาวิชาฯ ทําการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบกําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับ

สมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่ รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ

ประเมินผลและผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมใน

แตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมใน

ระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- สาขาวิชาฯ กําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/

หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

- สาขาวิชาฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการ

ฝกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวของ การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

- สาขาวิชาฯ จัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนๆที่เก่ียวของ

ครบถวน สอดคลองกับขอบังคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมที่จะไดรบัการอนุมัติใหจัดการฝก 

อบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการ 

ประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องดงันี้ 

 13.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการฝกอบรมภายใน 

 13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรบัการประเมินคุณภาพจาก 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อยางนอยทุก 5 ป 
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ภาคผนวกท่ี 1 

มาตรฐานความรูความชํานาญของแพทยเฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย) 

 

แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ตองมีคุณสมบัติและความรู

ความสามารถขั้นต่ําตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ดานดังนี้ 

1. การบรบิาลผูปวย (Patient care) 

ก. มีความรูความสามารถระดับสูงในการดูแลปญหาทางเวชศาสตรการเจริญพันธุที่ซับซอนอยางมีมาตรฐาน

ตามองคความรูที่ถูกตองและทันสมัย 

ข. มีทักษะระดับสูงในการดูแลปญหาทางเวชศาสตรการเจริญพันธุที่ซบัซอนอยางมีมาตรฐานตามองคความรู

ท่ีถูกตองและทันสมัย 

ค. มีทักษะในการดูแลดานนรีเวชวิทยาตั้งแตระยะกอนวัยเจริญพันธุ วัยเจรญิพันธุและวัยหมดระดู 

2. ความรูและทักษะทางการแพทย (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจที่เก่ียวของกับสุขภาพสตรี 

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนสุาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

3. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

ข. ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทยนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานและบุคลากรทางการแพทย 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการตัดสินใจ และ 

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

ง. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

จ. เปนท่ีปรกึษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

4. การเรยีนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (practice-based) ความคิดสรางสรรคตามหลัก 

วิทยาศาสตรในการสรางความรูใหมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

ค. วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย 

ง. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

ก. มีคณุธรรมจริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค (non-technical skills) 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous 

professional development) 
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ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

6. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ   

ข. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย โดยสามารถอธิบายกระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภัยทางเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

ค. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ

สถานการณวิกฤตทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาได 
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ภาคผนวกท่ี 2  

ตารางการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนสุาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 July  August September October November December January February March April May June 

F2 Menopause Endoscopy Infertile เจตนิน/STD Infertile 

med 

PMK/RM 

CU 

Molecular Ped Endoscopy Infertile 

Lap เจริญ

กรุง/med 

จุฬา 

Menopause 

F2 Infertile Menopause Japan 
เจตนิน/

med รามา 
Endoscopy Infertile Molecular Ped Menopause 

med 

จุฬา/

มทส 

Infertile Endoscopy 

F2 Endoscopy Infertile 
เจตนิน/   

RM CU 
Endoscopy Menopause 

med 

PMK/RM 

CMU 

Molecular Ped Infertile 

med 

จุฬา/

มทส 

Menopause Infertile 

F1 Laparoscopy Infertile Endocrine & Menopause 

F1 Infertile Endocrine & Menopause Laparoscopy 

F1 Endocrine & Menopause Laparoscopy Infertile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

ภาคผนวกท่ี 3  

ตารางการจัดสรรหัวขอการพัฒนาความรูเชิงวิชาการภาคทฤษฎี และเชิงวิเคราะห 

เพ่ือบูรณาการความรูทางทฤษฎีสูการปฏิบัติของแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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28 
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ภาคผนวกท่ี 4  

เน้ือหาวิชาของหลักสูตรการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ จะตองครอบคลุมเนื้อหา

ดังตอไปนี้ 

1. กลไกการออกฤทธ์ิของฮอรโมน  (Mechanisms of hormone action) 

2. เภสัชวิทยาทางคลินิกของฮอรโมน (Clinical pharmacology of hormones) 

3. พยาธิวิทยา (Pathology) 

4. วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology) 

5. วิทยาเอ็มบริโอ (Embryology) 

6. พันธุศาสตร (Genetics) 

7. เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnostic techniques) 

8. การทํางานของระบบ neuroendocrine และโรคที่เก่ียวของ (Neuroendocrine function and disease 

states) 

9. การทํางานของรังไขและโรคที่เก่ียวของ (Ovarian function and disease states) 

10. การทํางานของตอมไทรอยดและโรคที่เก่ียวของ (Thyroid function and disease states) 

11. การทํางานของตอมหมวกไตและโรคที่เก่ียวของ (Adrenal function and disease states) 

12. ความผิดปกติของ androgen (Androgen disorders) 

13. ความผิดปกติของระดู (Disorders of menstruation) 

14. การขาดระดู (Amenorrhea) 

15. ภาวะการขาดฮอรโมน (Endocrine deficiency states) 

16. ระยะเขาสูวัยเจริญพันธุ (Puberty) 

17. การหมดระดู (Menopause) 

18. ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝายหญิง (Female infertility) 

19. ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝายชาย (Male infertility) 

20. จิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตรการเจริญพันธุ (Psychosexual aspects of reproductive medicine) 

21. เทคนิคการผาตัด (Surgical techniques) 

22. ระบบตอมไรทอของการตั้งครรภ (Endocrinology of pregnancy) 

23. การวางแผนครอบครัวและการติดเชื้อของระบบสืบพันธุ (Family planning and reproductive tract  

infection) 

24. เทคนิคชวยการเจริญพันธุ (Techniques of assisted reproduction) 

25. ความสามารถทางหองปฏิบัติการ (Laboratory capability) 

26. การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (Research and thesis) 

27. การสอน (Teaching) 

28. จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) 

29. ประสบการณดานบริหารจัดการ (Administrative experiences) 
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รายละเอียดของแตละเน้ือหา 

1) กลไกการออกฤทธ์ิของฮอรโมน (Mechanisms of hormone action) 

วัตถุประสงค 

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีรูเก่ียวกับกลไกการออกฤทธ์ิของฮอรโมนในระดับเซลลและโมเลกุล 

และสามารถที่จะประยุกตใชความรูรวมกับ reproductive physiology  และความผิดปกติเก่ียวกับการเจริญพันธุ 

โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวขอตอไปนี้ได 

1) กลไกการออกฤทธิ์ของ releasing hormone เชน gonadotropin releasing hormone (GnRH) และ 

neural peptides อื่นๆ 

2) กลไกการออกฤทธิ์ของ tropic hormone เชน follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing 

hormone (LH) 

3) กลไกการออกฤทธิ์ของ steroid hormone เชน เอสโทรเจน  และโปรเจสเตอโรน   

4) การออกฤทธ์ิของฮอรโมนรวมถึง heterogeneity ของฮอรโมน  post-translational modification, 

desensitization, receptor replenishment, internalization และ second messenger 

5) ประเภทของ receptor assay และประโยชนของการนําไปใช ไดแก การตรวจหา estrogen receptor โดย

การยอม immunohistochemistry 

6) การจับของ receptor กับ DNA  และการเร่ิมตน transcription (initiation of transcription) 

7) ความผิดปกติของ receptor  ชนิดของ orphan receptor และผลตอการออกฤทธ์ิของฮอรโมน 

8) การสงตอสัญญาณ (signal transduction pathway) ของฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับการเจริญพันธุ และ co-

factors 

9) การควบคุมฮอรโมนระดับโมเลกุลและการสรางตัวรับของฮอรโมน   

2)  เภสัชวิทยาทางคลินกิของฮอรโมน (Clinical pharmacology of hormones) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถประเมินทางคลินิกและใหการดูแลรักษาผูปวยที่มี

ปญหาเก่ียวกับเภสัชวิทยาคลินิกของฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับเวชศาสตรการเจริญพันธุ  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) ใหคํานิยามของการดูดซึม การขับถาย การกระจาย และ biotransformation ของยาและฮอรโมน  แสดงถึง

ความรูเก่ียวกับกลไกของการเคลื่อนยายผาน membranes  เชน รก   การหลั่งเขาสูน้ํานม เซลล  การสะสม 

metabolism ระบบการทํางานของเอ็นไซม  การขับถายของยาและฮอรโมนทางไตตับและการถายอุจจาระ 

2) อธิบายกลไกการทํางานของยาและฮอรโมน รวมทั้งความสัมพันธระหวางโครงสรางและการทํางาน receptors 

และตําแหนงท่ีออกฤทธ์ิ 

3) แสดงผลของยาและฮอรโมน รวมทั้งการตอบสนองตามขนาด ความแตกตางทางชีวภาพ ความหลากหลายของ

ผลและปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลของยาหรือฮอรโมน เชน อายุ เพศ น้ําหนัก วิธีการใหยาและฮอรโมน การดื้อยา 

และปฏิกิริยาระหวางยาหรือฮอรโมน  การเกิดความพิการแตกําเนิด (teratogenicity)   hormone agonist 

และ antagonist 

4) อธิบายขอบเขตและขอจํากัดของระบบนําสงยา (delivery systems) ตางๆ  ของฮอรโมน 
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5) อธิบายการสราง การจัดหา (availability) และขอดีของ recombinant glycoprotein hormones 

6) อธิบายการตอบสนองที่เฉพาะของเนื้อเยื่อ (tissues specific responses) ตอฮอรโมน  ยาที่ออกฤทธ์ิเหมือน

ฮอรโมน (hormone analogue) และ  selective receptor modulators  รวมทั้งความชอบของยาในการ

จับ กับตั ว รั บ  ( receptor affinity) , receptor isoform, receptor expressions, post receptor activity  

และการปฏิสัมพันธกับโปรตีนท่ีจะมาจับ (binding proteins) และมีความเขาใจระดับโมเลกุลเก่ียวกับอันตร

กิริยา (interaction) ระหวางฮอรโมน  ตัวรบั  DNA และ transcription factors  

7) อธิบายกลไกที่ยาอาจเปลี่ยนแปลงการทํางานของฮอรโมน เชน insulin sensitizing agents 

8) แสดงผลเสยีและอาการแพท่ีเกิดจากยาและฮอรโมน การเกิดความพิการแตกําเนิด การติดยา 

9) อธิบายกฎหมายหรือขอบังคับที่เก่ียวของกับยาและฮอรโมนและการพัฒนายาและฮอรโมน 

10) อธิบายการออกแบบและวิเคราะหผลของ clinical trials  

 

3)  พยาธิวิทยา (Pathology) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีรู เก่ียวกับกายวิภาค ทั้งแบบมหภาค และจุลภาค รวมทั้ง 

immunohistochemical techniques ซึ่งเกี่ยวของกับการวินิจฉัยและนํามาใชในการตรวจหาสาเหตุของพยาธิ

สภาพของระบบต อม ไร ท อที่ เกี่ ย วข อ งกั บการสืบ พันธุ   และ เข า ใจการนํ ามาใช และข อ จํ า กั ดของ 

immunohistochemistry  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถตรวจและอธิบายพยาธิวิทยาของอวัยวะตอไปนี้ได 

1) ชองคลอด (vagina)  

1.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของชองคลอด 

1.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไดรับฮอรโมนกอนคลอด 

1.3 กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอรโมนตางๆตอชองคลอด 

2) ปากมดลูก (cervix)  

2.1 กลไกของการทํางานของฮอรโมนและผลของฮอรโมนตอปากมดลูก 

2.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไดรับฮอรโมนกอนคลอด 

3) เยื่อบุโพรงมดลูก (endometrium)  

3.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของเย่ือบุโพรงมดลูกปกติและผิดปกติ 

3.2 ความสัมพันธระหวาง estrogen กับการหนาตัวของเย่ือบุโพรงมดลกู (endometrial 

hyperplasia) และมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก 

3.3 ระยะในการพัฒนาของเยื่อบุโพรงมดลูก (dating) 

3.4 การฝงตัวของตัวออน (implantation) รก และการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะแรก

ของการตั้งครรภ 

3.5 การตอบสนองตอยา 

4) กลามเน้ือมดลูก (myometrium)  

4.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของ adenomyosis, leiomyoma และ พยาธิสภาพ

ของกลามเน้ือมดลูกอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับ reproductive endocrinology 
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4.2 ความสัมพันธระหวาง leiomyoma กับภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งชนิดตางๆของ leiomyoma เชน 

subserous, intramural และ submucous myoma 

5) ทอนําไข (oviduct)  

5.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของโรคของทอนําไข ที่เก่ียวของกับการสืบพันธุ เชน 

การอักเสบของทอนําไขแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง  endometriosis 

5.2 การดําเนินโรคและการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของการอักเสบของทอนําไข รวมทั้งผลกระทบตอการ

เจริญพันธุ 

6) รังไข (ovary)  

6.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของเนื้องอกของรงัไข รวมทั้งสามารถอธิบายการดําเนิน

โรคของเนื้องอกรังไขที่มีความสัมพันธกับการเจริญพันธุ (เชน follicular cysts, luteoma, corpus 

luteum,  polycystic ovarian syndrome, endometrioma, granulosa-theca cell  tumour, 

Sertoli-Leydig cell tumour, gynandroblastoma, cystic  teratoma, dysgerminoma, 

gonadoblastoma  และ mixed germ cell หรือ gonadal tumours) 

6.2 สวนประกอบของ Graafian follicle ไดแก granulosa cells, theca cells และ stroma ใน

บริเวณใกลเคยีง) และ primordial, preantral และantral follicles รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในรังไขตั้งแตในระยะที่เปนตัวออนจนถึงวัยหมดระดู 

6.3 เทคนิคการยอมสีเฉพาะ และ ultrastructure ของเซลลซึ่งสัมพันธกับการทํางาน 

6.4 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของ gonad ในผูปวยที่เปน gonadal dysgenesis 

และ intersex   

7) Hypothalamus  

7.1 การทํางานและความสัมพันธระหวาง hypothalamic centers ตอการทาํงานของระบบตอมไรทอ

ของระบบสืบพันธุ 

7.2 โครงสรางของระบบประสาทสวนกลางอ่ืนๆ ที่มีเก่ียวของกับตอมไรทอ เชน third ventricle และ 

higher centers 

8) ตอมใตสมอง (pituitary)  

8.1 ลักษณะรูปรางของเซลลปกติและเซลลเน้ืองอกของ adenohypophysis 

8.2 การทํางานของเซลลของ neurohypophysis  

9) อัณฑะ (testis) 

9.1 ระยะตางๆ ของการสรางอสุจิปกติและผิดปกติ 

9.2 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของโรคของอัณฑะ  

10) ตอมไทรอยดและตอมหมวกไต 

10.1 ลักษณะโครงสรางปกติของตอมไทรอยด และพยาธิสภาพตางๆ ของตอมไทรอยดที่เกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงของการทํางานของตอมไรทอของระบบสืบพันธุ เชน Graves’ disease, thyroiditis  

และเน้ืองอกของตอมไทรอยด 
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10.2 ลักษณะโครงสรางปกติของตอมหมวกไตและลักษณะพยาธิสภาพตางๆ ของตอมหมวกไตที่มี

ความสัมพันธกับความผิดปกติของการทํางานของระบบตอมไรทอของระบบการสืบพันธุ เชน 

hyperplasia, adenoma, carcinoma  และ  pheochromocytoma 

 

4) วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถประเมินใหการวินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวยที่มี

ปญหามีบุตรยาก และความผิดปกติของระบบตอมไรทอที่มีสาเหตุจากภูมิคุมกันได โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) อธิบายความรูพื้นฐานที่จําเปนดานวิทยาภูมิคุมกันได 

1.1 กลไกการสราง antibody 

1.2 แหลงกําเนิด ชนิดและหนาท่ีของ immunoglobulin 

1.3 กลไกการทํางานของ cell mediated immunity รวมทั้งเซลลที่ทําหนาที่ในระบบนี้ 

1.4 นิยามและตัวอยางของ autoimmune disease 

1.5 นิยามของ cytokine  แหลงผลิตและบทบาทของ cytokine 

1.6 การทดสอบดานวิทยาภูมิคุมกันสําหรับ autoimmune disease 

1.7 สวนประกอบในระบบวิทยาภูมิคุมกัน และบทบาทใน male and female reproductive failure 

ภาวะแทงซ้ําซอน ปญหามีบุตรยาก และการคมุกําเนดิ 

1.8 การสราง และการนํา polyclonal และ monoclonal antibodies มาใชรักษาความผิดปกติทางการ

เจริญพันธุ 

2)  ทราบบทบาทของ cellular และ circulating antibodies ในปญหามีบุตรยาก โดยเฉพาะในดาน 

2.1 สาเหตุที่จะเปนไปได และการทดสอบดานวิทยาภูมิคุมกัน สําหรับ isoimmunization ตอแอนติเจนใน

สารคัดหลั่ง seminal fluid 

2.2 Premature ovarian insufficiency (POI) 

3) อธิบายถึงประโยชนและขอจํากัดของการทดสอบดานวิทยาภูมิคุมกันในปญหามีบุตรยากได 

4) ทราบความสัมพันธระหวางพยาธิสรีรวิทยาของ autoimmune disease กับ gonadal failure และความ

ผิดปกติของระบบตอมไรทอที่เกี่ยวของได รวมทั้ง ภาวะ autoimmune กับ gonadal dysgenesis 

5) ทราบเก่ียวกับความรูดานวิทยาภูมิคุมกันที่นํามาใชดานคุมกําเนิด 

6) อธิบายผลของ active และ passive immunization ตอการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเปาหมายของ

ฮอรโมนเฉพาะนั้น 

7) อธิบายถึงลกัษณะทางคลินิกและปฏิกริยาของ autoimmune endocrinological diseases เชน โรคของ

ตอมไทรอยด, ตอมหมวกไต และ ตอมเพศ (gonad) 

 

5) วิทยาเอ็มบริโอ (Embrology) 

วัตถุประสงค  
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เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติแต

กําเนิดของระบบสืบพันธุภายในและภายนอกของสตรีได  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) อธิบายการพัฒนาของระบบสืบพันธุในชวงที่เปนตัวออนได รวมทั้งปจจัยที่มีผลในการควบคุมการพัฒนา

เปนเพศชายและเพศหญิงของ indifferent gonad , internal duct system และอวัยวะเพศภายนอก 

(external genitalia) 

2) ใหการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการพัฒนาของระบบสืบพันธุได ไดแก ambiguous 

genitalia, imperforate hymen และ vaginal septum ความผิดปกติของมดลูกแตกําเนิดMullerian 

agenesis และ gonadal dysgenesis  

3) บรรยายการพัฒนาของระบบตอมไรทอในระยะตัวออนโดยเฉพาะอยางย่ิง hypothalamic-pituitary 

system 

4) อธิบายการพัฒนาของระบบขับถายปสสาวะในระยะตัวออนได 

5) อธิบายการพัฒนาในระยะตางๆของ oocyte และ sperm รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธิ (fertilization) 

ได  

6) อธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนาของตัวออนกอนระยะการฝงตัวทั้งภายในและภายนอกรางกาย 

 

6) พันธุศาสตร (Genetics) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถแปลผลขอมูลจาก pedigree ได  ใหการดูแลผูปวยที่

มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของระบบสืบพันธุทั้งเพศชายและหญิง โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถประยุกตใช

ความรูทางพันธุศาสตรรวมกับเทคนิคในการวินิจฉัยปญหาทางเวชศาตรการเจริญพันธุ 

1) พันธุศาสตรปกติ  โครงสรางของโครโมโซม ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของ

ยีน  standard cytogenetic nomenclature และการวินิจฉัยโดยการใช DNA ซึ่งเก่ียวของกับเอนโดค

รีนทางการเจริญพันธุ 

2) ความผิดปกติทางพันธุศาสตร ไดแก ความผิดปกติของเซลลสืบพันธุ (gametogenic errors) 

cytogenetic abnormalities (ไดแก gonadal genesis และกลุมอาการ Klinefelter) และ การกลาย

พันธุในระดับโมเลกุลของ germ line และ somatic cell ซึ่งเก่ียวของกับความผิดปกติทางเอนโดครีน

การเจริญพันธุ ไดแก gonadal dysgenesis, congenital adrenal hyperplasia, growth hormone 

deficiency, McCune Albright syndrome, Kallmann syndrome และ microdeletion Y 

azoospermia เปนตน  

3) การถายทอดทางพันธุกรรมของความผิดปกติท่ีไมใชระบบสืบพันธุแตมีสวนเก่ียวของกับเวชศาสตรการ

เจริญพันธุ  ไดแก congenital adrenal hyperplasia และ เบาหวาน  

4) การศึกษาทางพันธุศาสตร ไดแก pedigree การตรวจ karyotype การวินิจฉัยความผิดปกติทาง

พันธุกรรมกอนคลอด รวมถึงการใช gene probes และเทคนิคอ่ืนๆ 

5) ภาวะมีบุตรยาก และการแทงในระยะแรก 

6) ขอบงชี้และการจัดเตรยีมการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมพิเศษและการใหคาํปรึกษาทางพันธุกรรม 
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7) ขอคิดทางพันธุศาสตรเก่ียวกับการทํา artificial insemination 

8) บทบาทการวินิจฉัยกอนการฝงตัวของตัวออน (preimplantation genetic diagnosis) สําหรับ single 

gene disorders, translocations และ aneuploidy 

 

7) เทคนคิการตรวจวินจิฉัยทางคลินกิ (Clinical diagnostic techniques)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถซักประวัติผูปวยที่มีปญหามีบุตรยากหรือความ

ผิดปกติของระบบตอมไรทอ ทําการตรวจรางกาย สงตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และสามารถแปลผลเพื่อการวินิฉัยท่ี

ถูกตอง และสามารถใหการรักษาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลการรักษาได โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ

อธิบายและทําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและแปลผลไดอยางถูกตอง : 

1) การทําการผาตัด (operative procedures): ไดแก การตัดชิ้นเนื้อผนังชองคลอด ปากมดลูก และ เย่ือบุ

โพรงมดลูกสงตรวจ การศึกษาทางเซลลวิทยา diagnostic laparoscopy, hysteroscopy และเทคนิคการ

ตรวจวินิจฉัยในชองทอง อ่ืนๆ 

2) การตรวจภาพรังสี (imaging) ไดแก hysterosalpingography, sella turcica radiography, 

arteriography, computerized tomography, arterial catheterization, venous catheterization, 

intravenous urography และ retrograde urography และ isotope imaging methods, magnetic 

resonance imaging และ bone densitometry 

3) การตรวจวัดฮอรโมนใน biological fluids เพ่ือประเมินระบบตอมไรทอตางๆ ไดแก hypothalamus, 

pituitary, parathyroid, thyroid, adrenal, gonadal systems และการตั้งครรภ  รวมทั้งสามารถตรวจ

และแปลผล dynamic endocrinological tests ได 

4) เทคนิคในการตรวจลานสายตา (visual field examination), การศึกษาโครโมโซม (karyotyping) 

5) การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของรังไขและมดลูกในชวงตางๆ ของรอบระดู รวมทั้งเม่ือไดรบัการกระตุนจาก

ฮอรโมนและในขณะตั้งครรภตอนตน 

6) เขาใจความเสี่ยงและขอจํากัดของหัตถการ การวินิจฉัยและการประเมินวิธีการวินิจฉัย   และเขาใจความ

สมเหตุสมผลของวิธีการตรวจตางๆ การเปลี่ยนแปลงและความเชื่อถือไดของเกณฑตัดสิน 

7) การเก็บบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมทั้งภาพถาย 

 

8) การทํางานของระบบ neuroendocrine และโรคท่ีเกี่ยวของ  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาและการทํางานของระบบ 

neuroendocrine และสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบ neuroendocrine โดยผู

เขาฝก อบรมควรสามารถอธิบายในหัวขอตอไปนี้ได 

1) กายวิภาคและการทํางานของ hypothalamus, ความสัมพันธของระบบประสาทและหลอดเลือด และ

เซลลเปาหมายในตอมใตสมอง 
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2) Suprahypothalamic structures และระบบประสาทที่มีสวนเก่ียวของในการควบคุมการทํางานของ

ระบบสืบพันธุ 

3) การควบคุมการหลั่งของฮอรโมนจากตอมใตสมอง รวมทั้งการหลั่งเปนจังหวะ อวัยวะที่ออกฤทธ์ิ และ

ระบบควบคุมยอนกลับ (feedback systems) 

4) พ้ืนฐานทางชีวเคมีของปฏิกริยาทาง neuroendocrine และการใชยาที่ออกฤทธ์ิตอระบบประสาท 

5) กายวิภาคและการทํางานของ peptidergic และ catecholaminergic system และบทบาทตอการ

ควบคุมการหลั่งฮอรโมนของตอมใตสมอง 

6) ตําแหนงการสราง  การออกฤทธ์ิ และการควบคุมการหลั่ง oxytocin, vasopressins และ 

neurophysins 

7) การกระจายและลักษณะของเซลลในตอมใตสมองที่สรางฮอรโมน โดยเฉพาะ gonadotroph และ 

lactotroph 

8) ลักษณะทางกายวิภาคของ hypothalamic-hypophyseal portal circulation  

9) โครงสรางและการทํางานของฮอรโมนจากตอมใตสมองท่ีมีผลตอระบบสืบพันธุ และ neuropeptides 

10) Pineal gland 

11) Blood brain barrier 

12) เซลลประสาทที่มีความเขมขนของ sex steroids สูง 

13) ชีวเคมีพ้ืนฐานของยาที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาท ไดแก agonists และ antagonists  การควบคุมทาง 

neuroendocrine ตอรอบระดู  

14) การทํางานของระบบ neuroendocrine ของทารก 

15) Hypothalamic และ pituitary hypopituitarism และความผิดปกติของการหลั่งฮอรโมนจากตอมใต

สมองมากเกินไป 

16) ความผิดปกติทางกายภาพและ/หรือการทํางานของระบบ hypothalamic-pituitary 

 

9) การทํางานของรังไขและโรคที่เกี่ยวของ (Ovarian function and disease states) 

วัตถุประสงค   

เมื่อผานการฝกอบรม ผู เขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาของรังไข ไดแก 

folliculogenesis  การตกไข (ovulation) การเกิด การคงอยูและการฝอลงของ corpus luteum การสราง 

steroids  (steroidogenesis) และการทํางานของระบบ neuroendocrine และสามารถใหการวินิจฉัยและรักษา

ผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบดังกลาว  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวขอตอไปนี้ได 

1) Hypothalamic-pituitary control ตอรอบการตกไข  

2) การเปลี่ยนแปลงของการสรางฮอรโมนของรังไขตามรอบการตกไข 

3) การสังเคราะหและการหลั่งฮอรโมนใน compartments และลักษณะของเซลลท่ีแตกตางกันในรังไข  

กลไกการควบคุมทั้งภายในและภายนอกรังไข 

4) กลไกการออกฤทธ์ิของ protein และ steroid hormone ในรังไข 

5) Atresia, recruitment และการคัดเลือก dominant follicle และ oocyte maturation 
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6) การควบคุม hormone receptors ไดแก hetero-autoregulation และ down regulation 

7) Luteolysis 

8) การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและการทํางานของรังไขตามอายุ 

9) การทํางานของรังไขขณะตั้งครรภ 

10) เนื้องอกรังไขที่สรางฮอรโมน 

11) ความเก่ียวของทางคลินิกกับพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกตขิองรังไขของมนุษย ทั้งโครงสรางและการ

ทํางาน 

12) บทบาทของ autocrine และ paracrine effect ของ cytokines และ growth factors ตอการทํางาน

ของรังไข และเซลลไข 

10) การทํางานของตอมไทรอยดและโรคท่ีเกี่ยวของ (Thyroid function and disease states) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของตอมไทรอยดและสรีรวิทยา

และสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของตอมไทรอยดได โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ

อธิบายในหัวขอตอไปนี้ได 

1) Thyroid releasing hormone (TRH), Thyroid stimulating hormone (TSH)  

2) พยาธิสรีรวิทยาของตอมไทรอยด (Thyroid physiology) 

3) คณุคาของการตรวจ TSH, thyroid hormones ทั้ง total และ free, thyroid stimulating 

immunoglobulins และการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยอื่นๆ  

4) การสังเคราะห ควบคุมและ metabolism ของ thyroid hormones 

5) ความสัมพันธทางคลินิกและพยาธิสรรีวิทยาของ hypothyroidism และ hyperthyroidism โดยเฉพาะ

ความสัมพันธระหวางความผิดปกติของระดูกับภาวะการเจริญพันธุ 

6) การตั้งครรภและการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของตอมไทรอยดจากผลของฮอรโมนของมารดา และผล

ของความผิดปกติของการทํางานของตอมไทรอยดตอทารกในครรภ 

7) สรีรวิทยาของตอมไทรอยดในทารกแรกเกิด  การตรวจพบผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ neonatal 

thyrotoxicosis และ hyperthyroid 

8) ผลของการใหฮอรโมนไทรอยดทดแทนและผลของการให anti-thyroid drugs ตอทารก 

9) พยาธิสรีรวิทยาของการอักเสบของตอมไทรอยด (thyroiditis) 

10) การทํางานของตอมไทรอยดใน struma ovarii  การตั้งครรภไขปลาอุก (hydatidiform mole) และ 

choriocarcinoma 

11) การรักษาภาวะไทรอยดทํางานมากกวาปกติ (hyperthyroidism) 

12) ยาที่ใชในการรักษาโรคของตอมไทรอยด 
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11) การทํางานของตอมหมวกไตและโรคท่ีเกี่ยวของ (Adrenal function and disease states) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของตอมหมวกไตและสรีรวิทยา

และสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของตอมหมวกไตได     โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ

อธิบายในหัวขอตอไปนี้ได 

1) การควบคุมและการหลั่งฮอรโมนจาก adrenal cortex 

2) การประเมินทางคลินิกและหองปฏิบัติการของการทํางานของ adrenal cortex 

3) เภสัชวิทยาของ glucocorticoids และ mineralocorticoid ทั้งธรรมชาติและสังเคราะห 

4) การทํางานของ adrenal cortex มากและนอยเกินกวาปกติ เชน Cushing’s hyperplasia, adenoma, and 

carcinoma 

5) Congenital adrenal hyperplasia 

6) ผลของการทํางานของ adrenal cortex ผิดปกติตอการทํางานของ hypothalamic-pituitary-ovarian ไดแก 

Nelson’s syndrome 

7) Aldosterone และความผิดปกติของ rennin-angiotensin system 

8) ความผิดปกติของ catecholamine 

 

12) ความผิดปกติของ Androgen (Androgen disorders)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายและสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่มี

ความผิดปกติของ androgen โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) ใหคําจํากัดความของ การผลิต สรีรวิทยาและ metabolism ของ androgens ในสตรปีกติและ อธิบายกลไก

การออกฤทธิ์ของ androgen 

2) อธิบายอาการและอาการแสดงของ androgen excess รวมกับสาเหตุตามพยาธิสรีรวิทยาของ androgen 

excess 

3) อธิบายสรีรวิทยาของการงอกของเสนผมและขนท้ังในกรณีปกติและผิดปกติ 

4) อธิบายเนื้องอกของรังไข ทั้งเนื้องอกไมรายแรงและมะเร็งซึ่งหลั่ง androgens 

5) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ stroma ของรงัไข ซึ่งอาจทําใหมีการสราง androgen เพ่ิมข้ึน 

6) แสดงความสัมพันธระหวาง polycystic ovarian disease กับการสรางฮอรโมนผิดปกติ 

7) แยกระหวาง congenital adrenal hyperplasia และ acquired adrenal hyperplasia ไดในแงของสาเหตุ

การเกิด ลักษณะของอวัยวะเพศ  ผลทาง metabolism ทั่วไปและการรกัษา 

8) อธิบายการรักษาผูปวยที่มี androgen excess และขนดก (hirsutism) 

9) อธิบายเภสัชวิทยาของ anti-androgen drugs 

10) อธิบายการสราง androgen และการควบคมุโดยอัณฑะ 
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13) ความผิดปกติของระดู (Disorders of menstruation)  

วัตถุประสงค   

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปญหา รวมทั้งการวินิจฉัยและการรักษาผูปวย

ที่มีความผิดปกติของระดู โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) ใหคํานิยามของ endocrine criteria ของรอบระดูปกติ  เขาใจถึงผลของ sex steroids ตอเย่ือบุโพรงมดลกู 

2) อธิบายผลของ steroids กับการเปลี่ยนแปลงของเย่ือบุโพรงมดลูกในแตละระยะ ไดแก proliferative phase, 

secretory phase และชวงมีระดู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ spiral arteriole, lysosome stability และ 

fibrinolysis 

3) อธิบายสรีรวิทยาของระดู 

4) อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของรอบระดู ไดแก dysfunctional uterine bleeding (DUB) 

5) อธิบายภาวะไขไมตก และผลการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนตอเย่ือบุโพรงมดลูก ไดแก endometrial 

hyperplasia  

6) อธิบายวิธีการตรวจวัดปริมาณของเลือดระดู 

7) อธิบายวิธีการประเมินปญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก (abnormal uterine bleeding) 

8) อธิบายการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในผูปวยที่มีปญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยเฉพาะ 

DUB 

9) อธิบายสาเหตุของเลือดออกผิดปกติที่ไมใชสาเหตุทางนรีเวชกรรม เชน hypothyroidism, blood dyscrasias 

และ anticoagulants 

 

14) การขาดระดู (Amenorrhea)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถใหการวินิจฉัยและการรักษาผูปวยที่มีการขาดระดู 

โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย 

1) พยาธิสรีรวิทยาของ primary และ secondary amenorrhea รวมทั้งในแงของโภชนาการและจิตวิทยา 

2) ความผิดปกติของโครงสรางของระบบสืบพันธุที่สัมพันธกับการขาดระดู 

3) การขาดระดูที่สัมพันธการเขาสูวัยรุน และการมีระดูคร้ังแรก (menarche) 

4) อาการแสดงทางคลินกิของภาวะที่มีความสัมพันธกับการขาดระดู เชน polycystic ovarian syndrome, 

hypopituitarism และ gonadal dysgenesis 

5) สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของการหลั่ง prolactin  การรกัษาผูปวยที่มีการหลั่ง prolactin ผิดปกติ 

6) เทคนิคในการประเมนิและรักษาผูปวยที่ตองการกระตุนการตกไข 

7) การแปลผลการทดสอบที่ใชประเมินภาวะขาดระดู 

8) แนวทางในการวินิจฉัยและรกัษาผูปวยที่มีภาวะขาดระดู 

9) แนวทางการรักษาสตรีอายุนอยที่มี ovarian failure โดยเฉพาะภาวะการเจริญพันธุในอนาคต 
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15) ภาวะการขาดฮอรโมน (Endocrine deficiency states)  

วัตถุประสงค   

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถใหการวินิจฉัย และการรักษาผูปวยที่มีภาวะการขาด

ฮอรโมน โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย 

1) ภาวะขาดฮอรโมนจาก hypothalamic-pituitary system เชน hypothalamic หรือ pituitary deficiency 

2) ภาวะขาดฮอรโมนจากการทํางานของรังไขไมเพียงพอกอนกําหนด (Premature ovarian insufficiency, POI) 

3) ภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด ไดแก hypothyroidism ในสตรีตั้งครรภ และสตรีท่ีไมไดตั้งครรภ และสตรีที่ไดรับ

การรักษาดวยฮอรโมนหลายชนิด เชน การแยก hypothyroidism ที่มีสาเหตุจากโรคของตอมไทรอยด ตอมใต

สมอง หรือ hypothalamus 

4) ภาวะขาดฮอรโมนจากตอมหมวกไต ไดแก hypoadrenalism ท่ีมีสาเหตุจากตอมใตสมองหรือตอมหมวกไต 

หรอืการไดรับยาฮอรโมน ในสตรีตั้งครรภและไมไดตั้งครรภ 

5) การดูแลรักษาผูปวยในระยะ perimenopause และ menopause   อธิบายวิธีการรักษาตางๆ และเภสัช

วิทยาของการใหฮอรโมนเพศแบบตางๆ 

6) ความผิดปกติของ receptor และเอ็นไซม เชน androgen resistant states 

 

16) ระยะเขาสูวัยเจริญพันธุ (Puberty) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายสรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและการ

พัฒนาการเขาสูระยะเขาสูวัยเจริญพันธุ ทราบความเบี่ยงเบนจากปกติทั้งทางรางกาย และความรูสึกเบี่ยงเบนทาง

เพศ วางแผนใหการวินิจฉัยแยกโรคและรักษาผูปวยที่มีการเขาสูวัยรุนผิดปกติ โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย 

1) ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงเขาสูระยะวัยหนุมสาวปกติท้ังเพศชายและเพศหญิง 

2) ผลของฮอรโมนตอการเติบโตของกระดูกและการปดของ epiphysis 

3) การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนและ gametogenesis ท่ีสัมพันธกับการพัฒนาของระบบสืบพันธุตั้งแตทารก

จนกระทั่งมีการทํางานของระบบสืบพันธุตามปกติ เชน การหลั่ง gonadotrophin ของทารกในครรภและ

ทารกแรกเกิด   feedback system ของทารกในครรภ ทารกแรกเกิดและวัยเด็ก  บทบาทของ androgens 

จากตอมหมวกไต 

4) การเขาสูระยะวัยเจริญพันธุชากวากําหนด (delayed puberty) สามารถใหการวินิจฉัยแยกโรค  ประเมินและ

ใหการรักษาได 

5) การเขาสูระยะวัยเจริญพันธุกอนกําหนด (sexual precocity) สามารถใหการวินิจฉัยแยกโรค  ประเมินและให

การรักษาได 

6) การวินิจฉัยความรูสึกเบี่ยงเบนทางเพศ หรือ Gender identity disorder ได 
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17) การหมดระดู (Menopause)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปญหา ใหการตรวจวินิจฉัยและรักษาสตรีท่ี

เขาสูวัยหมดระดู  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) อธิบายระบาดวิทยาและสรีรวิทยาของการหมดระดู 

2) ใหการวินิจฉัยภาวะหมดระดูจากสาเหตุ ตางๆ ไดแก 

 ภาวะหมดระดูตามธรรมชาติ (Natural menopause) 

 ภาวะหมดระดูจากการผาตัดรังไขออกทั้งสองขางกอนวัยหมดระดูตามธรรมชาติ (Surgical menopause) 

 ภาวะหมดระดูเร็วกวากําหนด (Early menopause) 

3) ใหคําปรกึษาทั้งรายบุคคลและสาธารณชนได 

4) สามารถอธิบายและรักษากลุมอาการ ตอไปนี้  

 Vasomotor symptom 

 Psychological symptom 

 Genito-urinarysyndrome 

5) ปญหาสุขภาพดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับภาวะหมดระดู 

 ปญหาในระยะยาว osteoporosis, cardiovascular disease และ cognitive impairment เปนตน 

 สามารถอธิบายและใหการรกัษาที่เหมาะสมแกสตรีวัยหมดระดูปกติและในรายที่มีปญหาซับซอน 

 สามารถอธิบายและใหการรกัษาภาวะแทรกซอนของการใหฮอรโมนทดแทน (Hormone replacement 

therapy, HRT) และยาในการรกัษาโรคกระดูกพรนุไดอยางเหมาะสม 

 

18) ภาวะมีบุตรยากท่ีมีสาเหตุจากฝายหญิง (Female infertility) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถประเมินภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝายหญิง  

รวมท้ังการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม   โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) ซักประวัติและตรวจรางกายอยางเหมาะสม 

2) ประเมินสตรีท่ีมีปญหามีบุตรยาก 

3) อธิบายและใหการรักษาคูสมรสที่มีบุตรยาก โดยมีความรูเก่ียวกับ  

3.1 ความผิดปกติของการตกไข (ovulatory disorders) ไดแก สามารถใชและแปลผลวิธีการตรวจการตกไข

ไดอยางถูกตอง เชน การวัดอุณหภูมิพ้ืนฐาน (basal body temperature), plasma progesterone 

และ endometrial biopsy;  การวินิจฉัยสาเหตุของการไมตกไข ไดแก polycystic ovarian disease, 

syndromes of inappropriate prolactin secretion, CNS-hypothalamic-pituitary syndromes 

และสาเหตุอ่ืนๆ; การเลือกใชวิธีการกระตุนการตกไข ไดแก    clomiphene citrate, human 

gonadotropin, aromatase inhibitor เปนตน; การตรวจติดตามผลการกระตุนการตกไขที่เหมาะสม 
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ไดแก การตรวจปริมาณ estrogen  การตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง  การตรวจ luteinizing hormone 

เปนตน  

3.2 ความผิดปกติของทอนําไข ไดแก เลือกใชการตรวจและแปลผลการตรวจการทํางานของทอนําไขอยาง

ถูกตอง เชน hysterosalpingography และ laparoscopy   ขอบงชี้ในการผาตัดซอมแซมทอนําไข 

ไดแก ขอบงชี้เฉพาะสําหรับ microsurgery และ laser surgery  

3.3 ปจจัยของมดลูก ไดแก เลือกใชการตรวจและแปลผลการตรวจโพรงมดลูก ไดแก hysterosalpingogram 

และ hysteroscopy และขอบงชี้ในการผาตัดแกไข  

3.4 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และโรคของเยื่อบุชองทอง (peritoneal diseases) ไดแก 

การตรวจวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของ endometriosis และภาวะมีบุตรยากท่ีมีสาเหตุจากเยื่อบุชอง

ทอง  ความรูเก่ียวกับรักษา endometriosis ดวยยา เชน pseudopregnancy, danazol, การให 

progestin อยางตอเนื่อง, androgen therapy, และ GnRH analog   ขอบงชี้ในการผาตัด  แนว

ทางการรักษาดวยยารวมกับการผาตัด  

3.5 ปจจัยปากมดลูก (cervical factors) ไดแก สาเหตุตางๆที่ทําใหมีบุตรยากจากความผิดปกติของปาก

มดลูก เชน ปากมดลูกอักเสบเร้ือรัง การสรางมูกปากมดลูกไมเพียงพอและการสรางภูมิตานทานที่ปาก

มดลูก; การตรวจและการแปลผล cervical mucus-sperm interaction; การรักษาความผิดปกติ เชน 

estrogen ยาปฏิชีวนะ cryosurgery และการฉีดเชื้ออสุจิ 

3.6 การฉีดเชื้ออสุจิ (artificial insemination ชนิด homologous และ heterologous) ไดแก ขอบงชี้และ

ขอบงหาม  การประเมินคูสมรสฝายชาย  การตรวจคัดกรองผูบริจาคอสุจิเพื่อใหปลอดจากโรคทาง

พันธุกรรมและโรคติดเชื้อที่สามารถถายทอดได ไดแก HIV 

3.7 การรับบุตรบุญธรรม (adoption) ไดแก ขอบงชี้ในการรับบุตรบุญธรรม การใหความรูและวิธีการให

คําปรึกษา, รูจักสถานที่และวิธีการในการขอรับบุตรบุญธรรม  

3.8 การปฏิสนธิภายนอกรางกายและการยายตัวออน ไดแก ขอบงช้ี  เทคนิค และขอจํากัด  ติดตามการ

พัฒนาของเทคนิคชวยการเจริญพันธุ 

3.9 ผลของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ไดแก สถิติที่เกี่ยวของกับผลการรักษาโดยพิจารณารวมกับสาเหตุของ

ภาวะมีบุตรยาก  รวมทั้งการประเมิน life table analyses 

3.10 ภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไมได (unexplained infertility) ไดแก ความรูและการประเมินวิธีการในการ

วินิจฉัยและรักษา  

4) อธิบายอุบัติการณของภาวะมีบุตรยากที่สัมพันธกับอายุ การพยากรณโรคของการรักษาภาวะมีบุตรยาก  

5) อธิบายการใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับคูสมรส  และการวางแผนการมีบุตรในคูสมรสท่ีมีความเสี่ยงตอการ

ถายทอดโรคทางพันธุกรรม 

19) ภาวะมีบุตรยากท่ีมีสาเหตุจากฝายชาย (Male infertility)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถประเมินภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝายชาย

รวมท้ังการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม   โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 
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1) ซักประวัติและตรวจรางกายอยางเหมาะสม 

2) ประเมินผูชายที่มีบุตรยาก 

3) อธิบาย  

3.1 รอบของการสรางอสุจิ (spermatogenesis) ไดแก การควบคุมดวยฮอรโมน, กลไกการสรางอสุจิและ

ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น  

3.2 การสรางน้ํากาม (seminal fluid) และสวนประกอบ 

3.3 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของการหลั่งอสุจิ ไดแกโรคที่ยับย้ังการหลั่งอสุจิ 

3.4 ความผิดปกติของการเดินทางของอสุจิ ไดแก การอุดตันของทอ และการหลั่งอสุจิยอนกลับ 

(retrograde ejaculation) 

3.5 การรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝายชายดวยยาและการผาตัด 

3.6 การสังเคราะห estrogen, androgen และ progestin โดยลูกอัณฑะ และผลทางชีวภาพของ 

testosterone ในเพศชาย 

3.7 ธนาคารอสุจิ  การแชแข็งน้ําอสุจิ 

3.8 วิธีการประเมินคณุภาพของอสุจิและความสามารถในการปฏิสนธิ 

3.9 ปจจัยจากสิ่งแวดลอม ไดแก ยาท่ีอาจมีผลตอการทํางานของ endocrine และ exocrine ของอัณฑะ  

3.10 เทคนิคการเตรียมอสุจิ  

3.11 โรคท่ีเก่ียวของกับการมีบุตรยากทางฝายชาย เชนโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ 

 

20) จิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตรการเจริญพันธุ (Psychosexual aspects of reproductive medicine)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายจิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย 

1) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจขณะเจริญเติบโต เขาสูระยะวัยรุน และการรูจักบทบาททางเพศ

ของตนเอง 

2) อิทธิพลของฮอรโมนกอนคลอดตอการพัฒนาพฤติกรรมและการทํางานดานจิตใจตอมา 

3) ปจจัยทางดานจิตใจในผูปวยไมมีระดู 

4) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก 

5) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธกับการไดรับการรักษาดวยฮอรโมน 

6) ปจจัยทางจิตใจและฮอรโมนที่สัมพันธกับ premenstrual syndrome 

7) ปจจัยทางจิตใจและฮอรโมนที่สัมพันธกับระยะหมดระดู 

8) ผลของภาวะมีบุตรยากตอครอบครัว 

9) แนวคิดท่ัวไปของบทบาททางเพศและการทํางานของเพศปกติและผิดปกติ รวมทั้งการใหคําปรกึษา 
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21) เทคนิคการผาตัด (Surgical techniques) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายขอบงชี้ของการผาตัด, เลือกทําการผาตัดที่

เหมาะสม โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบายและทําการผาตัดในหัวขอตอไปน้ี 

1) การคมุกําเนิด ไดแก เทคนิคการผาตัดทําหมันทางหนาทองและการสองกลองผาตัดผานทางหนาทอง  

การผาตัดแกหมัน 

2) เทคนิคในการวินิจฉัย ไดแก hysterosalpingography และ endoscopy 

3) การผาตัดแกไขความผิดปกติในอุงเชิงกรานและจุลศัลยกรรม (microsurgery) ไดแก 

3.1 การผาตัดแกไขที่มดลูก ไดแก การผาตัดแกไข bicornuate uterus septate uterus การผาตัดเนื้อ

งอกมดลูก (myomectomy) การตัดพังผืดในโพรงมดลูก (uterine synechiae) 

3.2 เทคนิคการผาตัดซอมแซมทอนําไขในรายท่ีมีพังผืดในอุงเชิงกรานและทอนําไข 

3.3 รังไข โดยการผาตัดทํา wedge resection และ cystectomy 

3.4 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี (endometriosis)  

4) บทบาทของ endoscopic surgery ในการรกัษาภาวะดังกลาว  

5) เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เปนรนุแรง (severe endometriosis)  หรือซับซอน อาทิเชน เย่ือบุโพรง

มดลูกเจรญิผิดท่ีบริเวณกระเพาะปสสาวะ (bladder endometriosis) บริเวณผนังกั้นลําไสและชอง

คลอด (rectovaginal septum)  โดยที่สามารถดูแล เลือกหรือทําการผาตัดหรือสงตอผูเชี่ยวชาญไดอยาง

เหมาะสม 

6) ความผิดปกติของการพัฒนา ไดแก  

(a) การผาตัดแกไขชองคลอด โดยการขยาย (dilatation) หรือการผาตัดimperforate hymen, 

vaginal septum 

(b) การผาตัดแกไขมดลูก  ผาตัดแกไขความผิดปกติของ Mullerian ducts ทําใหมีการอุดตันขึ้น  

7) อวัยวะเพศกํากวม   เกี่ยวของกับการกําหนดเพศทารกแรกเกิดท่ีมีอวัยวะเพศกํากวม  เทคนิคการผาตัด

แกไข เพื่อใหมีลักษณะของอวัยวะเพศหญิงที่สามารถทํางานได เชน vaginoplasty, clitoridectomy 

และ การตัด clitoris ขอบงชี้และเทคนิคการทํา gonadectomy 

8) ภาวะแทรกซอน ไดแก อุบัติการณและแนวทางการปองกันและรักษาในรายที่มีภาวะแทรกซอนทันทีหรือ

ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

9) การจัดตั้งชุดเครื่องมือ endoscopic surgery  เลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม  และการเก็บบันทึกขอมูล 

ภาพถายหรือวิดิโอไดอยางสมบูรณ  

 

22) ระบบตอมไรทอของการตั้งครรภ (Endocrinology of pregnancy)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของมารดาและ

ทารก ใหการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบตอมไรทอในสตรีตั้งครรภ โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ

อธิบาย  
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1) Feto-placental unit เน่ืองจากมีความสัมพันธของสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ steroid 

hormones เชน estrogen, progestogen, corticosteroids 

2) สรีรวิทยาของ decidua-chorionic-placental peptide hormones เชน gonadotrophins, 

somatomammotrophin, thyrotropin, adrenocorticotropic hormone (ACTH), opioid peptides 

และ prolactin 

3) การเร่ิมตนเจ็บครรภคลอด ไดแก สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของ prostaglandins 

4) สรีรวิทยาของตอมหมวกไตของทารก 

5) พยาธิสรีรวิทยาของตอมไรทอใน preeclampsia และ eclampsia ไดแก บทบาทของ rennin, 

angiotensin, aldosterone และ prostaglandins 

6) สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ hypothalamic pituitary gonadal function ของทารกและการ

ทํางานของตับออนของทารก 

7) พยาธิสรีรวิทยาของตอมไทรอยด ตอมหมวกไตและตับออนที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ 

 

23) การวางแผนครอบครัวและการติดเช้ือของระบบสืบพันธุ (Family planning and reproductive tract  

infection)   

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความคุนเคยกับวิธีการคุมกําเนิด สามารถเลือกใชวิธีการคุมกําเนิด

ที่เหมาะสมกับผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและภายหลังการทําแทง โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย  

1) Pharmacodynamics ผลทาง metabolism และภาวะแทรกซอนของการใชยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีด

คุมกําเนิดและยาฝงคมุกําเนิด 

2) กลไกการออกฤทธิ์ของหวงคุมกําเนิด เชน inert IUD, IUD ที่มีทองแดง (copper IUD) และ IUD ที่มี 

progestogen (levonorgestrel IUD) 

3) ขอบงช้ี ผลดี ผลเสีย ผลขางเคยีง ภาวะแทรกซอนและประสิทธิภาพของวิธีการคุมกําเนิดแบบดั้งเดิมที่ใชกัน

อยู เชน barrier method ยาฆาอสุจิในชองคลอดและการงดรวมเพศในระยะที่มีไขตก เปรียบเทยีบกับการ

ไมคุมกําเนิด 

4) การคุมกําเนิดเพศชายและการทําหมัน 

5) การทําหมันในเพศหญิง  

6) การยุติการตั้งครรภ ไดแก เทคนิคในการประเมินอายุครรภ  เทคนิคในการยุติการตั้งครรภ เชน medically 

induced abortion, menstrual extraction, manual vacuum aspiration (MVA), การถางขยายปาก

มดลูกและการขูดมดลูก การทําแทงในไตรมาสท่ีสองของการตั้งครรภดวย prostaglandins และสารตางๆ 

และสามารถใหรายละเอียดของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลขางเคียงตอภาวะการเจริญพันธุในระยะยาว

จากวิธีตางๆ ดังกลาว 

7) เทคนิคอื่นๆ ที่อาจนํามาใชในการคุมกําเนิดเพศชายและเพศหญิงในขอบงชี้ที่เหมาะสม 

8) เทคนิคการใหคําปรึกษาในการวางแผนครอบครัว 
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24) เทคนิคชวยการเจริญพันธุ (Techniques of assisted reproduction) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความเขาใจหลักการของ in-vitro fertilization (IVF) และเทคนิค

ชวยการเจรญิพันธุ (assisted reproductive techniques, ART) อื่นๆ โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย  

1) อธิบายถึงกระบวนการและบุคลากรท่ีใชในการรกัษาดังกลาว 

2) อธิบายถึงกระบวนการควบคุมการพัฒนาและการเจริญเต็มที่ของไข  อธิบายลักษณะของไขโตเต็มที่ 

(mature oocyte) เปรียบเทียบกับไขที่โตไมเต็มที่ (immature oocyte)  แสดงความสัมพันธกับวิธีการ

กระตุนไข  

3) อธิบายขอบงชี้และขอบงหามของเทคนิคชวยการเจริญพันธุ 

4) อธิบายวิธีการกระตุน preovulatory follicles และอธิบายวิธีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของ 

follicle  

5) อธิบายวิธีการเก็บไข (oocyte retrieval) ไดแกการเก็บไขทางชองคลอดโดยใชคลื่นเสียงความถ่ีสูงนาํทาง   

6) อธิบายเทคนิคการเก็บอสุจิ ไดแก testicular sperm extraction (TESE) percutaneous epididymis 

sperm aspiration (PEZA), microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA), testicular 

sperm aspiration (TESA) 

7) อธิบายเทคนิคของ extracorporeal fertilization และ การเจริญเตบิโตของตัวออนภายนอกรางกาย 

8) อธิบายเทคนิคในการยายตัวออน 

9) อธิบายการคัดเลือกผูปวยสําหรับการทํา IVF รวมทั้งผลการรกัษา 

10) อธิบายเทคนิคในการเก็บรักษาและแชแข็งตัวออน 

11) อธิบายเทคนิค micromanipulation ของเซลลสืบพันธุและตัวออน 

12) อธิบายขอบงชี้และเทคนิคของการตรวจทางพันธุกรรมของตัวออนกอนการฝงตัว 

13) อธิบายขอบงชี้และเกณฑกําหนดในการใชไขและตัวออนบริจาค 

14) อธิบายขอบงชี้และวิธีการในการตั้งครรภแทน (surrogacy) 

15) ทราบแนวทางในการปองกันภาวะการตั้งครรภแฝดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

16) อธิบายการปองกันและการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

17) ทราบขอบงชี้และเทคนิคการเก็บรักษาเซลลไข เนื้อเยื่อไข และเนื้อเย่ืออัณฑะ 

18) ทราบการพัฒนาเซลลตนกําเนิดตัวออนและแนวทางที่อาจนําไปใช 

19) อธิบายดานจรยิธรรมของเทคนิคชวยการเจริญพันธุ 

 

25) ความสามารถทางหองปฏิบัติการ (Laboratory capability) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิบายวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ การ

ประยุกตใช การแปลผล และขอจํากัดของการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจน้ําอสุจิและการตรวจน้ําอสุจิ

ดวยคอมพิวเตอร (computer assisted semen analysis), การตรวจฮอรโมนในเวชศาสตรการเจริญพันธุ และการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับเทคนิคชวยการเจริญพันธุ  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบาย 
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ขอบเขตและขอจํากัด การแปลผลและเขาใจถึงพ้ืนฐานทางหองปฏิบัติการรวมทั้งความรูพื้นฐานเก่ียวของกับตอมไร

ทอของระบบสืบพันธุที่เกี่ยวของทางคลินิกและภาวะมีบุตรยาก ไดแก 

1) เทคนิคเฉพาะของการตรวจระดับฮอรโมน (hormone assays) ไดแก immunoassay (การตรวจหา

ฮอรโมนในสารเหลว โดยใชแอนติบอดี)  bioassay (การตรวจหาฮอรโมนโดยใชสิ่งมีชีวิต) และ receptor 

assay (การตรวจหาตัวรบัของฮอรโมน )   

2) Assay validation และอธิบาย standard curve, ความแมนยํา (precision), specificity, bias, 

sensitivity และ assay drift 

3) วิธีการทางชีวเคมี ไดแก การสกัด (extraction) การทําใหบริสุทธิ์ (purification) และการตรวจพิสูจน

ชนิดของ steroid และ protein hormones 

4) จลนศาสตรของเอ็นไซมซึ่งมีความเก่ียวของกับ metabolism ของ steroid และโปรตีน 

5) จลนศาสตรของการผลิต การกระจาย การเปลี่ยนแปลงและ metabolism ของฮอรโมน 

6) วิธีการตรวจยืนยันผล (validation) ที่ไดจากการทํา immunohistochemistry  

7) เทคนิคการตรวจวิเคราะห DNA และ RNA  พื้นฐานของ molecular biology ไดแก oligonucleotide 

probes, in situ hybridization, polymerase chain reaction (PCR), real time PCR, Southern, 

Western และNorthern blotting, restriction fragment length polymorphism (RFLP), cloning 

และ vectors 

8) หลักการและการนําไปใชทางคลินิกของ genomics (ไดแก เทคนิค DNA micro- และ macro-arrays)   

proteomics ไดแก เทคนิค mass spectrometry และ 2D gels และ pharmacogenetics  ไดแก 

polymorphisms และ drug responses 

9) ระเบียบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ, การทดสอบศึกษาในคนและสัตว, อันตรายจาก

กัมมันตภาพรังสี การควบคุมคุณภาพของหัองปฏิบัติการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ   

10) การตรวจน้ําอสุจิมาตรฐานที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลก และการตรวจน้ําอสุจิดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

(computer assisted semen analysis, CASA) 

11) เทคนิคการเตรียมน้ําอสุจิโดยวิธีตาง ๆ ไดแก swim-up, percoll gradients  

12) การตรวจการทํางานของอสุจิ (sperm function tests) ไดแก hypoosmotic swelling test, sperm 

cervical mucus interaction, assay for sperm antibodies, hamster egg penetration assay 

เปนตน 

13) เทคนิคพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการ IVF ไดแก การตรวจประเมิน oocyte และ grading การเลี้ยง oocyte 

และ insemination  การประเมินและ grading ตัวออนในระยะแรก  การเตรียม media สําหรับ IVF  

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคของ tissue culture   assisted fertilization techniques ไดแก ICSI 

14) การออกแบบการทดลอง  การแปลผลและการวิเคราะหทางสถิติ 
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26) การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (Research and thesis) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถดําเนนิงานวิจัยทางคลินิกหรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

หรอืวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับคลินิก (translational research) ได  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถ 

1) เขาใจเทคนิคทางระบาดวิทยา ไดแก cohort studies และ case control studies, การคาํนวณ 

cumulative rate และการประเมินอคติ 

2) เขาใจกลุมประชากรและการสุมตวัอยาง 

3) คํานวณและแปลผลที่ไดในการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยและความแปรปรวน 

4) วิเคราะหผลการทดลอง และสรางสมมุติฐานโดยยึดหลักตอไปน้ี 

4.1 ปญหาการวิจัย 

4.2 ตั้งสมมุติฐาน 

4.3 เทคนิคการเลือกกลุมตัวอยาง รวมถึง sampling bias และการคาํนวณ sample size  

4.4 การแสดงขอมูลและความสัมพันธของขอมูล 

4.5 การเลือกวิธีวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม  

4.6 ความสําคัญของผลการศึกษา 

4.7 สรุป 

4.8 เอกสารอางอิงที่เหมาะสม  

5) การใชวิธีทดสอบทางสถิติ 

5.1 Parametric tests เชน unpaired, paired t-tests และ chi-square 

5.2 Non-parametric tests 

5.3 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normality test) ไดแก Kolmogorov-Smirnov test, normal 

quantile plot  และ distribution plot เปนตน  

5.4 Correlation และ regression 

5.5 One-way and two-way analysis of variance 

5.6 Life table analysis และสถิติอ่ืนที่เก่ียวของไดแก Pearl’s index และ person year exposure 

เปนตน 

6) อธิบายคําศัพท ตอไปนี้ significance, confidence interval, type I error และ type II error 

7) ทําการวิเคราะหทางสถิติและประเมินการควบคมุคุณภาพได 

8) เขาใจคุณคาของการอภิปรายและปฏิบัติงานรวมกับนักสถิติ 

9) อธิบายจุดแข็งและจุดออนของงานวิจัยได 

10) อธิบายผลการของวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชนทางคลินิกได 

นอกจากนั้นผูเขาฝกอบรมควรมีความคุนเคยกับ 

1) การออกแบบการศึกษาวิจัย ไดแก การศึกษาทางหองปฏิบัติการและการศึกษาทางระบาดวิทยา 

2) การรวบรวมขอมูล จัดเก็บ แปลผลและทําการวิเคราะหทางสถิติ   
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27) การสอน (Teaching)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถรวมและรับผิดชอบการสอนอนามัยเจริญพันธุ  โดยผู

เขาฝกอบรมควรไดรับประสบการณในการสอน ดังตอไปนี้ 

1) มีความรับผิดชอบบางสวนในการสอนแพทยประจําบานและนิสิตแพทยทางดานเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

2) มีสวนรวมเต็มที่ในการเรียนการสอนระดับหลังปรญิญา รวมกับมีความรบัผิดชอบในดานงานบริหารจัดการ

เรยีนการสอนเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

3) มีสวนรวมในการเรียนการสอนระดับกอนปริญญา   

 

28) จริยธรรมและกฏหมาย (Ethical and legal aspects) 

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถอธิยายและควรใหความรูดานจรยิธรรมและกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับเวชศาสตรการเจริญพันธุได  โดยผูเขาฝกอบรมควรสามารถอธิบายแงมุมของจริยธรรมและกฎหมาย

ในเวชปฏิบัติทางดานเวชศาสตรการเจริญพันธุได และควรมีความรูโดยเฉพาะเก่ียวกับ 

1) กฎหมาย โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับเวชปฏิบัติ  ไดแก  พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีชวย

การเจริญพันธุ มาตรฐานการใหบริการเก่ียวกับเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ  

2) การปฏิสนธิภายนอกรางกายและการยายตัวออน 

3) การเก็บรักษา gamete และการบริจาค gamete 

4) การอุมบุญ (surrogacy) 

5) การคุมกําเนิด 

6) ระเบียบ ประกาศแพทยสภา  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวของกับเวชปฏิบัติสาขาเวชศาสตรการ

เจริญพันธุ 

 

29) ประสบการณดานบริหารจัดการ (Administrative experiences)  

วัตถุประสงค  

เมื่อผานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรไดรับมอบหมายความรับผิดชอบดานการบริหารจัดการเพ่ือจะไดรับ

ประสบการณดานบริหารจัดการโดยผูเขาฝกอบรมควรมีความรับผิดชอบดานบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาทักษะ

ดังกลาว จะมีประโยชนในอนาคตตอการบริหารจัดการในการใหบริการทางคลินิก 
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ภาคผนวกท่ี 5 

เกณฑหัตถการของแพทยตอยอดอนสุาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ที่จะตองปฏิบัติใหครบในข้ันต่ํา 

หัตถการ จํานวนรายที่ไดทําในแตละระดับหัตถการ 

(รายตอสองปการศึกษา) 

ข้ัน 1 ข้ัน 2 ข้ัน 3 ข้ัน 4 ข้ัน 5 

Reproductive surgery      

Simple laparoscopic surgery 

(diagnostic laparoscopy, electrocauterization, 

adhesiolysis) 

6 5 0 

Laparoscopic tubal surgery 

(salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 

3 3 2 0 

Laparoscopic conservative ovarian surgery 6 3 0 0 

Laparoscopic or laparotomy conservative uterine surgery 4 1 0 0 

Simple hysteroscopic procedure 

(diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD 

removal) 

6 3 0 

Difficult hysteroscopic procedure 

(submucous myoma, uterine septum, uterine synechiae) 

4 0 0 0 

Laparotomy or laparoscopic microsurgery 

(tubal microsurgery, tubal re-anastomosis) 

3 0 0 0 

Infertility procedure      

Ovulation induction and follicular monitoring  45 10 

Intrauterine insemination (IUI) 35 5 

Superovulation and monitoring 25 5 

Transvaginal oocyte retrieval 10 5 5 

Surgical testicular sperm retrieval 2 1 0 

Embryo transfer (ET) 10 5 3 0 

Family planning procedure      

Implant insertion 0 1 1 1 

Implant removal 0 1 3 1 

การดูแลผูปวยในกรณีที่นาสนใจ      

ผูปวยคุมกําเนิดที่มีปญหา 0 3 0 

ผูปวยวัยหมดระดูที่มีปญหา 0 5 0 

ผูปวยที่มีความผิดปกติของตอมไรทอและความผิดปกติแตกําเนิด

ของระบบสืบพันธุ 

0 3 0 
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หัตถการ จํานวนรายที่ไดทําในแตละระดับหัตถการ  

(รายตอสองปการศึกษา) 

ข้ัน 1 ข้ัน 2 ข้ัน 3 ข้ัน 4 ข้ัน 5 

ผูปวยในกลุม ovarian stimulation in difficult cases 0 5 0 

การใหคาํปรึกษาแกคูสมรสท่ีมารักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ในกรณีเฉพาะ เชน การตั้งครรภแทน 

การใชไขบริจาค เปนตน 

0 3 0 

 

หมายเหตุ 

 ข้ันขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกขีดความสามารถแตละอยางเปน 5 ขั้น ดังน้ี 

ขั้น 1 ใหเปนผูสังเกตการณเทาน้ัน ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมน้ัน (not allow to practice the EPAs) 

ขั้น 2 สามารถใหปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกํากับดูแลอยางเต็มที่ (practice the EPAs with full supervision) 

  ขั้น 3 สามารถใหปฏิบัติเองไดภายใตการกํากับดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 

 ขั้น 4 สามารถใหปฏิบัติเองไดโดยไมตองกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

 ขั้น 5 อาจใหกํากับดูแลผูอื่นได (supervision task may be given) 
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ภาคผนวกท่ี 6 

แบบประเมิน EPAs และ DOPs ของแตละกิจกรรม 

 แพทยผูฝกอบรมจะตองใหอาจารยในสถาบันที่ฝกอบรม (สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ) ประเมินการทํากิจกรรมและ

หัตถการการดูแลผูปวย โดยใชแบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPAs) RM 01 – 09 และ Direct 

Observation Procedural Skills (DOPs) 01 – 14 ของหลักสูตรเวชศาสตรการเจริญพันธุ (ดังเอกสารในลําดับตอไป) ใหครบตามที่ 

อฝส. เวชศาสตรการเจริญพันธุกําหนดใหครบ และสงมาพรอมสมุดบันทึกหัตถการเม่ือทางราชวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหประเมินใน

การสอบวุฒบิัตร หากสงไมครบตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดและ/หรือสงแบบประเมิน EPAs และ DOPs ไมครบ จะไมมสิีทธ์ิสอบ

ขอเขียน และสอบปากเปลาในข้ันตอนตอไป 

คําแนะนําในการใชใบประเมิน EPAs และ DOPs 

- แพทยผูฝกอบรมจะตองใหถูกประเมินในชวงเวลาที่กําหนดในแตละกิจกรรม อยางนอย 1 คร้ัง และสงใบประเมิน

มายัง อฝส. ราชวิทยาลัย ดวย (แบบประเมินดังกลาว จะอยูในสมุดบันทึกหัตถการ) 

- แพทยผูฝกอบรมจะตองสงแบบประเมิน EPAs และ DOPs ใหครบทุกกิจกรรม (ทุกใบประเมิน) และมีลายเซนต

อาจารยผูประเมินครบถวนสมบูรณ 

- ความหมายของสัญลักษณ  

o L2#1 คอื การทํากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 2 จํานวน 1 เคส 

o L3#1 คอื การทํากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 3 จํานวน 1 เคส 

o L4#1 คอื การทํากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 4 จํานวน 1 เคส 

o L5#1 คอื การทํากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 5 จํานวน 1 เคส 

- การประเมิน EPAs และ DOPs จะประเมินในกรณีที่แพทยผูฝกอบรมทํากิจกรรมในระดับข้ันขีดความสามารถ

มากกวาหรือเทากับ 2 ขึ้นไป (ระดับขั้นขีดความสามารถ 1 ไมตองประเมิน) 

- อาจารยผูประเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผูฝกอบรม ตามระดับศักยภาพโดยรวม ดังน้ี  

ระดับขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรูของขีดความสามารถแตละอยางเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ใหเปนผูสังเกตการณเทาน้ัน ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมน้ัน (not allow to practice the EPAs) 

ระดับ 2 สามารถใหปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกํากับดูแลอยางเต็มที่ (practice the EPAs with full supervision) 

ระดับ 3 สามารถใหปฏิบัติเองไดภายใตการกํากับดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 

ระดับ 4 สามารถใหปฏิบัติเองไดโดยไมตองกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ระดับ 5 อาจใหกํากับดูแลผูอื่นได (supervision task may be given) 

 อาจารยผูประเมิน EPAs และ DOPs ใหสรุปผลการประเมินแพทยผูถูกประเมินวาผานหรอืไม ถาผานม ี ระดับศักยภาพ

โดยรวม อยูในระดับใด ในใบประเมินดวย โดยแพทยถูกผูประเมินจะตองมีระดับศักยภาพโดยรวมไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในแตละ

กิจกรรม 
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การประเมิน EPAs ของสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ประกอบดวย  

- การประเมิน EPAs RM 01: Perioperative management of benign gynecologic condition related to 

fertility conservation 

- การประเมิน EPAs RM 02: Perioperative management of emergency gynecologic condition related to 

infertility treatment 

- การประเมิน EPAs RM 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 

- การประเมิน EPAs RM 04: Perioperative management of hysteroscopic surgery 

- การประเมิน EPAs RM 05: Management of family planning problem 

- การประเมิน EPAs RM 06: Management of menopausal problem 

- การประเมิน EPAs RM 07: Management of congenital gynecologic endocrinology problem and genital 

organ anomaly 

- การประเมิน EPAs RM 08: Management of ovarian stimulation in difficult cases 

- การประเมิน EPAs RM 09: Management or conseling for infertilty couple by assisted reproductive 

technique (ART): donor egg, surrogacy 

 

การประเมิน DOPs ของสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ประกอบดวย 

- การประเมิน DOPs RM 01: Simple laparoscopic surgery (diagnostic laparoscopy, electrocauterization, 

adhesiolysis) 

- การประเมิน DOPs RM 02: Laparoscopic tubal surgery (salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 

- การประเมิน DOPs RM 03: Laparoscopic conservative ovarian surgery 

- การประเมิน DOPs RM 04: Laparoscopic or laparotomy conservative uterine surgery 

- การประเมิน DOPs RM 05: Simple hysteroscopic procedure (diagnostic hysteroscopy, endometrial 

polyp, IUD removal) 

- การประเมิน DOPs RM 06: Difficult hysteroscopic procedure (submucous myoma, uterine septum, 

uterine synechiae) 

- การประเมิน DOPs RM 07: Ovulation induction and follicular monitoring 

- การประเมิน DOPs RM 08: Intrauterine insemination (IUI) 

- การประเมิน DOPs RM 09: Superovulation and monitoring 

- การประเมิน DOPs RM 10: Transvaginal oocyte retrieval 

- การประเมิน DOPs RM 11: Surgical testicular sperm retrieval 

- การประเมิน DOPs RM 12: Embryo transfer (ET) 

- การประเมิน DOPs RM 13: Implant insertion 

- การประเมิน DOPs RM 14: Implant removal  
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ EPAs RM 01 

การประเมิน EPAs RM 01: Perioperative management of benign gynecologic condition related to fertility conservation 

เม่ือเกือบสิ้นสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแลอยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี.................................................................... 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….…………………………….…. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สรุปปญหาผูปวย    

 การวินิจฉัยโรค    

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ชองทางของการผาตัด    

 ชนิดของยา    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ(benign/malignant/emergency 

case) (ถามี) 

   

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การพิจารณาขอบงชี้ ขอบงหาม ในการรักษา    

5. Intra-procedural management  

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังการรักษา    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Management crisis situation     

 การจัดการภาวะวิกฤต (ถามี)    

8. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

9. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม     

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ EPAs RM 02 

การประเมิน EPAs RM 02: Perioperative management of emergency gynecologic condition related to infertility treatment 

เม่ือเกือบสิ้นสุดการศึกษาภายใน 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแลอยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี.................................................................... 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis…………………………………………………….…………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สรุปปญหาผูปวย    

 การวินิจฉัยโรค    

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ชองทางของการผาตัด    

 ชนิดของยา    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ (benign/malignant)    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การพิจารณาขอบงชี้ ขอบงหาม ในการรักษา    

5. Intra-procedural management  

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังการรักษา    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Management crisis situation     

 การจัดการภาวะวิกฤต (ถามี)    

8. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

9. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูท่ีประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ EPAs RM 03/1 

การประเมิน EPAs RM 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone)คือปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกากับดูแลอยางเต็มที่ อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบส้ินสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากบัดูแล อยางนอง 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวยและประเมินความรีบดวนในการผาตัด    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ขอบเขตของการผาตัด    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ(benign/malignant/emergency 

case) (ถามี) 

   

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมทีมผาตัดและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 03/2 

การประเมิน EPAs RM 03: Perioperative management of laparoscopic surgery 

( ) เมื่อเกือบส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

( / ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอง 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวยและประเมินความรีบดวนในการผาตัด    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ขอบเขตของการผาตัด    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ(benign/malignant/emergency 

case) (ถามี) 

   

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมทีมผาตัดและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 04/1 

การประเมิน EPAs RM 04: Perioperative management of hysteroscopic surgery 

( / ) เม่ือเกอืบส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 ครั้ง 

( ) เมื่อเกือบส้ินสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวย    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ขอบเขตของการผาตัด    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ(benign/malignant/emergency 

case) (ถามี) 

   

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมทีมผาตัดและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 04/2 

การประเมิน EPAs RM 04: Perioperative management of hysteroscopic surgery 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

( /) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 ครั้ง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวย    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา (ผาตัดหรือไมผาตัด)    

 ขอบเขตของการผาตัด    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 ภาวะท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ(benign/malignant/emergency 

case) (ถามี) 

   

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมทีมผาตัดและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 05 

การประเมิน EPAs RM 05: Management of family planning problem 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวย    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา     

 สามารถลาํดับข้ันตอนการรกัษาไดอยางถูกตอง    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ (ถามี)    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การดูแลผูปวยหลังทําหัตถการ (ถามี)    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 



63 
 

อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 06 

การประเมิน EPAs RM 06: Management of menopausal problem 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ชั้นป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวย    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา     

 สามารถลาํดับข้ันตอนการรกัษาไดอยางถูกตอง    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ (ถามี)    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การดูแลผูปวยหลังทําหัตถการ (ถามี)    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 07 

การประเมิน EPAs RM 07: Management of congenital gynecologic endocrinology problem and genital organ anomaly 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 สามารถสรุปปญหาผูปวย    

 สามารถสงตอผูปวย หรือปรึกษาแพทยตางแผนกไดอยางเหมาะสม     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา     

 สามารถลาํดับข้ันตอนการรกัษาไดอยางถูกตอง    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ     

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการทําหัตถการ (บอกขั้นตอนหรือปฏิบัติจริง)    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การดูแลผูปวยหลังทําหัตถการ     

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 08 

การประเมินEPAs RM 08: Management of ovarian stimulation in difficult cases 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 ประเมินขอบงช้ีที่ถูกตองทางกฏหมายเพื่อใหการดูแลรักษาอยางถูกตอง

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณทางการแพทย 

   

 สามารถสงตอผูปวย     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา     

 สามารถลาํดับข้ันตอนการรกัษาไดอยางถูกตอง    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ (ถามี)    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการใชยาฮอรโมนเพ่ือกระตุนรังไขอยางเหมาะสม    

 ความสามารถในการตรวจติดตามวัดขนาดของฟองไขจากการกระตุนไข    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนจากการรักษา    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธ EPAs RM 09 

การประเมิน EPAs RM 09: Management for infertility couple by assisted reproductive technique (ART): donor egg, surrogacy 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี........................................................... 

อักษรยอชื่อนามสกุลผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

 ประเมินขอบงช้ีที่ถูกตองทางกฏหมายเพื่อใหการดูแลรักษาอยางถูกตอง

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณทางการแพทย 

   

 สามารถสงตอผูปวย     

2. Plan of treatment/alternative 

 ทางเลือกของการรักษา     

 สามารถลาํดับข้ันตอนการรกัษาไดอยางถูกตอง    

3. Special consideration 

 โรคทางอายุรกรรม หรือศัลยกรรม รวมดวยหรือไม(ถามี)    

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม    

4. Pre-procedural management 

 การเตรียมผูปวย    

 การเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ (ถามี)    

5. Intra-procedural management 

 ความสามารถในการใชยาฮอรโมนเพ่ือกระตุนรังไขอยางเหมาะสม    

 ความสามารถในการเก็บไขท่ีถูกกระตุน (ovarian pick up)    

 ความสามารถในการยายกลับตัวออนเขาสูโพรงมดลูก    

 ความสามารถในการปองกัน แกไขภาวะแทรกซอน    

6. Post-procedural management 

 การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพ่ือดูภาวะแทรกซอนหลังผาตัด    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การวางแผนดูแลตอเน่ือง    

7. Communication skills:  

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

8. Professionalism    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1)อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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            อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 01 /1 

DOPs RM 01: Laparoscopic tubal surgery (salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 

( /) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

(  ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 ครั้ง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การจัดทาผูปวย    

 ตําแหนงและวิธีการแทง trocar/ veress neddle    

 การตรวจสอบการเขาชองทอง    

 การใส gas และตรวจสอบการต้ังคา gas    

 การจับเน้ือเย่ือหรืออวัยวะอยางเหมาะสม    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม    

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงของอวัยวะสําคัญตามกายวิภาค    

 การไล gas ออกจากชองทอง เมื่อเสร็จสิ้นการผาตัด    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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            อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 01 /2 

DOPs RM 01: Laparoscopic tubal surgery (salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 
(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

(/ ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การจัดทาผูปวย    

 ตําแหนงและวิธีการแทง trocar/ veress neddle    

 การตรวจสอบการเขาชองทอง    

 การใส gas และตรวจสอบการต้ังคา gas    

 การจับเน้ือเย่ือหรืออวัยวะอยางเหมาะสม    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม    

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงของอวัยวะสําคัญตามกายวิภาค    

 การไล gas ออกจากชองทอง เมื่อเสร็จสิ้นการผาตัด    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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            อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 02 

DOPs RM 02: Laparoscopic conservative ovarian surgery 
เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน”ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มที่ อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การจัดทาผูปวย    

 ตําแหนงและวิธีการแทง trocar/ veress neddle    

 การตรวจสอบการเขาชองทอง    

 การใสแกสและตรวจสอบการตั้งคาแกส    

 การคนหา หรือระบุตา แหนงของอวัยวะสําคัญตามกายวิภาค    

 การจับเน้ือเย่ือหรืออวัยวะอยางเหมาะสม    

 การตัดเลาะเน้ือเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังเนื้อเย่ือรังไขสวนท่ีเหลือ)    

 การควบคุมจุดเลือดออก    

  การนําชิ้นเนื้อออกจากชองทอง    

 การไลแกสออกจากชองทองเมื่อเสร็จสิ้นการผาตัด    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 03 

DOPs RM 03: Laparoscopic or laparotomy conservative uterine surgery 
เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

 การใชเทคนิคตางๆ เพ่ือลดการเสียเลือดระหวางผาตัด    

2. Intra-operative management 

 การเลือกอุปกรณท่ีเหมาะสม    

 การลงแผลผาตัดที่เหมาะสม    

 การจับเน้ือเย่ือหรืออวัยวะอยางเหมาะสม    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือโพรงมดลูก

ทอนารังไข) 

   

 การเย็บปดชั้นกลามเนื้อมดลูก    

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงของอวัยวะสําคัญตามกายวิภาค    

 การปองกันพังพืดบริเวณรอยแผลผาตัดท่ีมดลูก    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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   อฝส เวชศาสตรการเจริญพนัธุ DOPs RM 04/1 

DOPs RM 04: Simple hysteroscopic procedure (diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD removal) 

( / ) เม่ือเกอืบส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 ครั้ง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกอุปกรณท่ีเหมาะสม    

 การเลือกใช dilating media ที่เหมาะสม    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงในโพรงมดลูกตามกายวิภาค    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือโพรงมดลูก 

ชั้นกลามเน้ือมดลูก) 

   

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การควบคุมปริมาณของ dilating media ขาเขา และขาออก อยาง

สมดุลย 

   

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 04/2 

DOPs RM 04: Simple hysteroscopic procedure (diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD removal) 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

(/ ) เม่ือเกือบส้ินสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คอื ปฏิบัติเองไดภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกอุปกรณท่ีเหมาะสม    

 การเลือกใช dilating media ที่เหมาะสม    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงในโพรงมดลูกตามกายวิภาค    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือโพรงมดลูก 

ชั้นกลามเน้ือมดลูก) 

   

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การควบคุมปริมาณของ dilating media ขาเขา และขาออก อยาง

สมดุลย 

   

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 2-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 05  

DOPs RM 05: Difficult hysteroscopic procedure (submucous myoma, uterine septum, uterine synechiae) 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน”ในระดับ 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มที่ อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกอุปกรณท่ีเหมาะสม    

 การเลือกใช dilating media ที่เหมาะสม    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงในโพรงมดลูกตามกายวิภาค    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือโพรงมดลูก 

ชั้นกลามเน้ือมดลูก) 

   

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การควบคุมปริมาณของ dilating media ขาเขา และขาออก อยาง

สมดุลย 

   

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 06 

DOPs RM 06: Laparotomy or laparoscopic microsurgery(tubal microsurgery, tubal re-anastomosis) 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน”ในระดับ 2 (milestone) คือปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การทําใหเห็นตําแหนงท่ีผาตัด (expose surgical filed) อยาง

เหมาะสม 

   

 การเลือกอุปกรณท่ีเหมาะสม    

 การคนหา หรือระบุตําแหนงทอนา ไขที่จะผาตัดแกไข    

 การตัดเนื้อเย่ืออยางเหมาะสม (ระวังการบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือทอนําไข)    

 การเย็บตอทอนาไขอยางเหมาะสม    

 การควบคุมจุดเลือดออก    

 การทดสอบทอนา ไขหลังจากเย็บตอ เรียบรอยแลว (ไมมีการอุดตัน)    

 การใชสารปองกันการเกิดพังพืดหลังผาตัด    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 การควบคุมอารมณขณะทําหัตถการ    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 07/1 

DOPs RM 07: Ovulation induction and follicular monitoring 

( / ) เม่ือเกอืบส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบส้ินสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะมี

บุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกใชยากระตุนไขอยางเหมาะสม    

 การวัดขนาดของฟองไขท่ีถูกกระตุน    

 การชักนําการตกไข    

 การประเมินชวงตกไข    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

 

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 07/2 

DOPs RM 07: Ovulation induction and follicular monitoring 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 ครั้ง 

(/ ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะมี

บุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกใชยากระตุนไขอยางเหมาะสม    

 การวัดขนาดของฟองไขท่ีถูกกระตุน    

 การชักนําการตกไข    

 การประเมินชวงตกไข    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

 

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 08/1 

DOPs RM 08: Intrauterine insemination (IUI) 

(/) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คอื สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestone) คือ ใหการกากับดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะ  

มีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกรณ    

 การประเมินนํ้าเช้ือหลังจากท่ีผานกระบวนการเตรียมน้ําเชื้อ    

 การดูดนํ้าเชื้อเขาสูหลอดฉีด    

 การฉีดน้ําเชื้อเขาสูโพรงมดลูก    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

 

  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 08/2 

DOPs RM 08: Intrauterine insemination (IUI) 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

(/) เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestone) คือ ใหการกากบัดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะ  

มีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกรณ    

 การประเมินนํ้าเช้ือหลังจากท่ีผานกระบวนการเตรียมน้ําเชื้อ    

 การดูดนํ้าเชื้อเขาสูหลอดฉีด    

 การฉีดน้ําเชื้อเขาสูโพรงมดลูก    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวยและ/หรือสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ -4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

 

        

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 09/1 

DOPs RM 09: Superovulation and monitoring 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะรังไขถูกกระตุนเกิน (ovarian 

hyperstimulation syndrome, OHSS) 

   

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะมี

บุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกใชยากระตุนไขอยางเหมาะสม    

 การวัดขนาดของฟองไขท่ีถูกกระตุน    

 การชักนําการตกไข    

 การประเมินชวงตกไข    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 09/2 

DOPs RM 09: Superovulation and monitoring 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากบัดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะรังไขถูกกระตุนเกิน (ovarian 

hyperstimulation syndrome, OHSS) 

   

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษาภาวะมี

บุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกใชยากระตุนไขอยางเหมาะสม    

 การวัดขนาดของฟองไขท่ีถูกกระตุน    

 การชักนําการตกไข    

 การประเมินชวงตกไข    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 10/1  

DOPs RM 10: Transvaginal oocyte retrieval 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะรังไขถูกกระตุนเกิน     

(ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) 

   

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษา    

ภาวะมีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกณในการทาํหัตถการ    

 การระงบัความเจ็บปวดอยางเหมาะสม    

 การเจาะเขาฟองไข (follicle) ภายใตการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

อยางปลอดภัย 

   

 การระวังการบาดเจ็บตออวัยวะขางเคียง    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 10/2  

DOPs RM 10: Transvaginal oocyte retrieval 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 3 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

(/ ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะรังไขถูกกระตุนเกิน     

(ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) 

   

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษา    

ภาวะมีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกณในการทาํหัตถการ    

 การระงบัความเจ็บปวดอยางเหมาะสม    

 การเจาะเขาฟองไข (follicle) ภายใตการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

อยางปลอดภัย 

   

 การระวังการบาดเจ็บตออวัยวะขางเคียง    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 2-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 11  

DOPs RM 11: Surgical testicular sperm retrieval 

เม่ือเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน”ในระดับ2 (milestone) คือปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษา    

ภาวะมีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกณในการทาํหัตถการ    

 การควบคุม ระงบัความเจ็บปวด    

 การลงแผลผาตัดในตําแหนงเหมาะสม    

 การจับและตัดชิ้นเน้ือ     

 การระวังจุดเลือดออก    

 การบาดเจ็บตอเน้ือเย่ือหรืออวัยวะขางเคียง    

 การประเมินผลตรวจชิ้นเนื้อ    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย และภรรยา    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ  

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 12/1 

DOPs RM 12: Embryo transfer (ET) 

( / ) เม่ือเกือบส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มที่ อยางนอย 1 ครั้ง 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษา     

ภาวะมีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกณในการทาํหัตถการ    

 การประเมินตัวออนเพ่ือยายกลับเขาโพรงมดลูก    

 การบรรจุตัวออนใสสายยายตัวออน (ใหบอกเทคนิค)    

 การใสตัวออนเขาโพรงมดลูก    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย และสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 12/2 

DOPs RM 12: Embryo transfer (ET) 

(  ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดบั 2 (milestone) คือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใตการกากับดูแลอยางเต็มท่ี อยางนอย 1 คร้ัง 

( / ) เม่ือเกอืบส้ินสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ชั้นป....................วันที่............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การประเมินขอบงชี้ตามกฎหมายในการเขาสูกระบวนการรักษา     

ภาวะมีบุตรยากของคูสมรส 

   

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเตรียมอุปกณในการทาํหัตถการ    

 การประเมินตัวออนเพ่ือยายกลับเขาโพรงมดลูก    

 การบรรจุตัวออนใสสายยายตัวออน (ใหบอกเทคนิค)    

 การใสตัวออนเขาโพรงมดลูก    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม ฟงผล    

4. Communication skills 

 ผูปวย และสามี    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 1-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 3-4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 13/1 

DOPs RM 13: Implant insertion 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากบัดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestome) คือ ใหการกากับดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การเตรียมเคร่ืองมือ    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกตําแหนงท่ีฝงยา    

 การระงบัความเจ็บปวด    

 เทคนิคการฝงยา (ขึ้นกับชนิดของยาฝง)    

 การตรวจสอบตําแหนงและจํานวนของแทงยาเมื่อฝงเสร็จ    

 การปดแผลและพันผายืดรอบแขน    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม     

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

 

 

 

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 13/2 

DOPs RM 13: Implant insertion 

(  ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คอื สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( / ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestome) คือ ใหการกากับดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การเตรียมเคร่ืองมือ    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การเลือกตําแหนงท่ีฝงยา    

 การระงบัความเจ็บปวด    

 เทคนิคการฝงยา (ขึ้นกับชนิดของยาฝง)    

 การตรวจสอบตําแหนงและจํานวนของแทงยาเมื่อฝงเสร็จ    

 การปดแผลและพันผายืดรอบแขน    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม     

4. Communication skills 

 ผูปวย สามี และ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 14/1 

DOPs RM 14: Implant removal 

( / ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คือ สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากบัดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestone) คือ ใหการกากับดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การเตรียมเคร่ืองมือ    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การระงบัความเจ็บปวด    

 การเลือกตําแหนงท่ีลงมีดเพ่ือเปดแผล    

 เทคนิคการเอายาฝงคุมกําเนิดออก    

 การตรวจสอบจํานวนของแทงยาเมื่อนําออกเสรจ็    

 การเย็บปดแผล (ถามี)    

 การปดแผลและพันผายืดรอบแขน    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม     

4. Communication skills 

 ผูปวยสามีและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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อฝส เวชศาสตรการเจริญพันธุ DOPs RM 14/2 

DOPs RM 14: Implant removal 

(  ) เม่ือเกือบสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 4 (milestone) คอื สามารถปฏิบัติเองไดโดยไมตองการกากับดูแล อยางนอย 1 คร้ัง 

( / ) เมื่อเกือบสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมิน “ผาน” ในระดับ 5 (milestone) คือ ใหการกากับดูแลผูอื่นได อยางนอย 1 คร้ัง 

ชื่อแพทยผูถูกประเมิน..........................................................................................................ช้ันป....................วันท่ี............................................................ 

อักษรยอ ชื่อ นามสกุล ผูปวย.......................Hospital Number (HN)……………………………. Diagnosis……………………………………….……. 

หัวขอการประเมิน ไมถูกตอง 

/ ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน 

/ ไมสมบรูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. Patient evaluation 

 การเตรียมผูปวย ระบุตัว     

 การประเมินขอบงชี้ ขอหาม    

 การเตรียมเคร่ืองมือ    

 การขอความยินยอมจากผูปวยเพื่อทําหัตถการ    

2. Intra-operative management 

 การระงบัความเจ็บปวด    

 การเลือกตําแหนงท่ีลงมีดเพ่ือเปดแผล    

 เทคนิคการเอายาฝงคุมกําเนิดออก    

 การตรวจสอบจํานวนของแทงยาเมื่อนําออกเสรจ็    

 การเย็บปดแผล (ถามี)    

 การปดแผลและพันผายืดรอบแขน    

3. Post-operative management 

 การสังเกตอาการ อาการแสดงเพ่ือประเมินภาวะแทรกซอน    

 การบันทึกเวชระเบียน    

 การใหคําแนะนําการปฎิบัติตัว และนัดตรวจตดิตาม     

4. Communication skills 

 ผูปวยสามีและ/หรือญาติ    

 ผูรวมงาน    

5. Professionalism 

 การประเมินสถานการณและการแกปญหาเฉพาะหนา    

 การทํางานเปนทีม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินศักยภาพโดยรวม         

(   )   ไมผาน 

(   )   ผาน มีศักยภาพโดยรวมอยูในระดับ     (   ) 2       (   ) 3        (  ) 4 

อาจารยผูประเมิน..................................................................(ลายเซ็นต) 

                    ...................................................................(ตัวบรรจง) 

 

หมายเหตุ ถาประเมินที่เกือบ 12 เดือนหลังจากฝกอบรม ประเมินผานไดตั้งแตระดับ 3-4 แตถาประเมินท่ีเกือบ 24 เดือน ประเมินผานคือ ระดับ 4 

                                                  มาตรฐานคณุวุฒิความรความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ  

  

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

4= สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่ประสบการณนอยกวา 
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ภาคผนวกที่ 7 

เกณฑหัตถการของแพทยตอยอดอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ที่จะตองปฏิบัติใหครบในข้ันตํ่า 

หัตถการ จํานวนรายที่ไดทําในแตละระดับหัตถการ 

(รายตอสองปการศึกษา) 

ข้ัน 1 ขั้น 2 ข้ัน 3 ข้ัน 4 ขั้น 5 

Reproductive surgery      

Simple laparoscopic surgery 

(diagnostic laparoscopy, electrocauterization, 

adhesiolysis) 

6 5 0 

Laparoscopic tubal surgery 

(salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 

3 3 2 0 

Laparoscopic conservative ovarian surgery 6 3 0 0 

Laparoscopic or laparotomy conservative uterine 

surgery 

4 1 0 0 

Simple hysteroscopic procedure 

(diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD 

removal) 

6 3 0 

Difficult hysteroscopic procedure 

(submucous myoma, uterine septum, uterine 

synechiae) 

4 0 0 0 

Laparotomy or laparoscopic microsurgery 

(tubal microsurgery, tubal re-anastomosis) 

3 0 0 0 

Infertility procedure      

Ovulation induction and follicular monitoring  45 10 

Intrauterine insemination (IUI) 35 5 

Superovulation and monitoring 25 5 

Transvaginal oocyte retrieval 10 5 5 

Surgical testicular sperm retrieval 2 1 0 

Embryo transfer (ET) 10 5 3 0 

Family planning procedure      

Implant insertion 0 1 1 1 

Implant removal 0 1 3 1 

การดูแลผูปวยในกรณีที่นาสนใจ      

ผูปวยคมุกําเนิดที่มีปญหา 0 3 0 

ผูปวยวัยหมดระดูที่มีปญหา 0 5 0 

ผูปวยที่มีความผิดปกติของตอมไรทอและความผิดปกติแต

กําเนิดของระบบสบืพันธุ 

0 3 0 
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หัตถการ จํานวนรายที่ไดทําในแตละระดับหัตถการ  

(รายตอสองปการศึกษา) 

ข้ัน 1 ขั้น 2 ข้ัน 3 ข้ัน 4 ขั้น 5 

ผูปวยในกลุม ovarian stimulation in difficult cases 0 5 0 

การใหคําปรึกษาแกคูสมรสท่ีมารักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช

เทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ ในกรณีเฉพาะ เชน การ

ตั้งครรภแทน การใชไขบริจาค เปนตน 

0 3 0 

 

 

หมายเหตุ 

 ข้ันขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกขีดความสามารถแตละอยางเปน 5 ขั้น ดังน้ี 

ขั้น 1 ใหเปนผูสังเกตการณเทาน้ัน ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมน้ัน (not allow to practice the EPAs) 

ขั้น 2 สามารถใหปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใตการกํากับดูแลอยางเต็มที่ (practice the EPAs with full supervision) 

  ขั้น 3 สามารถใหปฏิบัติเองไดภายใตการกํากับดูแล (practice the EPAs with supervision on demand) 

 ขั้น 4 สามารถใหปฏิบัติเองไดโดยไมตองกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

 ขั้น 5 อาจใหกํากับดูแลผูอื่นได (supervision task may be given) 
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ภาคผนวกที่ 8 

การประเมินกิจกรรมการดูแลผูปวยในแตละชั้นปตาม EPAs 

 

L2#1 คือ ประเมินได ระดับ 2 อยางนอย 1 คร้ัง 

L3#1 คือ ประเมินได ระดับ 3 อยางนอย 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Activity Fellow 1 Fellow 2 

1 
Perioperative management of benign gynecologic condition related to 

fertility conservation (leiomyoma, AUB, endometriosis, etc.) 
L3#1 

2 
Perioperative management of emergency gynecologic condition 

related to infertility treatment (ectopic pregnancy, OHSS, etc.) 
L3#1 

3 Perioperative management of laparoscopic surgery L2#1 L3#1 

4 Perioperative management of hysteroscopic surgery L2#1 L3#1 

5 Management of family planning problem L3#1  

6 Management of menopausal problem L3#1  

7 
Management of congenital gynecologic endocrinology problem and 

genital organ anomaly 
L3#1 

8 Management of ovarian stimulation in difficult cases L3#1 

9 
Management or conseling for infertilty couple by assisted reproductive 

technique (ART); donor egg,  surogacy 
L3#1 
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ภาคผนวกที่ 9 

การประเมินโดยวิธี Direct observation procedural skills (DOPs) 

 

L2#1 คือ ประเมินได ระดับ 2 อยางนอย 1 คร้ัง 

L3#1 คือ ประเมินได ระดับ 3 อยางนอย 1 คร้ัง 

L4#1 คือ ประเมินได ระดับ 4 อยางนอย 1 คร้ัง 

L5#1 คือ ประเมินได ระดับ 5 อยางนอย 1 คร้ัง 

 

 

 

 

No. Procedure Fellow 1 Fellow 2 

1 
Simple laparoscopic surgery 

(diagnostic laparoscopy, electrocauterization, adhesiolysis) 
L2#1 L3#1 

2 
Laparoscopic tubal surgery 

(salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 
L2#1 L3#1 

3 Laparoscopic conservative ovarian surgery L1#1 L2#1 

4 Laparoscopic or laparotomy conservative uterine surgery L1#1 L2#1 

5 
Simple hysteroscopic procedure 

(diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD removal) 
L2#1 L3#1 

6 
Difficult hysteroscopic procedure 

(submucous myoma, uterine septum, uterine synechiae) 
L1#1 L2#1 

7 Ovulation induction and follicular monitoring L3#1 L4#1 

8 Intrauterine insemination (IUI) L4#1 L5#1 

9 Superovulation and monitoring L3#1 L4#1 

10 Transvaginal oocyte retrieval L2#1 L4#1 

11 Surgical testicular sperm retrieval  L2#1 

12 Embryo transfer (ET) L2#1 L4#1 

13 Implant insertion L4#1 L5#1 

14 Implant removal L4#1 L5#1 



94 
 

ภาคผนวกท่ี 10 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือเขารับการฝกอบรม สาขาวิชาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 
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ภาคผนวกที่ 11 

รายนามคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา  

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2562 

 

ประธาน 

ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

     Cert. in Reproductive Endocronology (BIDMC), 

     MMedSci (ART, Nottingham), Ph.D. (Leeds, UK) 

 

กรรมการ 

รศ.นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ศ.นพ.อภิชาติ  จิตตเจริญ   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ศ.พญ.จิตติมา  มโนนัย บารทเล็ทท   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

     MSc. (Hospital Management) 

รศ.พญ.ดร.อารียพรรณ โสภณสฤษฎสุข  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ 

Doctor of Philosophy (Molecular Genetics and Genomics) 

ผศ.พญ.ญาดา  ติงธนาธิกุล  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  ตรธีรรมพินิจ  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

     ว.ว.เวชศาสตรการเจริญพันธุ  

ผศ.ดร.แอนนา วงษกุหลาบ  วท.ด (พันธุศาสตร) 

ผศ.พญ.รุจิรา  วัฒนาย่ิงเจริญชัย  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ 

      วท.ม.ระบาดวิทยาคลินิก 
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ผศ.นพ.ศรีเธียร  เลิศวิกูล   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

     ว.ว.เวชศาสตรการเจริญพันธุ 

Diploma APAGE international fellowship endoscopy training   

program, Chang Gung Memorial hospital, Taiwan 

Intensive Program of Endoscopic Surgery in Gynecology, 

Centre Hospitalier Universitaire-Universite d’Auvergne, 

Clermont-Ferrand I, France  

ผศ.นพ.สมเกียรติ  สีตวาริน   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ผศ.พญ.ชลธิชา  สถิระพจน  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ      

นพ.คมกฤช  เอ่ียมจิรกุล    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช)     

ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ 

ผศ.นพ.วรเดช  หงสสาคร   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

พญ.อรวิน  วัลวิภากร   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

พญ.ชนัญญา ตันติธรรม   พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

พญ.สิริลักษณ ตันธนาวิภาส  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

 

ที่ปรึกษา 

ศ.นพ.อราม โรจนสกุล    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

รศ.นพ.สมศกัดิ์ สุทัศนวรวุฒิ  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

รศ.พญ.มยุรี  จิรภิญโญ    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ศ.นพ.ประทักษ โอประเสริฐสวัสดิ์  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ   
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รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ    พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจรญิพันธุ  

ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธุ        พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

     Cert.in Assisted Reproduction,  

     Cert in Reproductive Endocrinology 

รศ.ชาญชัย  สุชาติวัฒนชัย  พ.บ.ป.ชั้นสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

      ว.ว.เวชศาสตรการเจริญพันธุ  

หนาที่ของกรรมการหลักสูตร 

1. ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ใหสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน ของสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรแีพทยแหงประเทศไทย 

2. ดําเนินงานฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด โดยรวมกับอนุกรรมการหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตรการ

เจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรแีพทยแหงประเทศไทย   

3. ดําเนินการประเมินความรูความสามารถทั้งความรู และทักษะในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุของแพทย

ประจําบานตอยอด ของทั้งสองชั้นป 

4. รวมกับอนุกรรมการหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศ

ไทยในการประเมินความรู และทักษะแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือการสอบวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขา

เวชศาสตร การเจริญพันธุ 


