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โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม 
เพือ่ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อนและทางเดินน า้ดี 
ภาควชิาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(ต่อยอด 1 ปี รับรองระดับคณะฯ) 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสูตรประกาศนียบตัรศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดี 
(ภาษาองักฤษ) Certificate Program in Hepato-Pancreato-Biliary Surgery 
 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  ประกาศนียบตัรศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดี 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Certificate of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery 
 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
สาขาวชิา ศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดี ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. หลกัการและเหตุผล 
อุบติัการณ์ของโรคทางดา้น ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดี เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยในประเทศไทย โดย

อุบติัการณ์ของมะเร็งตบั และทางเดินน ้ าดีสูงเป็นอนัดบัหน่ึงในเพศชาย และสูงเป็นล าดบัท่ีสามในเพศหญิง 
(1) โดยประเทศไทยมีอุบติัการณ์ของมะเร็งท่อน ้ าดีสูงมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก (2) นอกจากนั้นยงัมีโรค
ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น โรคน่ิวในระบบถุงน ้ าดีและท่อทางเดินน ้ าดี และโรคมะเร็งล าไส้ท่ีมีการกระจาย
มาท่ีตบั ซ่ึงปัจจุบนัอุบติัการณ์ของมะเร็งล าไส้พบมากข้ึนตามล าดบั ดงันั้นแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
โดยตรงโดยเฉพาะศลัยแพทยจึ์งตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจโรคเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี  

ปัจจุบนัสาขาวิชาศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้ าดี มีการพฒันาองคค์วามรู้ เคร่ืองมือ และ
วิธีการในการผ่าตดักา้วหน้าเป็นอย่างมาก มีความรู้เกิดข้ึนใหม่อย่างกวา้งขวาง (3, 4) นอกจากน้ีการรักษา
โรคในกลุ่มน้ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากแพทยส์หสาขาวิชาเพื่อท าให้ผลการรักษาไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด
แก่ผูป่้วย ปัจจุบนัวิธีการรักษาโรคต่าง ๆ จึงประกอบไปดว้ย การผ่าตดั การฉายแสง การรักษาดว้ยยาเคมี
บ าบดั การรักษาดว้ย Targeted และ Immunotherapy (4) ดงันั้นเพื่อให้การรักษาโรคเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ศลัยแพทยซ่ึ์งเป็นหน่ึงในทีมรักษาตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพเพิ่มมากข้ึนมากกวา่ศลัยศาสตร์ทัว่ไป ใน
ต่างประเทศ ได้มีการพฒันาหลกัสูตรอนุสาขา ศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้ าดี มาเป็นระยะ
เวลานาน ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรน้ีเป็นเวลา
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มากกว่าสิบปี ดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรน้ีในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (5,6) จะสามารถ
พฒันาศกัยภาพของศลัยแพทยท์ัว่ไปใหท้ดัเทียมนานประเทศ  

นอกจากนั้นการผ่าตัดทางด้าน ตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้ าดี เป็นการผ่าตัดท่ีมีความซับซ้อน 
ยกตวัอย่างเช่น การผ่าตดัตบัอ่อน ในอดีตพบว่าอตัราการเสียชีวิตจากการผ่าตดัสูงมากถึงร้อยละ 30 แต่
หลงัจากมีการพฒันาองคค์วามรู้ และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากข้ึน ท าให้อตัราการเสียชีวิตภายหลงัการผ่าตดั
ลดลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัอตัราตายโดยเฉล่ียภายหลงัการผ่าตดัตบัอ่อน คือร้อยละ 1-5แต่อย่างไรก็ตาม
ภาวะแทรกซ้อนยงัคงอยู่ในอตัราท่ีสูง โดยอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลงัผ่าตดัเฉล่ียคือ ร้อยละ  
50-60 (7,8) ดังนั้นปัจจุบนัจึงแนะน าให้ท าผ่าตดัในสถาบนัท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ เพื่อผลการรักษาท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความพร้อมในทุกดา้นดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้น
จึงเป็นแบบอยา่งของสถาบนัท่ีดีต่อศลัยแพทยท์ัว่ไปในการศึกษาต่อดา้นศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดิน
น ้ าดี ในด้านเคร่ืองมือการผ่าตดั ปัจจุบนัมีการพฒันาวิธีการผ่าตดัแบบบาดเจ็บน้อย (minimally invasive 
surgery) กนัเป็นอยา่งมาก ในดา้นศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดีก็เช่นกนั มีการน าการผา่ตดัแบบ
บาดเจบ็นอ้ยมาประยกุตก์บัการผา่ตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้ง ตบั ตบัอ่อน และทางเดินน ้าดี (9) ดงันั้นแพทยจึ์งตอ้ง
มีการพฒันาและฝึกฝน มีประสบการณ์มากกวา่ศลัยแพทยท์ัว่ไป ปัจจุบนัในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีสามารถให้การผ่าตัดแบบบาดเจ็บน้อย ได้ทั้ ง การผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic surgery)  
การผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-assisted surgery) หรือการรักษาโดยวิธีการส่องกล้องใน
ทางเดินอาหาร (endoscopic treatment) (10) ในดา้นการผา่ตดัตบัก็มีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Navigative 
surgery (11) ดงันั้นการฝึกอบรมศลัยแพทยท์ัว่ไป ให้เป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในโรค ตบั ตบัอ่อน และทางเดิน
น ้าดี จะสามารถช่วยใหก้ารรักษาโรคทางดา้นน้ีในประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเห็นความส าคญัและปัญหาของผูป่้วยมะเร็งท่ีเพิ่มข้ึนตามล าดบั ซ่ึงจดัใหมี้การตั้งศูนยเ์พื่อความ
เป็นเลิศทางดา้นมะเร็งกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

นอกจากความรู้และทกัษะดา้นศลัยศาสตร์แลว้ ศลัยแพทยค์วรมีความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ การส่ือสาร
ปฏิสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการ ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคุณภาพ และความ
ปลอดภยั เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม ทศันคติและเจตคติท่ีดีต่อ
ผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองคก์รอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางศลัยกรรม โดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสังคม ความตอ้งการของระบบบริการสุขภาพ 
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ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
นายแพทย ์

ปรมินทร์  
ม่วงแกว้ 

ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2553 
พ.บ., มหาวทิยาลยัมหิดล: 2547 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/
022011527/ 
ra064@hotmail.com 

อาจารย์
นายแพทย ์

สมคิด ม่ิงพฤฒิ อ.ว. (ศลัยศาสตร์มะเร็งวทิยา) แพทย
สภา : 2558 
ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2542 
พ.บ., มหาวทิยาลยัมหิดล : 2536 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/ 
022011527/ 
somkit.m@gmail.com 

 
  

mailto:ภาควิชาศัลยศาสตร์/022011527/%20ra064@hotmail.com
mailto:ภาควิชาศัลยศาสตร์/022011527/%20ra064@hotmail.com
mailto:ภาควิชาศัลยศาสตร์/022011527/%20ra064@hotmail.com


 

 ภาควิชาศลัยศาสตร์ | ฉบบัเสนอคณะอนกุรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรระดบัหลงัปริญญา 

6.3 อาจารยผ์ูฝึ้กอบรม (เรียงตามต าแหน่งวชิาการ และตามตวัอกัษร) 
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ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2542 
พ.บ., มหาวทิยาลยัมหิดล : 2536 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/ 022011527/ 
somkit.m@gmail.com 

อาจารย์
แพทยห์ญิง 

วธู วาสนสิริ ว.ว. (ศลัยศาสตร์มะเร็งวทิยา) แพทย
สภา : 2560 
ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2558 
พ.บ., มหาวทิยาลยัมหิดล : 2553 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/ 022011527/ 
wvassanasiri@yahoo.com 

อาจารย์
นายแพทย ์

พงศธร ตั้งทวี ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2555 
พ.บ., มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ : 
2548 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/ 022011527/ 
pongsatornmd@gmail.com 

อาจารย์
นายแพทย ์

วกิรานต ์สุรกุล Fellowship in Hepatobiliary Surgery, 
Tokyo Women’s Medical University, 
Japan : 2559 
Fellowship in Hepatobiliary and 
Pancreatic Surgery, National Cancer 
Center, Japan : 2559 
ว.ว. (ศลัยศาสตร์) แพทยสภา : 2556 
พ.บ., มหาวทิยาลยัมหิดล : 2549 

ภาควชิาศลัยศาสตร์/ 022011527/ 
wikran.srg@gmail.com 
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7. ระบุสถิติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทีเ่กีย่งข้องกบัการฝึกอบรม จ านวนคร้ังของหัตถการทีม่ารับบริการ
ในช่วง 3 ปีย้อนหลงั 

 
                                                 ปีการศึกษา 
รายการ 

2560 2561 2562 เกณฑร์าชวทิยาลยั/
สมาคมวชิาชีพ* 

จ านวนผูป่้วยนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม/ปี 7,624 7,678 8,447 ไม่มี 
จ านวนผูป่้วยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม/ปี 1,993 2,278 2,194 ไม่มี 
หตัถการ......คร้ัง/ปี 

- Hepatic surgery 
- Pancreatic surgery 
- Biliary surgery 
- Endoscopic procedure 
- Other  

 
94 
30 
311 
202 
53 

 
103 
44 
297 
255 
55 

 
103 
25 
330 
200 
49 

ไม่มี 

 
หมายเหตุ *ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีเกณฑร์าชวทิยาลยั/ชมรมศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดีแห่ง
ประเทศไทยเพื่อประกาศนียบตัรอนุสาขาศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี  
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เกณฑ์ในการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ 

 

สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วนชั้นปีละ 1 คนต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทั้ง
ตอ้งมีงานบริการในสถาบนัตามท่ีก าหนดในตารางต่อไปน้ี 
 
จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี (คน) 1 2 3 
จ านวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 6 
จ านวนผูป่้วยนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม/ปี 2600 4200 6800 
จ านวนผูป่้วยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม/ปี 700 1400 2100 
หตัถการ (คร้ัง/ปี) 

- Hepatic surgery 
- Pancreatic surgery 
- Biliary surgery 
- Endoscopic treatment 

 
35 
10 
100 
60 

 
70 
20 
200 
120 

 
100 
30 
300 
180 

 
8. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ( 3 ปีถัดไป รวมปีทีจ่ะเปิดรับนักศึกษา) 

                                           ปีการศึกษา 
รายการ 

2564 2565 2566 

จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 5 6 6 
ศกัยภาพการฝึกอบรม ปีละ/ชั้นละ 2 3 3 
เป้าหมายการฝึกอบรม ปีละ/ชั้นละ 1 2 2 
ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมต่อคน ปีละ/ชั้นละ - - - 

 
9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 

1.   ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
2.   ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
 สาขาศลัยศาสตร์ทัว่ไปจากแพทยสภา หรือมีหลกัฐานยนืยนัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
 สาขาศลัยศาสตร์ครบถว้นในสาขาศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
3.    เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมอนัดี 

 
10. จ านวนปีการฝึกอบรม 

หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี 
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11. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรเพื่อประกาศนียบตัรศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี มีเป้าหมายเพือ่ผลิต
ศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการผา่ตดั ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ท่ีมีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทศันคติ เจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่  
ในอนาคต โดยอยูบ่นพื้นฐานของความตอ้งการดา้นสุขภาพของประเทศ ความตอ้งการของระบบบริการ
สุขภาพและความรับผดิชอบทางสังคม ตามวสิัยทศัน์ของภาควชิาคือ เป็นภาควชิาศลัยศาสตร์ชั้นน าของ
ประเทศ และมีคุณภาพในระดบัสากล 

แพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรเฉพาะทางอนุสาขาศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดิน
น ้าดี แลว้ควรมีความรู้และความสามารถดงัต่อไปน้ี 

 
1. ความรู้ดา้นปัญญาพิสัย (cognitive domain) 

1.1 มีความช านาญในดา้นศลัยกรรมทัว่ไป และในดา้น ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.2 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหบุ้คลากรทางสุขภาพและนกัศึกษาในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

1.3 ควรมีความรู้ ความเขา้ใจทางการแพทยใ์นทางศลัยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
เช่น อายุรศาสตร์มะเร็งวทิยา อายรุศาสตร์ทางเดินอาหารและตบั รังสีวนิิจฉยั และ
รังสีรักษา  

1.4 สามารถประเมินตนเองและส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการดูแลรักษาผูป่้วย เพื่อให้
ทราบขอ้จ ากดัอนัจะน าไปสู่การหาองคค์วามรู้และวธีิการในการดูแลรักษา 

1.5 วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางแพทย ์
1.6 สามารถน าความรู้ดา้นการท าวจิยัและสถิติมาประยกุตใ์ชแ้ละสร้างผลงานวจิยัของ

ตนเอง 
2. ความสามารถดา้นทกัษะ (psychomotor domain) 

2.1 สามารถท าหตัถการทางศลัยกรรมตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดีทั้งพื้นฐานและ
ซบัซอ้น  

2.2 สามารถดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรมดา้น ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ตั้งแต่ระยะ
ก่อนผา่ตดั  ระหวา่งผา่ตดั  และหลงัผา่ตดั  รวมถึงการแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น   

2.3 น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งต่อผูป่้วย 
ครอบครัว และบุคลากรร่วมทีมรักษา บนัทึกการรักษาในเวชระเบียนเพื่อการ
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ส่ือสารและเพื่อความต่อเน่ืองในการดูแลรักษาใหถู้กตอ้งทั้งตวัสะกด ไวยกรณ์ 
และใชล้ายมือท่ีอ่านออก 

3. ดา้นเจตคตินิสัย (affective domain) 
3.1 เป็นผูฟั้งท่ีดี  รู้จกักาลเทศะ และวธีิการ/เคร่ืองมือ/สภาวการณ์ต่างๆในการส่ือสาร 

มีสัมมาคารวะ ใหค้วามเคารพต่อบุคลากรทุกระดบั ผูป่้วย และญาติ 
3.2 เป็นผูต้รงต่อเวลา 
3.3 เคารพและใหเ้กียรติผูอ่ื้นเสมอ ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
3.4 มีความเมตตากรุณา ไม่เลือกปฏิบติัดว้ยลกัษณะทางกายวภิาคและศรัทธาของ

ผูป่้วย 
3.5 พร้อมปรากฏตวัเม่ืออยูใ่นหนา้ท่ี 
3.6 ยอมรับการตรวจสอบ การให้ขอ้มูลป้อนกลบั และน ามาพิจารณาปรับปรุงตน 
3.7 เป็นผูเ้สนอตวั ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม แมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตนบา้ง 
3.8 รักษาสุขภาพกาย ใจของตน เพื่อใหป้ฏิบติัวชิาชีพได ้ และเป็นแบบอยา่งใหผู้ป่้วย

และบุคลากรอ่ืน 
4. ดา้นอ่ืน ๆ  

4.1 ประกอบเวชปฏิบติัไดใ้นส่ิงแวดลอ้มและระบบบริการสุขภาพท่ีหลากหลายได ้
4.2 ท างานร่วมกบัระบบบริหารจดัการอ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบัการรักษาพยาบาลได ้
4.3 ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม  (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวชิาชีพ 

4.4 ยดึหลกัการของการประกนัคุณภาพในการประกอบเวชปฏิบติั 
4.5 มีส่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพการรักษาพยาบาลและหลกัสูตร 

 
12. เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 
 

เน้ือหาส าคญัของการฝึกอบรมครอบคลุมหวัขอ้โรคหรือภาวะของผูป่้วยทางศลัยกรรมทัว่ไปและ
โรคของ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี 

 
1. ความรู้พื้นฐาน 

1.1 Surgical basic principles 
1.1.1 Ethics in surgery 
1.1.2 Molecular and cell biology 
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1.1.3 Mediators of the inflammatory response 
1.1.4 Shock, electrolytes, and fluid 
1.1.5 Metabolism in surgical patients 
1.1.6 Wound healing 
1.1.7 Surgical patient safety 

1.2 Perioperative management 
1.2.1 Principles of preoperative and operative surgery 
1.2.2 Surgical infections 
1.2.3 Surgical complications 
1.2.4 Anesthesiology principles, pain management 
1.2.5 Emerging technology in surgery 

1.3 Surgical critical care 
2. ความรู้ในสาขาวชิา 

2.1  Biliary, and Pancreatic anatomy and physiology 
2.2 Diagnostic techniques in hepatobiliary and pancreatic disease 
2.3 Techniques of biliary tract intervention 
2.4 Biliary tract disease 

2.4.1 Inflammatory, infective and congenital disease  
2.4.2 Neoplastic disease 

2.5 Pancreatic disease 
2.5.1 Inflammatory, infective, and congenital disease 
2.5.2 Neoplastic disease 

2.6 Hepatic disease 
2.6.1 Inflammatory, infective, and congenital disease 
2.6.2 Neoplastic disease 
2.6.3 Liver transplantation 

3. งานวจิยั 
3.1 มีความรู้มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวธีิการท าวจิยั 
3.2 สามารถน าเสนองานวจิยั 
3.3 สามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยั 
3.4 มีงานวจิยั 1 เร่ือง เป็นงานวิจยัดา้นคลินิก หรืองานวิจยัพื้นฐาน ท่ีสาขาวชิา / ภาควชิารับรอง 

4. ความสามารถในการปฏิบติัต่าง ๆ 
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4.1 การวนิิจฉยัผูป่้วยโรคดา้น ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
4.2 ท าหตัถการทางดา้น ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด  

4.2.1 Hepatic resection (Limited resection, Segmentectomy, Sectionectomy, 
Lobectomy) 

4.2.2 Pancreatic resection (Pancreaticoduodenectomy, Distal pancreatectomy, 
Drainage procedure of pancreas) 

4.2.3 Biliary surgery (Laparoscopic cholecystectomy, Resection of biliary tract, 
Drainage procedure of biliary tract) 

4.2.4 Endoscopic treatment (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) 
 

13. วธีีการฝึกอบรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
13.1 แผนการฝึกอบรม 
   หลกัสูตรอนุสาขา ศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี  ภาควชิาศลัยศาสตร์  จดั 
วธีิการใหก้ารฝึกอบรมแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  2  รูปแบบไดแ้ก่   

13.1.1 แผนการสอนดา้นทฤษฎี  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งเขา้รับการเพิ่มพนู
ความรู้ทางดา้นทฤษฎี  ในการดูแลรักษาผูป่้วยทางศลัยกรรม ตบั ตบัอ่อนและ
ทางเดินน ้าดี 

13.1.2  แผนการสอนดา้นปฏิบติั    ภาควชิาศลัยศาสตร์วางแผนการฝึกอบรมใหแ้พทย์
ประจ าบา้นต่อยอด ไดมี้โอกาสสัมผสัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน
สาขาวชิาหรือหน่วยต่างๆ   

13.2 การจดัประสบการณ์การรเรียนรู้  
 ครอบคลุมความรู้ดา้นวชิาการและทกัษะการผา่ตดัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในศลัยศาสตร์ ตบั 
ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยก่อนและหลงั
การผา่ตดั ดงัแสดงในตารางสรุปดา้นล่าง 

13.2.1 กระบวนการวินิจฉยั และการประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั วางแผนการรักษาและ
ติดตามประเมินผลการรักษา รวมทั้งการติดตามการรักษาและการด าเนินโรคอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการจดักิจกรรมวชิาการ Preoperative round จ านวน 1 คร้ัง/สัปดาห์ 
และปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยนอกเป็นจ านวน 1 คร้ัง/สัปดาห์ 

13.2.2 การอภิปรายกรณีศึกษาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร ติดตามงานวจิยัใหม่ ๆ ใน
รูปแบบการท า critical appraisal จากวารสารสโมสร เรียนรู้เก่ียวกบั
กระบวนการวิจยัวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งและความรู้ทางดา้นเวชจริย
ศาสตร์ ตามมาตรฐานของกิจกรรมทางวชิาการท่ีก าหนดโดยสถาบนัฝึกอบรม โดย



 

 ภาควิชาศลัยศาสตร์ | ฉบบัเสนอคณะอนกุรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรระดบัหลงัปริญญา 

จดักิจกรรม Journal club จ านวน 1 คร้ัง/สัปดาห์ และกิจกรรม research 
club/progression ทุก ๆ 3 เดือน 

13.2.3 ประสบการณ์เรียนรู้ดา้นการท าหตัถการ ก าหนดใหมี้การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดั 
โดยเป็นผูท้  าการผา่ตดั หรือเป็นผูช่้วยผา่ตดั เป็นจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/สัปดาห์ 

13.2.4 กิจกรรมทางดา้นวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดิน
น ้าดีดงัต่อไปน้ี 
13.2.4.1 วารสารสโมสร ไม่นอ้ยกวา่ 1คร้ัง/เดือน  
13.2.4.2 ร่วมประชุมและอภิปรายวชิาการระหวา่งสถาบนัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/ปี 
13.2.4.3 เป็นผูอ้ภิปรายรายงานผูป่้วย (morbidity and mortality /interesting case) 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน 
13.2.4.4 เป็นผูบ้รรยายทางวชิาการหรือบทความฟ้ืนฟูวชิาการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ัง/ปี 

13.2.5 การปฏิบติังานดา้นคลินิก ประสบการณ์ทางดา้นศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและ
ทางเดินน ้าดี เป็นเวลา 1 ปี 

13.2.6 ปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ในกรณีท่ียงัขาดการเรียนการสอนหรือขาด
แคลนผูป่้วยส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งรู้ ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถขอไปฝึกอบรมในสถาบนัฝึกอบรมสมทบไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 8 
สัปดาห์ 
 

 ตารางสรุปกิจกรรม 
กจิกรรมวชิาการ จ านวน 
Preoperative round 4 คร้ัง/เดือน 
Journal club 4 คร้ัง/เดือน 
Research club/ progression ทุก 3 เดือน 
Topic review/ interesting case ทุก 2 เดือน 
Multidisciplinary team conference 1-2 คร้ัง/เดือน 
Interhospital conference ทุก 3 เดือน 
Morbidity and Mortality conference 1 คร้ัง/เดือน 
Service review 1 คร้ัง/เดือน 
Trauma review 1 คร้ัง/เดือน 
ภาคปฏิบัต ิ  
Operating room ≥ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
Outpatient clinic ≥ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 
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14 การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
14.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 

หลกัสูตรศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี ภาควชิาศลัยศาสตร์ มีการประเมินผล
ทุก ๆ 6 เดือน มีการก าหนดเกณฑพ์ิจารณาการผา่นการฝึกอบรมของแพทยป์ระบา้นต่อยอด
ดงัน้ี 
14.1.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

14.1.1.1 คะแนนจากภาคปฏิบติัร้อยละ 60  
14.1.1.2 คะแนนจากส่วนกลางดา้นเจตคติจากภาควชิาศลัยศาสตร์ ร้อยละ 40 

14.1.2 เกณฑก์ารตดัสิน 
14.1.2.1 คะแนนรวมจากภาคปฏิบติัและส่วนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 
14.2 การประเมินเพื่อส าเร็จการฝึกอบรม 

เกณฑก์ารวดัและประเมินผลเพื่อประกอบดว้ยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดงัน้ี 
14.2.1 การสอบภาคทฤษฎี โดยการใช ้oral examination 
14.2.2 การสอบภาคปฏิบติั  
14.2.3 โดยการใช ้Procedure-based assessment (PBA) 
14.2.4 แบบประเมินการปฏิบติังาน 
14.2.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการของภาควชิา 
14.2.6 แบบประเมินความประพฤติ ประเมินสมรรถนะดา้นจริยะธรรม การปฏิสัมพนัธ์ 
14.2.7 งานวจิยั 
14.2.8 การเขียนสะทอ้นประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
14.2.9 ระยะเวลาการฝึกอบรม  
 
14.2.10 เกณฑก์ารตดัสินผา่น    เกณฑก์ารตดัสินพิจารณาตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
หวัขอ้ วธีิการและเอกสารท่ีใช้

ประเมิน 
เกณฑผ์า่น 

การประเมินการปฏิบติังาน แบบประเมินการ
ปฏิบติังาน 

คะแนนเฉล่ีย > 2 

การสอบภาคปฏิบติั แบบประเมิน PBA ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ขอ้ 
การสอบภาคทฤษฎี แบบประเมิน oral 

examination 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ขอ้ 
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หวัขอ้ วธีิการและเอกสารท่ีใช้
ประเมิน 

เกณฑผ์า่น 

ความประพฤติ ประเมิน
สมรรถนะดา้นจริยธรรม 
การปฏิสัมพนัธ์ 

แบบประเมิน คะแนนเฉล่ีย > 2 

การเขา้ร่วมกิจกรรม
วชิาการของภาควชิา 

แบบลงนามเขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

งานวจิยั งานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และ 
จดหมายรับรอง/ ใบรับรอง
การน าเสนอผลงานทาง
วชิาการในท่ีประชุม
วชิาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

รายงานวจิยัแบบเตม็รูปแบบไม่นอ้ยกวา่ 1 
ฉบบั และน าเสนอผลงานในท่ีประชุม
วชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม (ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี) 

 
ในกรณีท่ีสอบผา่นภาคทฤษฎี แต่ไม่ผา่นภาคปฏิบติัใหผู้ส้อบ สอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบติัในปีถดัไป 

ถา้ยงัสอบไม่ผา่นภาคทฤษฎีใหส้อบใหม่ทั้งสองภาคในปีถดัไป 
 
14.3 งานวจิยัประเมินจาก  

งานวจิยัระดบัพึ่งพอใจและมีการส่งผลงานไปตีพิมพแ์ละไดรั้บการตอบรับไม่นอ้ยกวา่ 1 
เร่ือง 

 
15. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และตามเกณฑป์ระเมินภายในท่ี
ก าหนดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
16.   การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

จดัใหมี้การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี  
หากไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกนัเกิน 3 ปี จะให ้“พกั” การประกาศ

สมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไวก่้อน จนกวา่จะไดป้ระเมินหลกัสูตรวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ 
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 หากไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกนัเกิน 5 ปี จะให ้“ยกเลิก” หลกัสูตร 
โดยท าเร่ืองแจง้ต่อคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขออนุมติัการยกเลิก
หลกัสูตร 

 
17. เกณฑ์ทัว่ไปในการฝึกอบรม 

17.1 ระบุตารางกิจกรรมทางวชิาการ และบริการของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมใน
ปัจจุบนั 

วนั 07.00-08.00 08.00-09.00  
(กิจกรรมวชิาการ) 

09.00-12.00 
 

12.00-16.00 
 

จนัทร์ Service 
round 

1st-3rd week: Journal club 
4th week: Topic review 

OPD 
OR หอ้ง 9 

OR หอ้ง 9 

องัคาร Service 
round 

Preoperative round OPD 
OR หอ้ง 9 

OR หอ้ง 9 

พุธ Service 
round 

Department activity 
1st week: MMC 
2nd week: Integrated 
conference 
3rd week: Trauma review 
4th week: service review 

OPD 
OR หอ้ง 9 

OR หอ้ง 9 

พฤหสับดี Service 
round 

1st and 3rd week: X-ray 
conference 

OPD 
OR หอ้ง 9 

OR หอ้ง 1 
OR หอ้ง 9 

ศุกร์ Service 
round 

MDT conference 
Research progression (ทุก 
3 เดือน 

OPD 
OR หอ้ง 9 
OR หอ้ง 1 

OR หอ้ง 1 
OR หอ้ง 9 

MMC: morbidity and mortality conference, OPD: outpatient clinic, OR: operating room, 
MDT: multidisciplinary team 

 นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมวชิาการ Interhospital conference ทุก 3 เดือน  
 
 

17.2 ระบุความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมกบัสถาบนัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี ภาควิชาศลัยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มี

ความร่วมมือกบัสถาบนัการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจารยใ์นสาขาวิชาเป็น
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สมาชิกและกรรมการในชมรมศลัยศาสตร์ ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดีแห่งประเทศไทย ดงันั้นจึงมีสัมพนัธ์
ท่ีดีระหว่างสถาบนัในประเทศ ยกตวัอย่างเช่น คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลศิริราช จุฬาลงกรณ์ และ
สถาบนัชั้นน าอ่ืน ๆในประเทศ ในต่างประเทศสาขาวิชา มีความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัสถาบนัการฝึกอบรมชั้นน า
ทั้งในประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศญ่ีปุ่น Tokyo University Hospital, National 
Cancer Center Tokyo ในประเทศเกาหลีใต ้เช่น Seoul National University 

 
17.3 ระบุสภาพแวดลอ้มและระบบการบริหารงานท่ีสนบัสนุนการฝึกอบรมในปัจจุบนั 
 หอ้งประชุม / บรรยาย   ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  

- หอ้งประชุมชั้น 3 ภาควชิาศลัยศาสตร์  อาคาร 
- หอ้งประชุมภาควชิาศลัยศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 1 
- หอ้งประชุมอาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาล ชั้น 8 
- หอ้งประชุมอาคารเรียนรวม 

 โสตทศันูปกรณ์    ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองพรินเตอร์ 
- อุปกรณ์ฉายภาพ (projector)  

 หอ้งสมุด    ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  
- หอ้งสมุดระดบัคณะฯ 
- หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 

 หอ้งปฏิบติัการ    ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  
- หอ้งฝึกปฏิบติัการกบัแบบจ าลอง ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาล 
- หอ้งตรวจปฏิบติัการกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 หอ้งท างาน    ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  
- อาคารโรงพยาบาลรามิบดี ชั้น 5 ภาควชิาศลัยศาสตร์ 

 ผูดู้แลการฝึกอบรม   ไม่มี    มี (โปรดระบุ)  
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์ณรงคศ์กัด์ิ รุ่งสกุลกิจ 

  



 

 ภาควิชาศลัยศาสตร์ | ฉบบัเสนอคณะอนกุรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรระดบัหลงัปริญญา 

17.4 ระบุจ านวนเตียงผูป่้วยประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมในปัจจุบนั 
 

จ านวนเตียงผูป่้วยประเภท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม เป็นจ านวนแยกตามหอผูป่้วยดงัน้ี 
 

หอผูป่้วย จ านวน (เตียง) 
ศลัยกรรมชาย 41 
ศลัยกรรมหญิง 37 

หอผูป่้วยก่ึงวกิฤติ 5NW 15 
หอผูป่้วยวกิฤติ 5IC 9 
หอผูป่้วยวกิฤติ 4IK 8 
หอผูป่้วยวกิฤติ 4IT 6 
ศลัยกรรมพิเศษ 6 

สังเกตอาการ 1 และ 2 เตียงหมุนเวยีน 
หอผูป่้วยระยะสั้น (short stay) เตียงหมุนเวยีน 

 
17.5 ระบุการจดัเก็บเวชระเบียนและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมในปัจจุบนั 
 
การจดัเก็บเวชระเบียนเป็นไปตามมาตรฐานการบนัทึกเวชระเบียน จดัเก็บเวชระเบียนทุกราย

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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