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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก 

ฉบับ พ.ศ. 2562 
 
1. ชื่อ หลักสูตร  

ภาษาไทย :       หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก กรมการ 
          แพทย์ 

     ภาษาอังกฤษ : Residency Training in Thoracic Surgery, Central Chest Institute of Thailand  
2. ชื่อคุณวุฒิ  
    2.1 ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ     
                             วิชาชพีเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
       ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery  
ชื่อย่อ   ภาษาไทย : วว. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
       ภาษาอังกฤษ : Dip., Thai Board of Thoracic Surgery 
    2.2 ชื่อหนังสืออนุมัติ  
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ 
                            ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
      ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery  
ชื่อย่อ ภาษาไทย : อว. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
     ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุม่งานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอก 
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ได้จัดท าหลังสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก มีเป้าหมายเพ่ือฝึกอบรมให้แพทย์ประจ าบ้าน ส าเร็จ
เป็นศัลยแพทย์ทรวงอกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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 4.1 มีความรู้ ความช านาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ความรู้และทักษะนั้นในการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างอย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม  

 4.2 มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

 4.3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้ งผู้ป่วยและ
ญาติ 

 4.4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเป็นทีมได้ 
 4.5 มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ 

 4.6 มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การฝึกอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และทักษะในการรักษาดูแลผู้ป่วย 
และทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมทรวงอก มีระบบก ากับดูแลให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง ตามล าดับขั้น สร้างอุปนิสัยในการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถให้การวินิจฉัย การ
วางแผนการรักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย  

 หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในศัลยศาสตร์ทั่วไปและสาขาอ่ืนๆด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจาก
ศัลยแพทย์ทรวงอกนอกจากจะมีหน้าที่ให้บริการทางศัลยกรรมทรวงอกแล้ว ในบางสภาวะและบางสถานที่ 
จะตอ้งสามารถให้การรักษาเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์ทั่วไปได้ 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก มีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย ทั้งในวิชาการความรู้ เพ่ือให้ทันตามมาตรฐานสากล ท าให้ศัลยแพทย์ทรวงอกที่ผ่าน
การฝึกอบรม มีมาตรฐานและเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรับของศัลยแพทย์นานาประเทศ สามารถไปศึกษาต่อ และ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศัลยศาสตร์ของประเทศไทยอีกด้วย 

 
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
     ต้องการให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอกมี สมรรถนะ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  
   5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
  -สามารถประเมินลักษณะทางคลินิกของโรคทางศัลยศาสตร์ทรวงอกที่ส าคัญและพบบ่อย  (Clinical 
Assessment) 

-สามารถตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์โรคในผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทรวงอก (Patient Investigation) 
-ดูแลรักษาใหค้ าแนะน าการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยได้ (Patient Management) 
-มีทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทรวงอกอย่างเหมาะสม (Practical Skills) 
-สามารถท าหัตถการพื้นฐานเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทรวงอก (Surgical Skills) 
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-สามารถป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่จ าเป็น (Health Promotion and Disease Prevention) 
   5.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical Knowledge and Skills) 

-มีความรู้ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในโรค การป้องกันและรักษาโรค ทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 

  5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
-มีทักษะในวิชาชีพ สามารถท าหัตถการและผ่าตัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดทางศัลยศาสตร์ทรวงอกได้ด้วย

ตนเอง (Technical skills) 
-สามารถสร้างและวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกได้ 
-สามารถน าเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในวิชาชีพและ

ในการดูแลผู้ป่วย 
-มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional 

Development) 
-มีการเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการ อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อย่างสม ่าเสมอ 

  5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
-น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
-สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ผู้ร่วมงาน และบุคลากรทางการ

แพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
-สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
-มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
-เคารพสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งการรักษาความลับของผู้ป่วย  
-มีความสามารถด้ าน  Non-technical skills ต่ างๆ เช่น  การตระหนั กรู้ ในปัญ หา (Situation 

awareness), การตัดสินใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส่ และเข้าใจ (Empathy), การ
บริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management), การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ (Prioritization), การ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม (Communication and Teamwork) และความเป็นผู้น าในวิชาชีพ 
(Leadership) เป็นต้น  

 
  5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
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-มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ 
-มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในบริบทของสถาบัน เช่น Quality 

development, Patient safety, Risk management และ Rational drug use เป็นต้น 
-ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสตูร 
  6.1 วิธีให้การฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 รูปแบบ ดังนี้ 

1) มอบหมายใหดู้แลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
มีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การ 

ฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
             ก. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 และ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไประดับ
ไม่ซับซ้อนทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงศัลยศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก่  
                         - ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
                         - ดูแลรักษาผู้ป่วยในร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นสูงกว่า 
                         - ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมที่พบบ่อยและที่วินิจฉัยไม่ซับซ้อนด้วยตนเอง 
                         - ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นสูงกว่า 
                         - ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการร่วมกับแพทย์ประจ า 
บ้านชั้นสูงกว่าและช่วยแพทย์ประจ าบ้านชั้นสูงกว่าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากข้ึน 
             ข. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา ช่วยผ่าตัด และท าหัตถการตามชั้นปีที่
ก าหนดในผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยจากนอก
แผนกศัลยกรรมทรวงอก  
             ค. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 4 ดูแลรักษา ช่วยผ่าตัด ท าหัตถการ และผ่าตัดตามชั้นปีที่ก าหนดในผู้ป่วย
ทางศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
และเป็นที่ปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านชั้นต ่ากว่าในการดูแลและรักษาผู้ป่วย 
             ง. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 5 ดูแลรักษา ช่วยผ่าตัด ท าหัตถการ และผ่าตัดตามชั้นปีที่ก าหนดในผู้ป่วย
ทางศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 
และเป็นที่ปรึกษาหลัก หรือหัวหน้าชุดของแพทย์ประจ าบ้านชั้นต ่ากว่าในการดูแลและรักษาผู้ป่วย 

2) หมุนเวียนไปเรียนรู้ยังแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ (Medical Knowledge) 
เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว 

ฉะนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก จึงมีจุดประสงค์ท่ีจะให้แพทย์ประจ าบ้านได้ 
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    - เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science)  
    - เรียนรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์และวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
    - เรียนรู้ศัลยศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศัลยศาสตร์ 
    - เรียนรู้ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์หลอดอาหาร และศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
    - เรียนรู้วิชาทางด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) ทั้ง 3 ด้านหลัก คือ Chest surgery, Adult 

cardio-vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ให้มีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน 
          - หมุนเวียนไปทางแผนกอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ Diagnostic investigation 
และ Intervention ต่างๆ 

    - มีประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีสุดท้ายของการฝึกอบรมจะได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านด้วย 
ทั้งนี้การฝึกอบรมต้องมีสภาวะการท างานที่เหมาะสม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          - แพทย์ประจ าบ้านจะมีระยะเวลา 3 เดือนไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือใน
สถาบันอ่ืนรวามถึงได้มีโอกาสหาประสบการณ์ ดูงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในวิชาหรือส่วนซึ่งสถาบันโรค
ทรวงอก มีความไม่สันทัด เช่น การผ่าตัดหัวใจในเด็ก ทั้งนี้ต้องให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมได้รับทราบเป็นกรณี 
ๆ ไป   

ดังนั้นแพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการฝึกอบรม ดังนี้  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1   
   เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกท่ีจะต้องผ่าน เพ่ือเป็นการ
เตรียมความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การ
ตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืนๆ สามารถให้ค าแนะน าและส่ง
ผู้ป่วยไปรักษาต่อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่อไปได้ โดยที่แพทย์ประจ าบ้าน สถาบันโรคทรวงอก จะ
ปฏิบัติงานอยู่ ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาธิ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 
 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา         เดือน  

General Surgery             2  
Traumatic Surgery                           2  
Anesthesiology             1  
ICU       1  
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Pediatric Surgery              1 
Urology               1  
Thoracic Surgery 1             1   
Orthopedics                1  
Neurosurgery      1  
Plastic Surgery               1  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 1 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิกเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิด

ความเข้าใจในการด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วย ให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และ

หลังผ่าตัด ทั้งในทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืนๆ 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต

ได ้รวมทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรมทั้งก่อนและหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วย ICU ได ้      

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2     
    เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เพ่ือเป็นการ
เตรียมความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การ
ตรวจสอบและการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวง ในช่วงปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์
อุบัติเหตุ แพทย์ประจ าบ้าน สถาบันโรคทรวงอกจะปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เช่นเดียวกับ
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2    ระยะเวลา 12 เดือน 

                   หน่วยงานหรือสาขาวิชา                          เดือน  
Pathology (involving Cardio-thoracic surgery)      1  
General (Including Esophageal Surgery)                       6 
       and Traumatic Surgery        
Thoracic Surgery 2                            2 
Radiology                    1  
Vascular Surgery 1                   1 
Adult Cardiology 1 (EKG, EST, Guideline for                 0.5 
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       Intervention and Surgery)  
Pulmonary Medicine 1 (PFT, Respirator management)  0.5 

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 2 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

การด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางด้านในการประเมินผู้ป่วย ให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่าง

ผ่าตัด และหลังผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย, อายุรศาสตร์หัวใจ และ

อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ 
-เริ่มท าการค้นคว้าวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    
       เป็นวิชาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตร์หลอดเลือดซึ่งมีความคาบเกี่ยวกัน แพทย์ประจ าบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกต้องมีความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถใน
การที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวงอกดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมี
ทักษะในการท า Vascular access ของทั้ง Artery และ Central vein  การใส่ท่อช่วยหายใจชนิดแยกทางเดินของ
ลมหายใจซ้ายขวา รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบ
ไหลเวียนของร่างกายในระหว่างการผ่าตัดอีกด้วย 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา                                    เดือน  

Thoracic Surgery 3                            10  
Vascular Surgery 2                             1 
Perfusion Unit (CPB-IABP-VAD-ECMO device and system)     0.5 
CVT Anesthesia (Percutaneous vascular access and Double    0.5 
         Lumen intubation)  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 3 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
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-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผู้ป่วยภายใน และภายนอก กลุ่มสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด  

-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพ่ือฝึกท าการใส่ท่อช่วยหายใจชนิด 
Double lumen tube รวมทั้งแทงเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดด าใหญ ่

-ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนของ
ร่างกายในระหว่างการผ่าตัด จากหน่วย Perfusion Unit 

-ฝึกหัดผ่าตัดเล็กทางศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 3 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 4  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 4    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา             เดือน  

Thoracic Surgery 4               9 
Pulmonary Medicine 2 (FOB, EBUS)               1 
Adult Cardiology 2 (Echo, Cath, EP)                1 
Pediatric Cardiology (Congenital heart            1 
       diseases, GUCH, Echo, Cath)  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 4 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ป่วยภายใน และภายนอก รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ า

บ้านชั้นต ่ากว่าที่ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและ
หลังผ่าตัด  

-ฝึกท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ หรือท าผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 4 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้ เพ่ิมเติมในการใช้ และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณ์

พิเศษที่ใช้การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ, อายุรศาสตร์หัวใจ , 
และกุมารเวชศาสตร์หัวใจ 
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-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา                เดือน  

Thoracic Surgery 5                  9   
Elective period (CVT - surgical experience)      3  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 5 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในฐานะแพทย์ประจ าบ้านอาวุโส หรือหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ป่วยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกท้ังหมด  
-ตรวจและรักษาผู้ป่วยนอก และคลีนิคเฉพาะทางร่วมกับอาจารย์แพทย์ 
-เป็นที่ปรึกษาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกของแพทย์เวร และแพทย์ประจ าบ้านอ่ืน  
-ฝึกหัดท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การดูแลและแนะน าจาก

อาจารย์แพทย์  
-ควบคุมและรับผิดชอบการผ่าตัดเล็กของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่น  
-ช่วยหรือเป็นผู้ท าการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 5 
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ท าการค้นคว้าวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้าน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่หมุนเวียนจากโรงพยาบาลอ่ืนที่ส่งมาหมุนเวียน

ในหลักสูตรวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก อาทิเช่น โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์แพทย์   

-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ในโรงพยาบาลอ่ืนตามที่หัวหน้าโครงการฝึกอบรม
เห็นสมควร  

สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก         

SPECIALTIES ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม 
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General Surgery (Including 
Esophageal Surgery) 

2 6    10 

Traumatic Surgery 2      
Anesthesiology 1  0.5   1.5 

ICU 1     1 

Pediatric Surgery 1     1 
Urology 1     1 

Orthopedics 1     1 

Neurosurgery 1     1 
Plastic Surgery 1     1 

Pathology  1    1 
Radiology  1    1 

Vascular surgery  1 1   2 

Thoracic Surgery       
                   - Adult Cardiology  0.5  1  1.5 

                   - Pediatric cardiology    1  1 

                   - Pulmonary Medicine  0.5  1  1.5 
                   - Perfusion unit   0.5   0.5 

                   - Thoracic unit 1 2 10 9 9 31 

                   - Elective period     3 3 

 

     3) ก ารพั ฒ น าตน เอ งจ าก การ เรี ยน รู้ จ ากการป ฏิ บั ติ งาน  (Practice-based Learning and 
Improvement)  

     แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 
              ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
              ข. มีประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะในการท าหัตถการและผ่าตัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดทางศัลยศาสตร์
ทรวงอกได้ด้วยตนเอง (Technical skills) 
              ค. ท างานวิจัยสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ได้แก่  งานวิจัยแบบ  Retrospective study หรือ 
Prospective study หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
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              ง. เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
วิชาชีพและในการดูแลผู้ป่วย 
     จ. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อย่างสม ่าเสมอ 
     4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
          แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 
              ก. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
              ข. ใช้ความรู้ในการสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง และบุคลากรทางการแพทย์
อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
              ค. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
              ง. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
              จ. บันทึกรายงานทางการแพทย์ และลงข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

         ฉ. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
              ช. มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ 
     5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
          แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง 
              ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
              ข. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานและเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ 
              ค. เคารพสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งการรักษาความลับของผู้ป่วย  
              ง. เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้าน Non-technical skills ต่างๆ เช่น การตระหนักรู้
ในปัญหา (Situation awareness), การตัดสินใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส่ และเข้าใจ 
(Empathy), การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management), การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ 
(Prioritization), การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม (Communication and Teamwork) และความ
เป็นผู้น าในวิชาชีพ (Leadership) เป็นต้น  
     6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
          แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของสถาบัน
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ใน
ภาวะวิกฤต  มีความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

      
  6.2 เนื้อหาการฝึกอบรม 



           หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตรท์รวงอก สถาบันโรคทรวงอก 

 12 

     1) ความรู้จากการฝึกอบรม 
     เนื้อหาสังเขปของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
ประกอบด้วย 

ก. ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery)  
       ข. พื้นฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ (Basic Surgical Research & Methodology)  

ค. ความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาอื่นๆ  
- ศัลยศาสตร์ทั่วไปและอุบัติเหตุ 
- กุมารศัลยศาสตร์  
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
- ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
- ประสาทศัลยศาสตร์  
- ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
- วิสัญญีวิทยา 
- พยาธิวิทยา 
- ทักษะและความรู้พ้ืนฐานในการใช้สายสวน (Catheter base Skills) 
- อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฝึกอบรม เห็นสมควร  

ง. ความรู้ทางศัลยศาสตร์ทรวงอก (Principles of Thoracic Surgery)  
ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) ประกอบด้วยความรู้ 3 ด้านหลัก คือ Chest surgery, Adult 

cardio-vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวง
อก สถาบันโรคทรวงอกจะตอ้งมีเกณฑ์ความสามารถ เมื่อจบการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ดังต่อไปนี้  
          1. สามารถสืบสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้  
 1.1 ซักประวัติ  
 1.2 ตรวจร่างกาย  
 1.3 ส่งตรวจและแปลผลทางเวชศาสตร์ชันสูตร รวมทั้งการตรวจเสมหะ สารเหลวจากช่องปอดและ     
ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ  
 1.4 ส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยา เช่น Chest X-ray, CT. Chest, MRI, Pulmonary angiogram, 
Aortogram, Pulmonary Scintigram, PET Scan 
 1.5 ตรวจและแปลผลทาง Endoscopy เช่น Bronchoscopy, Mediastinoscopy, Esophagoscopy  
 1.6 ตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่างๆ ทางระบบทางเดินหายใจและหลอดอาหาร เพ่ือการวิเคราะห์โรค  
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 1.7 ส่งตรวจและแปลผล การตรวจสมรรถภาพของปอด การวิเคราะห์แก๊สในเลือด (Blood gas 
analysis)  
 1.8 ส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Exercise stress test, 
Echocardiography, Cardiac catheterization และ Coronary arteriogram เป็นต้น  
          2. สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคต่อไปนี้ได้  

2.1 โรคที่ต้องรู้เป็นอย่างดี สามารถให้การรักษาได้ 
     Thoracic Wall : Infection of the costal cartilage (chondritis)  
                            Osteomyelitis of the rib and sternum  
                            Tumor of the costal cartilage and rib  
                            Traumatic condition : Fracture rib and sternum  
                                                           Flail chest  
                                                           Subcutaneous emphysema  
                            Open  pneumothorax   
      Trachea and Bronchus : Foreign body in the tracheo-bronchial tree  
              Tracheobronchial Injury   
                                          Tumor of Trachea 
      Pleura and pleural space : Pneumothorax, Hydrothorax    
                                              Hemothorax, Chylothorax  
                Empyema thoracis    
                                              Pleurocutaneous fistula  
                                              Bronchopleural fistula        
                                              Metastatic tumor of the pleura  
      Lung : Congenital cystic disease, Pneumatocele, Pulmonary sequestration,  
                Pulmonary atelectasis, Lung abscess     
                Bronchiectasis, Aspirated pneumonia, Pulmonary Tuberculosis,  
                Mycotic disease of the lung, Parasitic diseases of the lung,  
                Carcinoma of the lung, Benign tumor of the lung,  
                Laceration of lung, Lung contusion, Retained foreign body in lung  
    Mediastinum : Mediastinitis, Mediastinal abscess, Mediastinal tumor,  
                          Mediastinal emphysema, Substernal thyroid, Myasthenia Gravis 
    Esophagus : Corrosive esophagitis and esophageal stricture 
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                      Esophageal perforation, Spontaneous rupture of esophagus  
                      Foreign body in esophagus, Achalasia, Esophageal diverticulum,                       
                      Carcinoma of esophagus, Benign tumor of esophagus                           
    Diaphragm : Diaphragmatic hernias, Trauma of diaphragm  
                       Eventration of the diaphragm  
    Pericardium : Cardiac tamponade, Pericardial effusion   
                        Pyopericardium, Constrictive pericarditis   
    Heart : Traumatic wound of the heart,  
               Simple congenital and acquired heart disease,  
               Coronary heart disease  
    Great Vessels : Traumatic wound of the great vessels  
                           Simple thoracic aortic aneurysm     

2.2 โรคที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  การรักษาต่อไปอาจปรึกษาผู้อ่ืน  
    Thoracic wall  : Agenesis or incomplete development of rib,   
                           Supernumerary rib, Cervical rib, Thoracic outlet Syndrome,  
                           Tracheoesophageal fistula in Newborn,  
                           Mucoviscidosis with mucoid impaction of bronchus  
     Pleura : Primary tumor of the pleura   
     Lung : Pulmonary agenesis, Pulmonary aplasia,  or Hypoplasia, Lobar emphysema,  
               Pulmonary sarcoidosis, Pulmonary Embolism,   
               Occupational lung diseases, Tracheoesophageal and bronchoesophageal fistula,  
               Pulmonary AV fistula and other vascular Anomaly,  
               Mediastinal lymphadenopathy, Superior vena cava syndrome  
     Esophagus : Hiatal hernia and reflux esophagitis,  
                       Scleroderma and related diseases,    
                       Neuromuscular disturbance, Lower esophageal ring  
     Pericardium, Heart and Great vessels : Complex congenital heart diseases  
                                                               Complicated acquired heart diseases,  
                                                               Thoracic aortic aneurysm, Aortic dissection 
  
     2) หัตถการทางศัลยศาสตร์ทรวงอก (Operative Thoracic Surgery) แบ่งเป็น 3 ระดับ 
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                     ระดับที่ 1 (Level 1)  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
                     ระดับที่  2 (Level 2)  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญ) 
   ระดับที่ 3 (Level 3)  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรทราบ 

Level 1 หัตถการที่ต้องท าได้ด้วยตนเอง (ท าในขณะรับการฝึกอบรม)    ท าในชั้นปีที่ 
Excision of superficial lump      3 
Biopsy of Superficial lymph nodes     3 
Open and drain deep seated abscess at chest wall  4 
Bronchoscopy        4  
Esophagoscopy       3 
Tracheostomy       3 
Thoracocenthesis       3 
Intercostal drainage       3 
Chemical pleurodesis      3 

               Intercostal nerve block      3 
  Sternotomy and closure                                             3 
  Thoracotomy and closure                                             3 
  Simple Chest wall resection     4 
  Transternal thymectomy     4 
  Excision of Mediastinal mass     4 
  Opened Surgical pleurodesis     5 
  Opened Decortication      5 
  Rib resection and opened drainage     4 
  Thoracoplasty       5 
  Opened Wedge resection of lung                 4 
  Repair of lung laceration     5 
  Opened lobectomy of lung     5 

VATS instrument placement     4 
Simple Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)  5 
Subxyphoid pericardial drainage                        4 
Pleuro-pericardial window      4 
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Pericardiectomy      5 
Epicardial pacemaker implantation    5 
Arterial line placement     3 
Central venous line placement    3 
Pulmonary artery catheter placement   3 
Cannulation and conduct of CPB                                    4 
SVG harvesting       3 
RA harvesting       4 
IMA harvesting       5 
Insertion of IABP       4 

 
Level 2 หัตถการที่ควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)         ท าในชั้นปีที่ 

Mediastinoscopy      5 
Simple ASD closure        5 
Simple Valve replacement              5 
Simple Coronary artery bypass graft surgery            5 
Endovascular procedure in simple aortic pathology  5 
ECMO Placement      5 
PDA clipping / ligation      5 
Pneumonectomy               5 
Complicated Chest wall resection     5   
Suture of heart wound     5 
Repair of lacerated intrathoracic vessels   5  
Repair of traumatic diaphragmatic hernia   5 
Removal of foreign body in the esophagus    5 
Removal of foreign body in the tracheobroncheal tree  5 

 
Level 3 หัตถการที่ควรทราบ  

Repair of Tracheoesophageal fistula   
Segmentectomy     
Sleeve resection  
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Pleuropneumonectomy  
Repair of thoracic deformity    
Chest wall reconstruction 
Tracheal reconstruction  
Esophageal reconstruction    
Esophagectomy 
Esophagogastrectomy 
Complicated Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) 
Palliative surgery for congenital heart diseases 
Complicated congenital and acquired open heart procedures   
Pulmonary embolectomy and thromboendarterectomy 
Maze procedure  
Repair of Aortic coarctation  
Repair of Aortic aneurysm   
Repair of Aortic dissection 
Heart transplantation 
Heart- lung transplantation   
Lung transplantation  
Long term ventricular assisted device 
Complicated Endovascular surgery    

  Transcatheter valvular implantation      
Left ventricular restoration surgery 
 

     3) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
     ก. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning ) 
                     1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
  2) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
                     3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
                               - การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
                               - การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
                               - การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
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                               - การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 
                     4) การใช้ Electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
                     5) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
                     6) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
                     7) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 
                     8) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 
                     9) การมีส่วนร่วมในองค์กรตั้งแต่ระดับกลุ่มงานศัลยศาสตร์, สถาบันโรคทรวงอก, สมาคม
ศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  
                     10) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

ข. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
1) การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ 
2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
3) การบอกข่าวร้าย 
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  
5) การบริหารจัดการ Difficult case 
7) การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 

  8) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
 
       ค. ความเป็นมืออาชีพ ( Professionalisms ) 
           1) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) 

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
                               - การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วยและสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
                               - การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ
                               - ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 
          2) พฤตินิสัย 
                               - ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย 
                               - การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
                    3) จริยธรรมการแพทย์ 
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                               - การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติสิทธิ และรับ
ฟังความเห็นของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอ
ตามสิทธิผู้ป่วย 
                               - การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจ
ไม่ได ้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 
                               - การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
                               - การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
                               - การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

4) Non-technical skills 
-การตระหนักรู้ในปัญหา (Situation awareness) 
-การตัดสินใจ (Decision making) 
-ความอดทน ความเอาใจใส่ และเข้าใจ (Empathy) 
-การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management) 
-การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องต่างๆ (Prioritization) 
-การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม (Communication and Teamwork)  
-ความเป็นผู้น าในวิชาชีพ (Leadership)  

ง. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  ( System-based Practice ) 
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกันสุขภาพ  

ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น  
2) ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ กระบวนการ Hospital accreditation การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
3) ความรู้เกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ 

บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล เป็นต้น 
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ 
5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผู้ป่วย 
6) ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 

6.1 การแพทย์แผนไทย เช่น การใช้อาหาร และสมุนไพรต่างๆรักษาโรค เป็นต้น 
                               6.2 การแพทย์แผนจีน เช่น  การใช้สมุนไพร และการฝังเข็มรักษาโรค เป็นต้น     
หมายเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตร
ฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี  (Good surgical practice) ที่จัดโดยราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกปีก่อนปีการศึกษาจะเริ่มขึ้น 
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           การอบรม มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางด้านจริยธรรม ได้แก่ 
1. Patient right 
2. Communication skills 
3. Patient safety 
4. End of life care 
5. Conflict of interest 
6. Medical records 
7. Patient expectation and satisfaction 

 
  6.3 การท าวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้ านต้องท างานวิจัย ในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกแบบ  Retrospective study หรือ 
Prospective study หรือ Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก อย่างน้อย ๑ เรื่องระหว่างการฝึกอบรม 
โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 

   6.3.1 คุณลักษณะงานวิจัย 
-เป็นงานวิจัยที่กระท าในสถาบันฝึกอบรมฯที่แพทย์ประจ าบ้านฝึกอบรมและเป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือ

เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของ
สถาบัน 

-แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน  ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์และ Good Clinical Practice (GCP) 

-งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยของสถาบัน 
-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
-รูปแบบของการเขียนงานวิจัย จะต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1) จุดประสงค์ของการวิจัย 
2) วิธีการวิจัย 
3) ผลการวิจัย 
4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 
5) บทคัดย่อ 

   6.3.2 วิธีด าเนินการ 
-เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลง

ของคณะกรรมการเพ่ือการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดย เคร่งครัด 
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-หากเกิดกรณี อ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัย  

-ในการท าวิจัยต้องเคารพสิทธิของผู้ป่วย โดยถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักและไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกับผู้ป่วย  

   6.3.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
     การท าวิจัยด้วยตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมฯ  ดังนั้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์
ประจ าบ้านของสถาบันตนเอง ตั้งแต่การเตรียม โครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย ทั้งนี้กลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ต้องมีระบบในการดูแลความคืบหน้า ของงานวิจัย เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

   6.3.4 กรอบเวลาการด าเนินการ  
     ช่วงระยะการฝึกอบรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอกก าหนดกิจกรรมการวิจัยตามล าดับดงันี้ 

-จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
-จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
-แก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บข้อมูล 
-น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะๆในแต่ละชั้นปี 
-วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

     -จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
     -จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัย 

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
     -ต้องน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันก าหนดสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นๆ ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป สามารถน ามาใช้เป็นผลงานวิจัยส่งเพ่ือสอบได้ 

   6.3.5 การรับรองวุฒิบัตรฯ และอนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
     การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกหรือหนังสืออนุมัติบัตร 
(อว.) สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และความสมัครใจของ
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แพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้านมีความประสงค์จะการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา 
วุฒิบัตร (วว.) สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกหรือหนังสืออนุมัติบัตร (อว.) สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ให้เทียบเท่า
ปริญญาเอกเมื่อจบการศึกษา แพทย์ประจ าบ้านจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่
เริ่มฝึกอบรมว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติบัตร (อว.) และการรับรอง
วุฒิดังกล่าวให้เทียบเท่าปริญญาเอก กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้น
ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

เมื่อแพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองว่าวุฒิบัตรสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย
ที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 
2. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน
วารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี  

ในกรณีที่วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติบัตร (อว.) สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกได้รับการรับรองว่า 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ห้ามใช้ค าว่า Ph.D.หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อใน
คุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง ดังนั้น วุฒิบัตรฯหรืออนุมัติบัตรฯ ที่ได้รับ
การรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีค าว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น  
  
6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรมฯ 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมฯเป็น 2 แบบ คือ 
6.4.1 หลักสูตรปกติ 5 ปี เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 5 ปี (ตามข้อ 6.1 วิธีให้การฝึกอบรมฯ) ในช่วง

ฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก จะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด กรมการแพทย์ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในส่วนของศัลยศาสตร์ทรวงอก 
(Thoracic Surgery) ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 36 เดือน  
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6.4.2 หลักสูตรต่อยอด 2 ปี เป็นการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ที่จบการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
มาแล้ว  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ตามข้อ 6.1 (วิธีให้การ
ฝึกอบรมฯ) เฉพาะในปีที่ 4 และปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
6.5 การบริหารจัดการการฝึกอบรม 

6.5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมฯและประธานการฝึกอบรมฯ  
    กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมฯ (ซึ่งมกีาร ปรับเปลี่ยนเป็น

ระยะตามความเหมาะสม) ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและมีอ านาจในการจัดการโครงการฝึกอบรมฯ, การประสานงาน
ต่างๆ, การประชุม, การประเมินผลในแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรมฯ, การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึง
ความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน และติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ผู้ส าเร็จการการฝึกอบรมฯไป
แล้วเป็นระยะๆ รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เหมาะสมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และวางแผนการ
ฝึกอบรม ดังนั้นคณะกรรมการฝึกอบรมนี้ นอกจากจะประกอบด้วยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมฯแล้ว ต้องมี
ต าแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอยู่ด้วย อันได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบันฝึกอบรม, หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยกรรมทรวงอกหรือตัวแทน และบุคลากรอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาร่วมด้วย  ส าหรับประธาน
คณะกรรมการฝึกอบรมฯ (Program director) ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

6.5.2 สภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
    คณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สถาบันโรคทรวงอก จัดสภาวะการปฏิบัติงานแพทย์ประจ า

บ้านดังต่อไปนี้ 
- ให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ

การฝึกอบรม 
- ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้าน 
- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การ

เจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรมฯ/หลักสูตร เป็นต้น 
- จัดให้มีค่าตอบแทนแพทย์ประจ าบ้านอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดให้มีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม รวมถึงการอยู่เวรนอกเวลาท าการ 

 
6.6 การวัดและประเมินผล 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจ้งผลให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบ จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักดา้นต่างๆของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมบูรณ์ 
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การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน การท า
หัตถการต่างๆ การท าผ่าตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ต่างๆ รวมทั้งการวิจัย 
โดยคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผลการ
ประเมินดังกล่าวนั้นจะต้องน ามาใช้ในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปีและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ 
 
     6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 

คณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จัดให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านในระยะเวลา
ระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอตลอดหลักสูตร เช่น ควรจัดการประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละ
ช่วงเดือน/ปี โดยมีรายละเอียดการประเมิน การก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินและการเลื่อนชั้นปีอย่าง
ชัดเจน แล้วประกาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการฝึกอบรมจะเริ่มขึ้น  

 

ก. เนื้อหาและหัวข้อการประเมิน ในแต่ละชั้นปีจะต้องประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับของการฝึกอบรม (Performance-Based 
Assessment : PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)  

หลักสูตรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ต้องท าหัตถการเพ่ือ
การประเมินในการเลิ่อนชั้นปี โดยเลือกจากชนิดของหัตถการทีไ่ดก้ าหนดไว้ในแต่ละชั้นปีดังตารางข้างล่างนี้  

 ก าหนดชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี 

 Level 1 Level 2 
        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

SVG harvesting     
Sternotomy and closure     

Thoracotomy and closure     

Intercostal drainage     
Chemical pleurodesis     

Superficial LN biopsy     

Tracheostomy     
Arterial line + Central venous line 
+ PA catheter placement 

    

RA harvesting     
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Subxyphoid pericardial drainage     
Pleuro-pericardial window     

Transternal thymectomy     

Excision of Mediastinal mass     
Rib resection and opened drainage     

VATS instrument placement     
Cannulation and conduct of CPB     

 
 
 
 
 

 Level 1 Level 2 
        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

IMA harvesting     
VATS for Wedge resection of lung     

Opened Surgical pleurodesis     

Opened Decortication     
Opened lobectomy of lung     

Thoracoplasty     

Pericardiectomy     
Epicardial pacemaker placement     

Simple ASD closure     
Simple Valve replacement     
Simple CABG     
PDA clipping / ligation     

ส าหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพ่ือประเมินในแต่ละชั้นปีนั้น ก าหนดให้เลือกดังนี้ 
- ชั้นปีที่ 3 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
- ชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
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- ชั้นปีที่ 5 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ทั้ง 4 ชนิดของหัตถการใน 
Level 2 ท าชนิดละ 1 case 

ส่วนแบบฟอร์มสาระการประเมินและเกณฑ์ผ่านประเมินในแต่ละชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัดนั้น อยู่
ในผนวกที่ 2 

2. รายงานประสบการณ์ผ่าตัดจาก Log book 
 แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องรายงานประสบการณ์การผ่าตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการต่างๆและ
จ านวน case ทั้งหมดทั้งที่ท าเอง และช่วยผ่าตัดลงใน Log book ตามแบบก าหนดของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ให้ครบถ้วน รวมถึงรายชื่อผู้ป่วยและชนิดของหัตถการเพื่อการประเมินผ่านชั้นปี ที่ได้ท าด้วย
ตัวเอง ตามทีก่ าหนดให้เลือกไว้ในแต่ละชั้นปีตามข้อ 1 
 ส่วนแบบฟอร์มการบันทึกประสบการณ์การผ่าตัดใน Log book นั้น อยู่ในผนวกที่ 3 

3. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหน่วย และนอกหน่วย 
 สถาบันฝึกอบรมควรมีหัวข้อกิจกรรมวิชาการ เพ่ือแพทย์ประจ าบ้านได้เข้าร่วม ดังนี้ 
                     5.1 Mortality and morbidity conference 
                     5.2 Grand round and bedside teaching 
                     5.3 Interesting case conference 
                     5.4 Monthly report  
                     5.5 Topic review 
                     5.6 Journal reading 
            5.7 Adult Heart Team conference 
                      5.8 Congenital Heart Team conference 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน และ
นักเรียนแพทย์ 

5. รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะๆดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 3 -จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

-จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
-แก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บข้อมูล 

                   ชั้นปีที่ 4 -เก็บข้อมูลวิจัย  
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-ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อจ าเป็น 
    -น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะๆ 
          ชั้นปีที่ 5 -เก็บข้อมูลวิจัยต่อ 
    -วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
        -จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
         -จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ   
          6. รายงานผลการสอบซ่ึงจัดโดยสถาบัน 

ต้องจัดให้มีการสอบ Intraining exam เช่น การสอบข้อเขียน/OSCE/Oral เพ่ือประเมินด้าน
ทฤษฏีเพือ่เลื่อนชั้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

          ข. เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการด าเนินการ 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก จัดให้มีประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านหลังจาก

ปฏิบัติงานแล้ว 9 เดือนในแต่ละช่วงปี การประเมินเลื่อนชั้นปีประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดัง 
2 ตารางข้างล่างนี้ 

ตารางหัวข้อการประเมิน เอกสารที่ใช้ประเมิน และเกณฑ์ผ่าน 

หัวข้อ วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน เกณฑ์ผ่าน 

1. การประเมินสมรรถนะ 
PBA หรือ DOPS 

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS แยก
หัตถการตามแต่ละชั้นปี (สถาบันต้อง
เก็บแบบประเมินของแต่ละหัตถการ 
ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ในทุก
ชั้นปี ไว้เป็นหลักฐานเอกสารให้แพทย์
ประจ าบ้านปีสุดท้าย แนบไปกับเอกสาร
รับรองการผ่านการฝึกอบรมและได้รับ
การเสนอชื่อเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ จาก
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรค
ทรวงอก 

แล้วแต่สถาบันก าหนด 

2. การรายงาน
ประสบการณ์เรียนรู้จาก
ผู้ป่วย log book 

รายงานการบันทึก log book ตาม
รูปแบบที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ 

มีบันทึกครบถ้วน รวมถึงผู้ป่วยทีท่ าเอง
ตามจ านวนหัตถการทีก่ าหนดไว้ในแต่ละ
ชั้นปี และเมื่อถึงชั้นปีสุดท้าย จะต้องมี
บันทึกผู้ป่วยในแต่ละหัตถการต่างๆ โดย
เป็นทั้ง Surgeon และ Assistant เป็น
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หัวข้อ วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน เกณฑ์ผ่าน 

จ านวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก 

แบบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมของทั้งแพทย์
ประจ าบ้าน และอาจารย์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
แพทย์ประจ าบ้าน ในแต่ละ Rotation 

มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนดในแต่ละ Rotation 

5. การรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย 

แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
มีบันทึกครบถ้วนและมีความก้าวหน้า
ของงานวิจัยตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

6. การรายงานผลการ
สอบซึ่งจัดโดยสถาบัน 

การสอบ Intraining exam เช่น การ
สอบข้อเขียน/OSCE/Oral 

เกิน 60% 

 
ตารางหัวข้อการประเมินในแต่ละชั้นปีและเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

หัวข้อ 
ชั้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1. การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS ✓ ✓ ✓ 

2. การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก log 
book ✓ ✓ ✓ 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก ✓ ✓ ✓ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน ✓ ✓ ✓ 
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5. การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ✓ ✓ ✓ 

6. การรายงานผลการสอบซึ่งจัดโดยสถาบัน ✓ ✓ ✓ 

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ผ่าน 5/5 ผ่าน 5/5 - 

เกณฑ์การส่งสอบวุฒิบัตร - - ผ่าน 5/5 

ในหลักสูตรปกติ 5 ปี การประเมินการเลื่อนชั้นปีแพทย์ประจ าบ้าน ของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรค
ทรวงอก จะเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 3 เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตรต่อยอด การประเมินการเลื่อนชั้นปี จะเริ่มตั้งแต่ปี 4 
โดยน าเกณฑ์ของหัวข้อการประเมินในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ของ
หลักสูตรปกติ 5 ปี ในชั้นปีที่ 3 ไปรวมอยู่กับชั้นปีที่ 4 

-คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอกจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือนเพ่ือประชุมผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น, ปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ, การปรับปรุงปรับแต่งรายละเอียดของแผนการฝึกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วแจ้งผลการประเมิน, ให้ความเห็น, ค าแนะน า และข้อควรปรับปรุงเป็นลายลักษณ์
อักษรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล รวมทั้งการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบในกรณีที่
มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานแล้ว 9 เดือนในแต่ละช่วงปี แล้วยัง
ไม่มีการปรับปรุงและไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการฝึกอบรมสถาบันโรคทรวงอก จัดให้มีการประเมินซ ้าก่อนเลื่อน
ชั้นปีโดยท าการภาคทัณฑ์ซ ้าชั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากแพทย์ประจ าบ้านยังไม่ผ่านการประเมิน ให้
ปฏิบัติงานในชั้นปีเดิมต่ออีกเป็นเวลา 1 ปี และถ้าซ ้าชั้น 1 ปีแล้วยังไม่ผ่านอีก จึงให้ออกจากการฝึกอบรม  

     6.6.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
1) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

           ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
ก. เป็นแพทย์ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านแพทยสภา 
ข. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันโรคทรวงอก 
ค. ระยะเวลาของการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการฝึกอบรมฯ สถาบันโรคทรวงอก พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ 
2) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย 

2.1 เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบ
จากหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 

2.2 เอกสารแสดงถึงการสอบผ่านความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic science 
in Surgery) 
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2.3 เอกสารแสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตอุบัติเหตุขั้นสูง Advanced Trauma 
Life Support (ATLS)  

2.4 เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice) 
2.5 เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรูปแบบอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย ที่ได้น าเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นก่อนถึงวันก าหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือ
หนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือ 

ข. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป 

2.6 เอกสารผ่านการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามก าหนดในแต่ละชั้นปี (ตั้งแต่ปี 3-5) 
2.7 รายงานประสบการณ์การผ่าตัด (Log book) แสดงผลจ านวนการผ่าตัดตลอดระยะเวลาที่

ฝึกอบรมมีจ านวนการผ่าตัดตามหัตถการต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

Procedures 
จ านวน case (อย่างน้อย) 

ท าผ่าตัดเอง ช่วยผ่าตัด 
Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease 10 10 

Lung surgery 8 20 

Esophageal surgery - 3 
Valve surgery (Both Opened and VATS) 5 20 

Coronary artery bypass graft (CABG) 4 20 

Congenital heart disease 
(Both Opened and Closed heart surgery) 

4 20 

Aortic surgery - 10 
Peripheral vascular surgery - 10 

Bronchoscopy 5 10 

Esophago-gastroscopy 3 5 
 
 

 
7. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 สถาบันโรคทรวงอก ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
โปร่งใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้  โดยจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะรับจะต้องเป็นไปตามอนุมัติของ
แพทยสภา และมีการประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 

  7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
7.1.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
7.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของแพทยสภา ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
7.1.4 มีความประพฤติด ี

  7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านในทุกครั้งที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีประธานคณะกรรมการฝึกอบรมฯเป็น
ประธาน  

7.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้
ระบบการให้คะแนนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในเกณฑ์ดังกล่าวควร
พิจารณาการให้คะแนนรวมจากอย่างน้อย จาก 3 ส่วนด้วยกัน อันได้แก่  
 

ก. คะแนนรวมจากข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ผลการศึกษาในระดับชั้น 
แพทยศาสตร์บัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตร์บัณฑิตในส่วนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ 
จ านวนปีที่จบการศึกษามาก่อน ภาระการชดใช้ทุนรัฐบาล การมี/ไม่มีต้นสังกัดของหน่วยงานราชการในการเข้า
รับการศึกษาต่อ ความขาดแคลนของศัลยแพทย์ทรวงอกในบริเวณของต้นสังกัดหน่วยงานรัฐบาล  

ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์  และทดสอบปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณลักษณะของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสัดส่วนชัดเจนและตรวจสอบได้ อาทิ
เช่น บุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่งกาย การแต่งตัว กิริยา มารยาท ความรู้รอบตัว เป็นต้น ทั้งนี้  กลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอกแจ้งเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมกับการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละป ี

7.2.3 การประกาศจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก 
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 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได้รับการ 
คัดเลือกให้เท่ากับศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแต่ละปี โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในล าดับ
ส ารองอีกจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 

7.2.4 การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 
 หลังประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถร้องขอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกฯนั้นๆ เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได้ แต่ต้องเป็นภายหลังจากการคัดเลือกแล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยสถาบันโรคทรวงอก จะเปิดเผยเฉพาะคะแนนของผู้ที่ร้องขอเท่านั้น  ผู้ร้องขอไม่
สามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอ่ืนๆ ได้ 

  7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมสถาบันโรคทรวงอก มีได้ทั้งหมดไม่เกิน 2 คน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 4 คน 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก (ราย/ปี) 3,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยกรรมทรวงอก (ราย/ปี) 650 
จ านวนผ่าตัด Open heart (ราย/ปี) 300 

จ านวนผ่าตัด Close heart (ราย/ปี) 60 
จ านวนผ่าตัด Chest (ราย/ปี) 100 

 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฝึกอบรม 
8.1.1 คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการฝึกอบรมฯ 

     เป็นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการของกลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก และเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา ว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 
ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และขณะที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ยังคงปฏิบัติงานอยู่
ในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
 

8.1.2 คุณสมบัติของกรรมการฝึกอบรมฯ 
     เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา ว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก ปฏิบัติงานในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลัง
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ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และขณะที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 

  8.2 คณะอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
     8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมฯ 

เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา ว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก ปฏิบัติงานในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลัง
ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และขณะที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
      8.2.2 จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีจ านวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลา 9 คน ต่อผู้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 2คน/ชั้นปี เทียบสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลา ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.5 ต่อ 1 
      8.2.3 การสรรหาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอกมีนโยบายการคัดเลือกอาจารย์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันและระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจนโดยครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ    
      8.2.4 ภาระงานอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการเป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบัน 
- มีระบบการพัฒนาอาจารย์ทั้ งด้านการแพทย์ และมีการประเมินอาจารย์ เป็นระยะ  ทั้ งจาก

ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม/นักเรียนแพทย์ 
- จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เพ่ือเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในการฝึกอบรม การท างานวิจัย และรายงานต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ 
- มาร่วมสอนดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับแพทย์ประจ าบ้านทุกวันท าการที ่หอผู้ป่วยหนัก I.C.U 
- สอนแสดงการผ่าตัด 
- ร่วมประชุมกิจกรรมวิชาการตามตารางที่ก าหนด 

9. ทรัพยากรทางการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม 
  9.1 ทรัพยากรทางการศึกษา 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
   - สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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   - การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
   - เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมตามที่แพทยสภาก าหนด 
   - จ านวนผู้ป่วยเพียงพอ และชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 
   - การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับสนับสนุน การ
เรียนรู้ 
   - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ 
   - มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักจริยธรรม 
   - การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
   - การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
   - มีการฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

  9.2 สถาบันฝึกอบรม 
9.2.1 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
ตามบทบาทหน้าที่การฝึกอบรม ดังนี้ 
สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ประเภทสถาบัน

ฝึกอบรมหลัก แพทย์ประจ าบ้านได้รับประสบการณ์จากการฝึกอบรม เป็นเวลามากกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร
และได้จัดสรรเวลาฝึกอบรมที่เป็นประสบการณ์เพ่ิมเติมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจในลักษณะของกิจกรรม
เลือก (Elective) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที ่
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ได้ก าหนดให้มีการประเมินแผนการฝึกอบรมเป็นระยะ และมี

การวัดประเมินผลของผุ้เข้ารับการฝึกอบรมทุกปี 
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

 มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือพัฒนาหลักสุตร อยู่บนพ้ืนฐานความก้าวหน้าทางการแพทย์ การ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าว 
12.ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
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 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม มีหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกฏระเบียบของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย และแพทยสภา มีอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าผู้รับการฝึกอบรมในปัญหาส่วนตัวรวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย 
13.การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการฝึกอบรม จาก

คณะอนุกรรมการและสอบสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ทุก 5 ปี โดยจะมีการประเมินและปรับปรุง หลักสูตรการ
ฝึกอบรมเป็นระยะ 

 
 


