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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

ฉบับ พ.ศ. 2563 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

ภาษาอังกฤษ Residency Training in Urology 

2. ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 

ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai Board of Urology 

ชื่อย่อ 

ภาษาไทย วว. สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ภาษาอังกฤษ Dip., Thai Board of Surgery 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด าเนินการให้

การศึกษาอบรมทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 
 วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันฝึกอบรมทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มมีาตรฐานในระดับสากล 
 พันธกิจ ผลิตศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ให้มีความรู้และความช านาญด้านหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ 
ทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะให้ดียิ่งขึ้น 

ท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะซึ่งผ่านสถาบันฝึกอบรมจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถท างานเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism)  มีความเป็นผู้น าในหน่วยงาน ของตนเอง (Leadership) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุก
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ระดับ ตลอดจนมีความเป็นครู ที่สามารถสอนบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ และให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยได้ดี เน้นความ
รับผิดชอบต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก (Patient Safety) และยึดถือเป็น
ศูนย์กลางในการดูแลแบบองค์รวม (Holistic) และมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือท างานวิจัย เพ่ือน าเสนอ และเข้าร่วมประชุม ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ เรียนรู้การท างานแบบ สหวิชาชีพหลาย สาขา เ พ่ือช่วยเหลือกันท างานเป็นทีม 
(Multidisciplinary) โดยมีกระบวนการ การก ากับดูแล (Supervision) และการให้ข้อมูลย้อนหลังกลับ (Feedback) 
รวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นต่าง ๆ ในระบบการศึกษาในหลักสูตร (Reflection) เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต  
5. มาตรฐานความรู้ความช านาญของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ 
          เพ่ือให้แพทย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ความสามารถ มีเกณฑ์มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการการ
บริการทางสาธารณสุขของประเทศ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
1.1    สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาโรคระบบทางเดิน

ปัสสาวะที่เหมาะสมกับโรค และสถานะของผู้ป่วย ในฐานะผู้ป่วยนอกที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับ
การผ่าตัด ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

1.2    สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค และ
สถานะของผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3    สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และ/หรือ การผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4    สามารถวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขได้ 
2. ความรู้และทักษะหัตถกรรมทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills) 

2.1    มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงความรู้ทา ง
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม 

2.2    มีความรู้ความสามารถในการใช้ และทะนุถนอมเครื่องมือในทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
2.3   มีความรู้ ทางด้ านโรคศัลยศาสตร์ ระบบปัสสาวะ พ้ืนฐาน ( Symptomatology, 

Investigation in Urology) 
2.4    มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (General Urological Diseases) 
2.5    ท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และหัตถการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้าให้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 
2.6    ท าการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เพ่ือแก้ไขโรคในระบบทางเดินปัสสาวะได้ 

3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
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3.1 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการ
ตัดสินใจของผู้ป่วย 

3.2 สามารถสั่งการรักษาได้ถูกต้องและชัดเจน 
3.3 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายปัญหาผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.4 มีความสามารถในการปรึกษาหรือรับปรึกษา กับแพทย์ในแผนกต่าง  ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ก า ร เ รี ยน รู้ จ า กกา รปฏิ บั ติ แล ะกา รพัฒนาตน เ อ ง  ( Practice-Based Learning and 
Improvement) 

4.1    มีความรู้พ้ืนฐานในงานวิจัย 
4.2    มีความสามารถในการอ่านวิจัย 
4.3    มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล จากบทความในวารสารการแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการรักษาท่ีทันสมัยมากข้ึน 
4.4    มีความสามารถในการท างานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ให้เหมาะกับอุบัติการณ์

ของโรคในพื้นที่นั้น ๆ 
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

5.1    มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานร่วมวิชาชีพ และชุมชน 
5.2    สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

รวมถึงประชาชนทั่วไป 
5.3    มีความรู้ที่ทันสมัยในระดับสากล 
5.4    สามารถเสนอแนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษาจาก 

สหวิชาชีพ โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม 
 6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 

6.1    มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ  
6.2    มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3    ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 4 ปี โดย



 

 

  

 6 

 

แบ่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 1 ระยะเวลา 12 เดือน 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)    

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Trauma) 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีวิทยา  ที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Anesthesiology)  

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Intensive Care Unit) 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General Urology) 
การจัดการเรียนการสอน 

 แผนการสอนด้านทฤษฎี  

 แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎีในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรม  

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการบรรยายให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 จ านวนชั่วโมงเรียน 51 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งละ 2 ชั่วโมง, เป็นเวลา 2 ปี มีชั่วโมง การ

ท า SDL และ สอบประเมินผล โดยครอบคลุมเนื้อหาทางศัลยศาสตร์ตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด รวมถึงเรื่อง 

Hospital Accreditation, Bioethics, การวิจัย และ Soft Skill เช่น ทักษะการสื่อสารเป็นต้น โดยหลังจากจบ

การอบรมการฝึกอบรมนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ระดับบัณฑิต

วิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์ด้วย รายละเอียดหัวข้อและชั่วโมงการสอนอยู่ใน ภาคผนวกที่ 4 โดยครอบคลุม

เนื้อหาทางศัลยศาสตร์ดังนี้ 

ก. ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) 

ข. พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ (Basic Surgical Research and Methodology) 

ค. หลักการของศัลยศาสตร์ (Principle of Surgery) 

ง. ศัลยศาสตร์ทั่วไปคลินิก (Clinical General Surgery) 

จ. หัตถการทางศัลยศาสตร์ทั่วไป (Operative General Surgery) 

ฉ. ความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาอ่ืน ๆ  

- กุมารศัลยศาสตร์ 

- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

- ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

- วิสัญญีวิทยา 

- ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

- ประสาทศัลยศาสตร์ 

- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

- นรีเวชวิทยา 



 

 

  

 ๑ 

 

 การจัดอบรมระยะสั้น  

 ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่าน

การฝึกอบรมตามก าหนด ดังนี้  

 ก. อบรมพ้ืนฐานวิจัยทางคลินิก (Basic Surgical Research and Methodology) และการอบรมศัลย

ปฏิบัติที่ดี (Good Surgical Practice) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาอบรม

ประมาณ 1 สัปดาห์ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 ข. วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดชั่วโมงบรรยายร่วมทั้งประเทศ และมีการสอบประเมินหลังสิ้นสุดการอบรม โดย

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

แผนการสอนด้านปฏิบัติ  
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วางแผนการฝึกอบรมให้ แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชา
หรือหน่วยต่าง ๆ สอดคล้องไปกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และแพทยสภา การฝึกอบรมขั้นปฏิบัติ 
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละสาขาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 ๒ 

 

 
สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 1 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 

(เดือน) 

สถานที่ปฏบิัติงาน 

   Urology 

   

   Trauma 

 

   ICU 

 

   Plastic Surgery 

   

   General Surgery (Colorectal Surgery) 

    

   Anesthesiology 

 

   Radiology  

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 2 ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้น

ปีที่ 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้
ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบ
ปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีรายละเดียด
ดังต่อไปนี้ 

1. สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค และสถานะ
ของผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Patient Care) 

2. มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (Symptomatology, Investigation in 
Urology) โรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (General Urological Diseases) ท าหัตถการเพ่ือการ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์



 

 

  

 ๓ 

 

วินิจฉัยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และหัตถการ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ (Medical Knowledge and Skills) 

3. มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาขั้นต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระบบ
ปัสสาวะ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning Round, Pre-operative 
Round, Morbid-Mortality Conference, Journal Club, Topic Review, Interesting Case 
Conference, Uro-Patho Conference และ Uro-Radio Conference  

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference การ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based Learning 

and Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
7.4 ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study 

หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรน าเสนอโครงร่างวิจัย ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรม และ เสนอความก้าวหน้าของการท าวิจัย (Research Progression) เป็น
ระยะในชั้นปีนี้ 
8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า

บ้านชั้นปีที่ 2 ต้อง 
8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
8.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
8.3 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 



 

 

  

 ๔ 

 

10. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  2 มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการ
ท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 2 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 3 ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 3 เพ่ือ

เป็นการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากชั้นปีที่ 2 มาประยุกต์ใช้ในการที่จะ
ให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 
ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9 
เดือน 

2. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ในสถาบันหลักซึ่งเปิดอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ระยะเวลาไม่เกินสถาบันละ 1 เดือน 

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 

4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning Round, Pre-Operative 
Round, Morbid-Mortality Conference, Journal Club, Topic Review, Interesting Case Conference, 
Uro-Patho Conference และ Uro-Radio Conference  

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference ส าหรับ
ปีการศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60% ของที่จัดในปีการศึกษานั้น ๆ การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และ
การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ต้น 



 

 

  

 ๕ 

 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based learning 

and improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
7.4 ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study 

หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 80% และเสนอ
ความก้าวหน้า (Research Progression) ของการท าวิจัยเป็นระยะในชั้นปีนี้ 

8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 

8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
8.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นหลังได้ 
8.3 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  3 มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการ
ท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
 
สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 3 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

 

  

 ๖ 

 

วิชาเลือกเสรี 
 

3 
 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมหลักซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 

 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 4 ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นหลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 4 เพ่ือ

เป็นการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากทุกชั้นปีที่ผ่านมา มาใช้จริงในการที่
จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ การรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุม
เนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9
เดือน 

2. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ในสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 

4. เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning 
Round, Pre- Operative Round, Morbid- Mortality Conference, Journal Club, Topic Review, 
Interesting Case Conference, Uro-Patho Conference และ Uro-Radio Conference  

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference ส าหรับ
ปีการศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60% ของที่จัดในปีการศึกษานั้น ๆ การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และ
การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ต้น 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based Learning 

and Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
7.4 ต้องท างานวิจัย และจ าเป็นต้องส่งผลงานน าเสนอต่อสาธารณะ และส่งตีพิมพ์ในวารสาร 



 

 

  

 ๗ 

 

     ทางการแพทย ์
8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า

บ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 
8.1 มีความเป็นผู้น า มีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานเป็นอย่างด ี
8.2 เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่น

หลังได้ 
8.3 เป็นผู้น าในเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 ควบคุมบันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  4 มี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการ
ท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 4 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย  

 



 

 

  

 ๘ 

 

สถาบันฝึกอบรมสมทบที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะน า 

1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
3. โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 
4. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์

ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

จุดประสงค์ในการส่งแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาไปฝึกอบรมในสถาบันอื่น 

 เนื่ อ งจากหน่ วยศั ลยศาสตร์ ร ะบบปั สสาวะ  ภาควิ ช าศั ลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อน และส่วนใหญ่จะให้การ
ผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) การให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแต่ละ
โรงพยาบาลหรือสถาบันสมทบ จึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เสริมเพ่ิมทักษะ ในแต่ละด้านที่โรงพยาบาล
หรือสถาบันนั้นมีความเชี่ยวชาญและเป็นโรคที่พบได้บ่อยในแต่ละชุมชน หรือการผ่าตัดประเภทเปิดผ่าตัดซึ่ง
ยังคงมีความจ าเป็นในโรงพยาบาลทั่วไป ตลอดจนเรียนรู้การประเมินและการให้การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพ่ือ
การส่งต่อ 

สรุประยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 ระยะเวลาทั้งสิ้น 48 เดือน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาทั่วไป ณ หน่วยศัลยศาสตร์
ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 36 เดือน วิชา
เลือกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ สถาบันฝึกอบรมหลักอ่ืน ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ สถาบันฝึกอบรมสมทบที่
ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และระยะเวลาที่เหลือจะผ่านไปศึกษาอบรมหาประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม 

 เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตรสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วน คือ  
 

6.2.1 ความรู้พื้นฐานที่เป็นหลักการเบื้องต้นของศัลยศาสตร์ 
1.1    Systemic response to injury and metabolic support 



 

 

  

 ๙ 

 

1.2    Fluid and electrolyte management of the surgical patient 
1.3    Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 
1.4    Shock 
1.5    Surgical infection 
1.6    Trauma 
1.7    Burns 
1.8    Wound healing and wound care 
1.9    Basic principles of oncology 
1.10   Basic principles of the tissue and organs transplantation 
1.11   Patients safety, errors and complications in surgery 
1.12   Physiologic monitoring of the surgical patients 
1.13   Diabetes and surgery 
1.14   Terminal care in surgery 
1.15   Cell, genomics and molecular surgery 
1.16   Basic principle in anesthesiology 
1.17   Basic surgical research &methodology 

 
6.2.2 เนื้อหาส าคัญ (Essential Contents) ของการฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

2.1   โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 
2.2   โรคของไต และ ด้านหลังต่อช่องท้อง (Diseases of kidney and retroperitoneum) 
2.3   โรคของท่อไต (Diseases of ureter) 
2.4   โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of bladder   
       and urachus) 
2.5   โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
2.6   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female   
       urology, Pelvic floor, Functional urology and Pelvic organs) 
2.7   โรคของระบบสืบพันธ์เพศชาย (Diseases of penis scrotum testis and genital  
       tract) 
2.8   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 
 
 



 

 

  

 ๑๐ 

 

 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
1. DISEASES OF ADRENAL GLAND 
 

1.    Adrenal embryology 2.    Adrenal anatomy 
3.    Adrenal physiology 4.    Imaging of adrenal gland 
5.    Assessment of function of adrenal  
      gland    

6.    Biopsy of adrenal gland 

7.    Cushing’s syndrome 8.    Primary aldosteronism 
9.    Pheochromocytoma 10.  Adrenal insufficiency 
11.  Congenital adrenal hyperplasia 12.  Adrenal incidentaloma 
13.  Adrenal adenoma 14.  Adrenal oncocytoma 
15.  Adrenal myelolipoma 16.  Adrenal ganglioneuroma 
17.  Adrenal cysts 18.  Adrenal carcinoma 
19.  Neuroblastoma 20.  Adrenal metastases 
21.  Pathology of adrenal diseases  

 
2. DISEASES OF KIDNEY AND RETROPERITONEUM 
 

1.    Retroperitoneal and renal anatomy 2.    Renal physiology and pathophysiology 
3.    Imaging of kidney 4.    Renal trauma 
5.    Renal cyst 6.    Renal cortical adenoma           
7.    Metanephric adenoma 8.    Renal oncocytoma 
9.    Angiomyolipoma 10.  Cystic nephroma and mixed  

      epithelial/stromal tumor 
11.  Renal leiomyoma 12.  Renal cell carcinoma 
13.  Adult Wilm’s tumor 14.  Urothelial tumor of kidney 
15.  Renal infection 16.  Renal stone  
17.  Renovascular hypertension and   
      ischemic nephropathy 

18.  Renal failure and transplantation 

19.  Retroperitoneal tumors 20.  Pathology of retroperitoneal and renal  
      diseases 

 
3. DISEASES OF URETER 
 

1.    Ureteric anatomy 2.    Ureteric physiology and  
      pathophysiology 

3.    Imaging of ureter 4.    Ureteric injury 



 

 

  

 ๑๑ 

 

5.    Benign tumor of ureter 6.    Urothelial tumor of ureter 
7.    Ureteric infection 8.    Ureteric stone 
9.    Ureteric stricture 10.  Extrinsic causes of ureteric obstruction 
11.  Ureteropelvic junction obstruction            12.  Ureteric fistula 
13.  Pathology of ureteric diseases  

  
4. DISEASES OF BLADDER AND URACHUS 
 

1.    Bladder anatomy 2.   Bladder physiology and pathophysiology 
3.    Imaging of bladder 4.   Bladder injury 
5.    Benign tumor of bladder 6.   Malignant tumor of bladder 
7.    Bladder infection and inflammation 8.   Bladder stone 
9.    Neuromuscular dysfunction of bladder         10.  Overactive bladder 
11.  Nocturia 12.  Bladder diverticulum 
13.  Bladder fistula 14.  Diseases of urachus 
15.  Pathology of bladder and urachal  
      diseases 

 

 
5. DISEASES OF PROSTATE 
 

1.   Prostate anatomy pathophysiology 2.    Prostate physiology and  
       pathophysiology 

3.   Imaging of prostate 4.    Prostate injury 
5.   Benign prostatic hyperplasia 6.    Primary bladder neck dysfunction 
7.   Contracture of bladder neck 8.    Malignant tumor of prostate 
9.   Prostate infection and inflammation 10.   Pathology of prostatic diseases 

 
 
6. DISEASES OF URETHRA AND PELVIC FLOOR 
 

1.   Urethral and pelvic floor anatomy 2.   Urethral and pelvic floor physiology 
3.   Imaging of urethra and pelvic floor 4.   Urethral injury 
5.   Urethral tumor 6.   Urethral infection 
7.   Urethral stricture 8.   Urethral meatal stenosis 
9.   Urethral stone 10.  Urethral diverticulum 
11.  Urethral fistula 12.  Pelvic organ prolapse 
13.  Urethral prolapse 14.  Urethral caruncle 
15.  Urethral hypermobility 16.  Intrinsic sphincter deficiency 



 

 

  

 ๑๒ 

 

17.  Pelvic floor dysfunction 18.  Pathology of urethra and pelvic floor  
      diseases 

7. DISEASE OF PENIS AND SCROTUM 
 

1.   Penile and scrotal anatomy 2.    Dermatologic disease of penis and  
      scrotum   

3.   Penile and scrotal physiology and  
      pathophysiology 

4.    Erectile dysfunction 

5.   Imaging of penis and scrotum 6.    Priapism 
7.   Penile and scrotal injury 8.    Peyronie’s disease 
9.   Benign tumor of penis and scrotum 10.  Foreign body of penile skin 
11.  Malignant tumor of penis and scrotum 12.  Phimosis 
13.  Infection of penis and scrotum 14.  Paraphimosis 
15.  Sexual transmitted disease 16.  Pathology of penile and scrotal  

      diseases 
8. DISEASES OF TESTIS AND GENITAL TRACT 
 

1.    Anatomy of testis and genital tract 2.    Hydrocele 
3.    Physiology of testis and genital tract 4.    Varicocele 
5.    Imaging of testis and genital tract 6.    Male infertility 
7.    Testis and genital tract injury 8.    Ejaculatory disorder 
9.    Benign tumor of testis and genital tract 10.  Androgen deficiency in the aging male 
11.  Malignant tumor of testis and genital  
      tract 

12.  Female sexual dysfunction 

13.  Infection and inflammation of testis  
      and genital tract 

14.  Pathology of testis and genital tract 

15.  Torsion of testis  
 
9. DISEASES OF PEDIATRIC UROLOGY 
 

1.   Normal development of the  
     genitourinary tract 

2.   Bladder anomalies 

3.   Renal functional development and  
     diseases 

4.   Posterior urethral valve 

5.   Congenital urinary obstruction 6.   Neuropathic dysfunction of lower  
      urinary tract 

7.   Perinatal urology 8.   Non-neuropathic dysfunction of lower  
      urinary tract 



 

 

  

 ๑๓ 

 

9.   Evaluation of the pediatric urology  
      patient 

10.  Urinary tract reconstruction in children 

11.  Infection and inflammation of the  
      genitourinary tract 

12.  Hypospadias 

13.  Anomalies of the upper urinary tract 14.  Abnormalities of the external genitalia  
      in boys 

15.  Renal dysgenesis and cystic disease of  
      the kidney 

16.  Abnormalities of the testis and  
      scrotum 

17.  Perioperative management 18.  Surgical management of pediatric           
      stone disease  

19.  Anomalies and surgery of the ureter 20.  Sexual differentiation: normal and  
      abnormal 

21.  Ectopic ureter and ureterocele 22.  Surgical management of disorders of  
      sexual differentiation, cloacal  
      malformation and other abnormalities 

23.  Vesicoureteral reflux 24.  Urologic consideration in pediatric  
      renal transplantation 

25.  Prune-Belly syndrome 26.  Pediatric urologic oncology 
27.  Exstrophy-epispadias complex  

 

6.2.3 หัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Procedures in Urology)  

แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยศาตร์ยูโรวิทยา
ต่อไปนี้ ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เทคนิคการผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ ผลการ
ผ่าตัด ผลการผ่าตัดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะต่าง ๆ 
ที่ต้องท าได ้

การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะท าได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรือต้องการ 
ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจ าบ้านควร
จะต้องมี ความรู้ต่าง ๆ เช่นกัน สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้าให้
สามารถท าได ้

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก าหนดเป้าหมายในการท าหัตถการของแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแยกตามหมวดหมู่ให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถ (Milestones) ในการท าหัตถการ
หนึ่ง ๆ เป็น 5 ขั้นดังนี้ 



 

 

  

 ๑๔ 

 

 
                          ขั้นที่ 1               เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น  

   (Not allowed to practice the EPA) 
 
     ขั้นที่ 2                ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การก ากับดูแล  

   (Assistant practice the EPA with full supervision) 
 
     ขั้นที่ 3               สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล  

    (Practice the EPA with supervision) 
 
     ขั้นที่ 4      สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง  

  (Unsupervised practice allowed) 
 
     ขั้นที่ 5                 สามารถ ก ากับควบคุม ผู้อ่ืนปฏิบัติได้  

  (Supervision task is given) 
 
 

โดยก าหนดขีดความสามารถ และจ านวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

N 

1. Procedures A x-y 

 

ผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ N ต้องมีขีดความสามารถ ขั้นที่ X ในการท าหัตถการ A เป็นจ านวน Y ราย 
 
 
        แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity; EPA)  
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 

 

  

 ๑๕ 

 

 
1. Adrenal gland 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

2-2 2. Adrenalectomy (open, laparoscopic)  
3. Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)  
 
2. Kidney and Peritoneum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Renal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  
      -  PCN  
      -  Drainage renal and  
      -  Perirenal abscess (open, percutaneous) 

 

2-2 3-2 4-2 

2. Repair renal injury, Nephrolithotomy 1-1 2-2 
3. Unroofed renal cyst (open, laparoscopic)  

2-1 3-1 
4. Renal cyst aspiration and sclerotherapy  
5. Simple nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  

2-2 3-2 4-2 6. Partial nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
7. Radical nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
8. Inferior vena cava thrombectomy 1-1 
9. Radical nephroureterectomy (open, laparoscopic, 
robotic) 

 2-1 3-1 4-1 

10. Renal ablative treatment (laparoscopic, percutaneous) 1-1 
11. Nephrolithotomy (open, laparoscopic, percutaneous 
(PNL)) 
       -  Antegrade insertion of ureteric stent 

 2-2 3-2 4-2 

12. Pyelolithotomy (open, laparoscopic)  1-1 2-1 3-1 
13. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)  3-2 4-2 5-2 
14. Retrograde intrarenal surgery  2-1 3-1 4-1 



 

 

  

 ๑๖ 

 

 
3. Ureter 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Retrograde pyelography  3-3 4-2 5-2 
2. Antegrade pyelography  3-3 4-2 5-2 
3. Loopography, pouchography  3-1 
4. Retrograde insertion of ureteric stent  2-2 3-2 4-2 
5. Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 
      -  Ureteric biopsy 

 
2-2 3-2 4-1 

6. Repair ureteric injury (open, laparoscopic)  

2-2 3-4 

7. Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
8. Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)  
9. Psoas hitch (open, laparoscopic)  
10. Boari' flap (open, laparoscopic)  
11. Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)  
12. lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 
      -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

 

13. Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)  2-1 3-1 4-1 
14. Cutaneous ureterostomy  1-1 
15. Ureterolithotomy (open, laparoscopic)  3-1 
16. Ureteric dilation  2-2 3-2 4-2 
17. Endoureterotomy 
      -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 

 
1-3 

18. Ureterolysis  1-1 
19. Pyeloplasty (open, laparoscopic)  2-1 
20. Cutaneous pyelostomy  1-1 

 

15. Surgical renal revascularization 1-1 
16. Percutaneous transluminal angioplasty 1-1 
17. Endovascular stenting 1-1 
18. Cadaveric organ harvesting  

2-2 
19. Donor nephrectomy (open, laparoscopic)  
20. Renal transplantation (living related, cadaveric)  2-2 
21. Renal autotransplantation 1-1 
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4. Bladder and Urachus 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Cystoscopy for diagnosis 1-5 2-5 3-5 4-5 
2. Cystography  3-3 
3. Bladder biopsy  3-3 
4. Repair bladder injury (open, laparoscopic) 
      -  Partial cystectomy 
      -  Cystolithotomy 

 3-2 

5. Suprapubic cystostomy  3-3 
6. Transurethral resection of bladder tumor (TURBT)   2-2 3-2 4-2 
7. Radical cystectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-2 
8. Urinary conduit (open, laparoscopic)  

2-1 3-2 9. Continent urinary diversion (open, laparoscopic)  
10. Neobladder (open, laparoscopic)  
11. Percutaneous cystolithotripsy  1-1 
12. Cystolitholapaxy, cystolithotripsy  3-1 
13. Urodynamic study  3-5 
14. Videourodynamic study  1-1 
15. Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)  1-1 
16. Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)  1-1 
17. Repair bladder fistula (open, laparoscopic)  3-1 
18. Excision urachal cyst or tumor  1-1 

 
5. Prostate 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Transrectal Ultrasound (TRUS) guided biopsy  
2-1 3-2 4-2 

2. Transperineal biopsy of prostate  
3. Transurethal resection of prostate (TURP)  
      -  Transurethral resection of the ejaculatory duct 

2-4 3-1 4-3 
4. Transurethral incision of prostate (TUIP) 
5. Transurethral incision of bladder neck (TUIBN) 
6. Transurethral vaporization of prostate (TUVP)   1-1 
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7. Laser prostatectomy (vaporization)  1-1 
8. Transurethral Enucleation of prostate gland  1-1 
9. Laser prostatectomy (Enucleation)  1-1 
10. other minimal invasive surgical treatment of BPH   
      -  Transurethral needle ablation (TUNA)  1-1 
      -  Transurethral microwave thermotherapy (TUMT)  1-1 
      -  Prostatic injection  1-1 
      -  Prostate urethral lift  1-1 
      -  Intraprostatic stent  1-1 
11. Simple prostatectomy (open, laparoscopic)  1-1 
12. Radical prostatectomy (open, laparoscopic and robotic) 
      -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

 2-4 3-1 

13. Focal therapy for prostate cancer   
      -  Brachytherapy  1-1 
      -  Cryotherapy  1-1 
      -  High intensity focused ultrasound (HIFU)  1-1 
      -  Radiofrequency ablation  1-1 
      -  Focal Irreversible electroporation  1-1 
      -  Focal photothermal therapy  1-1 
14. Incision and drainage prostatic abscess  1-1 

 
6. Urethra and Pelvic Floor 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Urethrography  3-2 
2. Urethral biopsy  1-1 
3. Immediate reconstruction of urethral injury  1-1 
4. Primary urethral realignment  
      -  Urethroplasty 

 2-2 

5. Total urethrectomy  2-1 
6. Partial urethrectomy  1-1 
7. Dilation of urethra  2-2 3-2 4-2 
8. Visual internal urethrotomy  3-1 
9. Intraurethral stent  1-1 
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10. Perineal urethrostomy  1-1 
11. Meatotomy  
      -  Meatoplasty 

 2-1 

12. Repair urethral fistula  1-1 
13. Urethral diverticulectomy  1-1 
14. Marsupialization of distal urethral diverticulum  1-1 
15. Excision urethral prolapse  1-1 
16. Excision urethral caruncle  1-1 
17. Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse  1-1 
18. Sling operation and Retropubic suspension surgery  2-1 
19. Injection therapy for urinary incontinence  1-1 
20. Artificial urinary sphincter  1-1 

 
7. Penis and Scrotum 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Penile and scrotal biopsy  3-1 
2. Repair penile and scrotal injury  3-1 
3. Partial penectomy and total penectomy  3-1 
4. Laser therapy for penile cancer  1-1 
5. Mohs micrographic surgery for penile cancer  1-1 
6. Conservative surgical excision for penile cancer  1-1 
7. Partial scrotectomy  
      -  Total scrotectomy 

 
1-1 

8. Sentinel lymph node biopsy  

2-1 3-1 
9. Superficial inguinal lymphadenectomy  
10. Modified inguinal lymphadenectomy  
11. Radical ilioinguinal lymphadenectomy  
12. Debridement of penile and scrotal skin  3-1 
13. Intracavernous injection  1-1 
14. Penile prosthesis surgery  1-1 
15. Penile revascularization surgery  1-1 
16. Corporal aspiration and irrigation  1-1 
17. Distal caverno-glanular shunt  1-1 
18. Proximal caverno-spongiosal shunt  1-1 
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19. Caverno-saphenous vein shunt  1-1 
20. Caverno-deep dorsal vein shunt  1-1 
21. Surgical correction of Peyronie's disease  1-1 
22. Scrotal flap for penile skin reconstruction  2-1 
23. Circumcision  
      -  Dorsal slit 

 
4-3 

 
8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Vasography  1-1 
2. Testicular biopsy (open, percutaneous)  1-1 
3. Repair of testis and genital tract injury  

2-1 3-1 4-1 
4. Trans-scrotal orchiectomy  
5. Partial orchiectomy  
      -  Epididymectomy 

 

6. Trans-inguinal radical orchiectomy  
7. Retroperitoneal lymphadenectomy (open, laparoscopic)  1-1 
8. Orchiopexy  2-1 
9. Hydrocelectomy  2-1 3-1 
10. Varicocelectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-1 
11. Vasectomy  2-1 3-1 
12. Vasovasostomy  
      -  Vasoepididymostomy 

 2-1 

13. Electroejaculation  1-1 
14. Sperm retrieval technique  1-1 
 
9. Pediatric Urology 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 

1. Pyeloplasty  2-2 
2. Ureterocalycostomy  1-1 
3. Upper pole nephrectomy  2-1 
4. Ureteropyelostomy  1-1 
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5. Ureteroureterostomy  1-1 
6. Cutaneous pyelostomy  
      -  Cutaneous ureterostomy 

 1-1 

7. Ureterocele excision with common sheath 
reimplantation 

 1-1 

8. Transurethral incision or puncture of ureterocele  2-1 
9. Ureteric reimplantation with or without ureteric tailoring  2-1 
10. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux  1-1 
11. Abdominoplasty in Prune-Belly syndrome  1-1 
12. Reconstruction in Exstrophy-epispadias complex  1-1 
13. Endoscopic valve ablation  2-1 
14. Cutaneous vesicostomy  2-1 
15. Augmentation cystoplasty  2-1 
16. Continent urinary diversion  1-1 
17. Catheterized stoma  1-1 
18. Bladder neck reconstruction  1-1 
19. Urethroplasty in hypospadias  2-2 
20. Closure urethrocutaneous fistula  2-2 
21. Correction of buried penis  1-1 
22. Correction of penoscrotal transposition  1-1 
23. Orchiopexy, inguinal  2-1 
24. Diagnostic laparoscopy with/without orchidopexy  1-1 
25. Correction of urogenital sinus anomalies  1-1 
26. Correction of cloacal anomalies  1-1 
27. Common sheath reimplantation  1-1 
28. Cystoscopy with/without ureteral stent  2-1 
29. PCN or antegrade ureteral stent   2-1 
30. Circumcision  3-1 

หมายเหตุ หมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขที่สองหมายถึงจ านวนอย่างน้อยของผู้ป่วย
ที่ได้รับการท าหัตถการและได้รับการประเมิน 

 
6.3   จ านวนระดับการฝึกอบรม 

จ านวนระดับของการฝึกอบรม 3 หรือ 4 ปี 

- 4 ปี   ส าหรับแพทย์ทั่วไป 
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- 3 ปี   ส าหรับผู้ที่มีวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว หรือได้รับหนังสืออนุมัติ สาขา
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เรียบร้อยแล้ว หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป ในปีสุดท้ายของการศึกษา 

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามโครงการ มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
จากแพทยสภาต่อไป 
6.4   การบริหารการฝึกอบรม  

หน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ร ะบบปั สส าวะ  ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
มีส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 5) 

ประธานแผนฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรอง จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

6.5   สภาพการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกท่ี 14) 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ดังที่ก าหนดไว้
ข้างต้น (ข้อ 6.1)  

- สถาบันฝึกอบรม ต้องมีการจัดสรรค่าตอบแทนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมาย ควรมีการระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดตารางการอยู่เวร ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้เหมาะสม และ
ไม่มากกว่า 16 เวร/เดือน ควรมีการระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจน 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องก าหนดเกณฑ์การลาพัก ให้ชัดเจน  

- สถาบันฝึกอบรม มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทน ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
ลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง 
การศึกษาดูงานนอกแผนฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น  

6.6   การวัดและประเมินผล (ภาคผนวกท่ี10) 
  การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็นดังนี้ 

1.  การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
1.1    การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับ หน่วย

ศัลยศาสตร์ ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนด และด าเนินการวัด และ ประเมินผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ก าหนดวิธีการและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่
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เหมาะสม จัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วงหรือแต่ละปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเพ่ือการเลื่อนระดับ ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้ใน
เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น 
       1.1.1  สมรรถนะและจริยธรรม 
       1.1.2  ความก้าวหน้าทางการวิจัย (Research Progression) 

                                               1.1.3  Logbook 
                                               1.1.4  แบบประเมินต่าง ๆ 
                                               1.1.5  การสอบข้อเขียน (ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ)            

1.2   ระบุเกณฑ์การผ่านการประเมินหรือการสอบที่ชัดเจน รวมถึงจ านวนครั้งที่อนุญาต
ให้สอบแก้ตัว มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทันกาล 
จ าเพาะ สร้างสรรค์ และเป็นธรรม บนพื้นฐานของผลการวัดและประเมินผล 

1.3   หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับ และ ระบุเกณฑ์การยุติการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม  

1.4 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัด และ ประเมินผล 

1.5    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์โดยตรงได้ท่ีคณะอนุกรรมการ อฝส. 
1.6    รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ (ภาคผนวกท่ี 10)  

 
2. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวกท่ี 10) 

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ประเมิน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร ดังนี้ 

2.1    มีหนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (ใน
กรณีได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ให้หนังสือรับรองการสอบผ่านหลักสูตร
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ มีอายุเพิ่ม 4 ปี หลังได้วุฒิบัตร) 

2.2    มีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนจากสถาบันฝึกอบรม 
2.3    มีหนังสือรับรอง และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบจากสถาบันฝึกอบรม 
2.4    มีแบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional 

Activity; EPA)  
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2.5    มีส าเนานิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งได้น าเสนอเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ 
หรืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาตีพิมพ์ในจุลสารหรือวารสารทางการแพทย์ โดยมี
หนังสือรับรองการตีพิมพ์หรือส่งตีพิมพ์ เพ่ือขอความเห็นชอบรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

2.6    ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตลอดหลักสูตร 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการประเมินและการตัดสินผล เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. การสอบข้อเขียน 
1.1   วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
1.2   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

-   ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  3 ขึ้นไป และต้องสอบผ่าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ และต้องผ่านการน าเสนอ Research Proposal 
ในที่ประชุมที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาเห็นชอบ  

*** การสอบข้อเขียน ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในปลายปีการศึกษา 
2. การสอบปากเปล่า 

2.1   คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 
1. มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร ครบตามเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เข้า

รับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
2. สอบผ่าน ข้อเขียน วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 
3. สอบผ่าน ข้อเขียน ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

*** การสอบปากเปล่า ก าหนดให้มีการสอบ ประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
3. การตัดสินผลการสอบ 

จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบในแต่ละส่วน ภายใต้การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

3. การพิจารณาการประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
ผู้ขอรับการประเมินต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ 
3.1    การสมัครขอรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติบัตรฯ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นแพทย์ผู้มี

ประสบการณ์เรียนรู้ และปฏิบัติงานในด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยที่มีเกณฑ์ขั้นต่ าเทียบเท่าเกณฑ์ขั้นต่ า ในการเปิดสถาบันฝึกอบรม 
และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รับรองเป็น
เวลาอย่างน้อย 7 ปี 
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3.2    เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมจากสถาบันในต่างประเทศ ที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และแพทยสภารับรอง 

3.3    ผู้ขอรับการสอบต้องมีผลงานวิจัย ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เห็นชอบ 

3.4    การสอบให้ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ของการสอบเพื่อวุฒิบัตร ในการสอบข้อเขียน 
และการสอบปากเปล่า 

 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 11) 
7.1   คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.1   ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่ แพทยสภารับรอง  
1.2   เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ 2525  
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภา ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

2.1   การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อแพทยสภาประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

กรอกรายชื่อสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการ โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 สถาบัน โดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไป
น้อย ตามแบบที่แพทยสภาเป็นผู้จัดท า และส่งใบสมัครไปยังแพทยสภา ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้สมัครสอบ เดินทางไปสอบให้ครบที่สถาบันฝึกอบรมที่ได้เลือกไว้ โดยฟังประกาศ วันและเวลา
สอบ ได้ที่สถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ หรือสอบถามได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ยกเว้นในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมประกาศวัน และเวลาสอบเป็นวันเดียวกัน ให้ผู้สมัครสอบ
เลือกสถาบันฝึกอบรมสอบที่ต้องการอันดับเดียว) 

3. สถาบันฝึกอบรมด าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสอบตามแนวทางที่ได้ประกาศไว้ทางเว็บไซด์
ของภาควิชาศัลยศาสตร์ (ภาคผนวกท่ี 11) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะท าการส่งผลการคัดเลือกกลับมายัง
แพทยสภา เพ่ือท าการจับคู่ต่อไป  

4. ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใด ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เต็มจ านวนในรอบแรก แพทยสภา จะ
ประกาศรายชื่อสถาบันฝึกอบรมนั้น ในการสอบรอบถัดไป 

5. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะใช้วิธีนี้ในการคัดเลือกทุกรอบ 
6. ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 1) 
8.1   คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
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    ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา อย่างน้อย 5 ปี 
ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร 

8.2   คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

1. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และ
ปฏิบัติงานทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติบัตร 

2. จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามที่ก าหนดใน 
(หัวข้อ 7) 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหา และคัดเลือก
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดย
ครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็น
ครูและความช านาญทางคลินิก 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ 
และสมดุลระหว่างงาน ด้านการศึกษาการวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด  

- อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ ส าหรับการให้การฝึกอบรม และก ากับดูแล
ให้ค าปรึกษา 

- อาจารย์ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการแพทย์ และ
ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 

- สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการ
ประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

8.3   ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบันฝึกอบรม
ควรพิจารณาลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสม เพ่ือคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้ 

8.4   ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา แต่ละท่านต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของภาระงาน 
อาจารย์เต็มเวลา 

8.5   นโยบายการคัดเลือกอาจารย์ต้องสอดคล้องกันพันธกิจของสถาบันฝึกอบรม  
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวกท่ี 12) 
สถาบันฝึกอบรมต้องก าหนด และด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุม 

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับ

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย  
2. จ านวนผู้ป่วยและโรคของผู้ป่วยต้องหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ทั้ง

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยวิกฤต 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ 
4. มีการจัดตารางปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ๆ  
5. มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่สนับสนุน ในการท างานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
6. มีผู้มีความรู้ทางแพทยศาสตร์ศึกษา มาช่วยในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ

ฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 
7. สถาบันฝึกอบรมสมทบ ทั้งในและนอกประเทศ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนการโอนผล

การฝึกอบรม  
 
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกท่ี 13) 
 

10. 1   หน่ ว ยศั ล ย ศ าสตร์ ร ะบบปั ส ส า วะ  ภ าควิ ช า ศั ล ยศ าสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก ากับดูแลการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นประจ า มีระบบ
ส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุม 

1. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
3. แผนการฝึกอบรม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
5. การวัดและประเมินผล  
6. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
7. ทรัพยากรทางการศึกษา 
8. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
9. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบ

สุขภาพ 
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10.สถาบันร่วมฝึกอบรม 
10. 2   หน่ ว ยศั ล ย ศ าสตร์ ร ะบบปั ส ส า วะ  ภ าควิ ช า ศั ล ยศ าสตร์  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/
หลักสูตร  

 
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
การประชุมคณะกรรมการแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุก 6 เดือน มีการน าผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
ทั้งพฤติกรรม คะแนนสอบ EPA, PBA ความสมบูรณ์เวชระเบียน ปัญหาที่เกิดข้ึนของแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึง
ปัญหาจากระบบการท างาน เข้าประชุมเพ่ือเป็น การทบทวน แก้ไขและพัฒนาหลักสูตร เมื่อได้ข้อสรุปจะ
น าเข้าประชุมเพ่ือประกาศเป็นทางการต่อไป และบรรจุวาระหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเป็นหนึ่งในการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกปี ในการประชุมประจ าปีของหน่วยงานหรือภาควิชา  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน/พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อย
ทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนา ให้แพทยสภารับทราบ  

 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริหารจัดการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การรับสมัครผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของ
การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรม ในแต่ละระดับหรือหลักฐานอย่าง
เป็นทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ในระดับนั้นได้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ของ แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม  

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
บุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินการของการฝึกอบรม และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดี และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
ให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับข้อบังคับ และประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
          หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่าน

การรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก และได้มีการรับประเมินสถาบันฝึกอบรมและมีการประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกคณะ อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 13.1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมทุกปี โดยการเขียน SAR รับการตรวจเยี่ยมประเมิน ทุก 2 ปี และส่ง

KPI คณะแพทยศาสตร์ ทุก 1 ปี 

 13.2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ อย่างน้อยทุก 5 ปี  

 
 

 

 

 

 

  

  


