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เกณฑ์การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพ่ือวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2547 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความ  
รู้ ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ 
อุบัติเหตุ 

ภาษาอังกฤษ  Fellowship Training in Trauma Surgery 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อภาษาไทย  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma, Thai Subspecialty Board of Trauma Surgery 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  เสนอโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทยรับรองโดยแพทยสภา  เป็นผู้ด าเนินการก าหนดหลักสูตร จัดการประเมินผลและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
 

4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 
อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรในช่วงอายุ  5-40  ปี   โดยเฉพาะในหน้า

เทศกาลต่าง ๆ เช่นช่วงวันหยุดสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ จะมีผู้คนมุ่งหมายเดินทางไปต่างจังหวัด บ้างก็กลับไปเยี่ยม
บ้าน ปรากฏว่าแทบทุกปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจราจรนับหมื่น ๆ คน และเสียชีวิตไม่ต่ ากว่า 500 - 600 คน 
ต่อเทศกาลหนึ่งครั้ง   และมีผู้บาดเจ็บจ านวนไม่น้อยที่มีภาวะทุพพลภาพตามมา  คิดเป็น จ านวน 2-3  เท่าของ
อัตราการเสียชีวิต  อุบัติเหตุมักเกิดในวัยหนุ่มสาวและผู้ที่อยู่ในวัยท างานเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีค่าของประเทศ    ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงมอบหมายให้มีการร่าง
รูปแบบการศึกษาฝึกอบรมต่อเนื่องของศัลยแพทย์ในลักษณะของ  Fellowship  เพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านอุบัติเหตุโดยเฉพาะ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บของประเทศไทย  
ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของศัลยแพทย์ในนานาประเทศ 
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5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
เริ่มการอบรม   วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษาอบรม 
 

6. อาจารย ์
สถาบันฝึกอบรมต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  และผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ  การฝึกอบรมดังต่อไปนี้  

 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 
6.1.1  อาจารย์ อย่างน้อย  2  คน  ได้แก่ 

6.1.1.1  ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตร์  และปฏิบัติงานทางด้านอุบัติเหตุ
ไม่ต่ ากว่า  5  ปี  หรือ 

6.1.1.2 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ  อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
6.1.2 อาจารย์ร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อยสาขาละ 1 คน  ได้แก่ 

6.1.2.1 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาวิสัญญี 
6.1.2.2 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
6.1.2.3 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
6.1.2.4 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด 
6.1.2.5 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
6.1.2.6 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

หากจ าเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  เพ่ือให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้  และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แบบบางเวลา  เมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่
ขาดไป 

 
7. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้สัดส่วนปีละ  
ชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา 2 คน ยกเว้นใน 5 ปีแรกให้มีการอบรมในอัตราส่วน 1:1 และสถาบัน
ฝึกอบรม ต้องมีงานบริการตามตารางดังนี้ 
 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ  ชั้นละ 1 2 3 4 5 
จ านวนอาจารย์สายตรงผู้ให้การฝึกอบรม 2 3 4 5 6 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  ครั้ง/ปี 5,000 8,000 11,000 14,000 18,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  ครั้ง/ปี 500 800 11,000 14,000 1,800 
หัตถการ(ท าเอง)...........ครั้ง/ป ี 150 250 350 450 550 
หัตถการ(ช่วย)...........ครั้ง/ป ี 200 350 500 650 800 
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8. คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติ  ความรู้ความช านาญสาขาศัลยศาสตร์ของแพทยสภา  
 

9. จ านวนปีการฝึกอบรม 
หลักสูตรศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมต่อเนื่อง  จากหลักสูตรศัลยศาสตร์

ทั่วไปอีก  2  ปี 
 

10. วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้ศัลยแพทย์อุบัติเหตุซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
มีความรู้ความสามารถ  ทัศนคติ  จริยธรรมที่มีมาตรฐานสูง  ตอบสนองต่อความต้องการ  การ
บริการทางสาธารณสุขในด้านการรักษาผู้บาดเจ็บของประเทศ 
มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกทางด้านอุบัติเหตุเป็นอย่างดี  เพื่อเป็นรากฐานใน
การปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  อันเป็น
การน าไปสู่การป้องกันและรักษาผู้บาดเจ็บของประเทศ 
มีความรู้พ้ืนฐานในหลายสาขาของศัลยแพทย์เฉพาะทาง  เพื่อการรักษาที่เหมาะสม  และ
สามารถปรับขีดความสามารถทดแทนศัลแพทย์เฉพาะทางในสาขาอ่ืนๆ  ได้  ในกรณีจ าเป็น
และฉุกเฉิน 
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของรัฐที่ต้องการให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ  ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  รวดเร็ว  ทันท่วงที  เพ่ือลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อน 

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือผลิตศัลยแพทย์อุบัติเหตุซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้  

มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องสาเหตุ  กลไกและการเปลี่ยนแปลงของการบาดเจ็บ  มี
ประสบการณ์และทักษะในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
มีความรู้ความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมอุบัติเหตุในระบบต่างๆ  ของร่างกายได้
ทันท่วงทีและเหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย  บาดเจ็บหลายระบบ 
มีความรู้  และความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทั้งในภาวะปกติ  ภาวะ
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน  ของชุมชนหรือของประเทศ  (civilian & mass casualty) 
มีความรู้ความสามารถในเรื่องการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ  ( Trauma Care System)  แบบครบ
วงจร  มีความสามารถในการวางแผนและจัดการด้านการบริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
มีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อเนื่องพัฒนาตนเองและหน่วยงานทั้งทฤษฏี  การปฏิบัติ  
และหัตถการ 
มีขีดความสามารถในการท างานวิจัย  วิเคราะห์งานทางวิชาการ  ระบาดวิทยา  เพ่ือน าผลไปสู่
การสาธารณสุขที่ดีของประเทศ 
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11. เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

เมื่อจบการฝึกอบรม  ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถ  ดังนี้  
 ความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 

Coordination, evaluation, and supervision of a trauma care system, including 
prehospital care and transportation and referral system 

 Triage, mass casualty, and disaster including weapons of mass destruction (WMD) 
Principles of assessment and management of injured patients : science size-up 
primary survey, resuscitation, secondary survey, and definitive treatment 
Evaluation, resuscitation, and surgical or nonsurgical management of critically 
injured patients of all ages 
Knowledge and management of critical organ support including nutrition 
support 

 Knowledge and interpretation of imaging modalities for trauma 
 Definitive surgical treatment for trauma 
 Thermal, electrical, and radiation injury 
 Bites & stings 
  Wound management in trauma 
  Monitoring and medical instrumentation 
  Ethical and legal aspects of trauma care 
  Biostatistics, epidemiology and trauma registry 
  Trauma audit, trauma research, and design of experiments 
  Trauma education and training 
  Brain death and organ donation 

 ทักษะหัตถการที่ต้องปฏิบัติได้ 
 Initial assessment and management 
 Airway and ventilation 

- Basic airway management and endotracheal intubation 
- Difficult airway management 
- Combitube, laryngeal mask, traclight, and needle cricothyrotomy 
- Surgical cricothyrotomy, emergency and elective tracheostomy 

 Shock 
- Peripheral and central venous line insertions 
- Rapid-infusion catheter exchange 
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- Venous cutdown at various sites 
- Intraosseous access 
- Noninvasive and invasive monitoring 

 Chest injury 
- Needle and tube thoracostomy 
- Pericardiocentesis 
- Thoracotomy 
- Median sternotomy 

 Abdominal injury 
- Complex hepatic, pancreatic, and duodenal injuries 
- Abdominal vascular surgery 
- Damage control surgery 
- Abdominal compartment syndrome 

 Pelvic injury 
- Pneumatic antishock garment (PASG) and external fixator 
- Management of major hemorrhage from fractured pelvis 
- Urologic and genital injuries 

 Head injury 
- Management of severe head injury & life saving procedure 

 Initial management of Maxillofacial injury 
 Neck injury 
  Spine and spinal cord injury 

- Complete neurological examination 
- Spinal immobilization 

  Peripheral vascular injury 
  Debridement & repair of nerve, tendon, and muscle of extremities. 
  Hand injury 
  Burns 
  Bites and stings 
  Wound management 
  Management of critical illness 
  Radiology in trauma 

- Focal assessment sonography for trauma (FAST ultrasound) 
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- Interpretation of imaging modalities (X-ray, CT, US, and etc.) 
  Special considerations 

- Pediatric trauma 
- Trauma in pregnancy 
- Trauma in the elderly 

11.3   Life saving  procedures   ทุกชนิดที่แพทย์ไม่สามารถส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่อ่ืนได้ 
 

12. วิธีการฝึกอบรม 
เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

และรวดเร็ว  ฉะนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์อุบัติเหตุจึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
ด้านต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับผู้บาดเจ็บทั้งใน  ER, ICU, OR, burn unit, ward, and subspecialties  อย่างเพียงพอ  
รวมทั้งประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา  ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้  และทักษะ  การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา
ต่างๆ  อย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ได้เห็นความจ าเป็นที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะได้มี
ระยะเวลาส่วนหนึ่งเพ่ือไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือในสถาบันอื่นโดยเฉพาะในส่วนซึ่ง
สถาบันที่ตนเองอยู่นั้นอาจจะขาดแคลน  ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ  เห็นว่าแต่ละสถาบันหลักสามารถจะติดต่อ
ประสานกันได้โดยตรงและแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ  ได้รับทราบเป็นกรณีไปเพื่อด าเนินการต่อไป 

ในกรณีซึ่งสถาบันนั้นๆ  ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติ
เป็นสถาบันสมทบอีก  แต่ถ้าสถาบันนั้นยังไม่เคยได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมเลย  จะต้องท าเรื่องถึง
คณะอนุกรรมการฯ  ฝึกอบรมและสอบฯ  ผ่านเลขาธิการแพทยสภา  เพ่ือขอรับการอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม
สมทบ 
 
12.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่  1 
12.1.1    Prehospital Care & Trauma Care system & Medico - legal 1   เดือน 
12.1.2    Trauma Registry, Trauma Audit and Research   1    เดือน 
12.1.3    ICU Trauma       2   เดือน 
12.1.4    Nutrition and Burn      2   เดือน 
12.1.5    ประสาทศัลยศาสตร์       2  เดือน 
12.1.6    ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์      2  เดือน  
12.1.7    ER and OR Trauma      2   เดือน 
12.1.8    ผ่านหลักสูตร  Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
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แพทย์ประจ าบ้านปีที่  2 
12.1.9    ศัลยศาสตร์ทรวงอก  และหลอดเลือด    1  เดือน  
12.1.10   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง      1  เดือน  
12.1.11   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     1  เดือน  
12.1.12   ศัลยศาสตร์หลอดเลือด     1  เดือน  
12.1.13   ER and OR Trauma     8  เดือน  

12.2 กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมทางวิชาการศัลยศาสตร์อุบัติเหตุที่ต้องมี  ได้แก่ 
12.2.1 Morbidity & Mortality Conference  ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง/เดือน  
12.2.2 Journal Club    ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง/เดือน  
12.2.3 Case Conference/Interesting Case  ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง/เดือน  
12.2.4 การบรรยายทางวิชาการ/Topic Review ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง/เดือน  
12.2.5 มีกิจกรรมการเรียนการสอนข้างเตียง  ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง/เดือน  

12.3 ทักษะหัตถการที่ต้องปฏิบัติ 
 12.3.1 Initial assessment and management อย่างน้อย 20 ราย 
 12.3 .2 Resuscitaiton of airway and ventilation 
  - Endotracheal intubation อย่างน้อย 5 ราย 
  - Surgical airway อย่างน้อย 1 ราย 

12.3.3  Resuscitation of shock 
  - Peripheral and central venous line insertions อย่างน้อย 5 ราย 
  -  Venous cutdown อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.4 Cheet injury 
  - Needle and tube thoracostomy อย่างน้อย 5 ราย 
  -  Pericardiocentesis อย่างน้อย 1 ราย 
  - Thoracotomy อย่างน้อย 2 ราย 
  - Median sternotomy อย่างน้อย 1 ราย 
 1 2.3.5 Abdominal injury 
  - Exploratory laparotomy อย่างน้อย 10 ราย 
 12.3.6 Pelvic injury 
  - Management of major hemorrhage อย่างน้อย 2 ราย 
  - Management of urologic and genital injuries อย่างน้อย 2 ราย 
 12 .3.7 Head injury 
  - Craniotomy อย่างน้อย 2 ราย 
 12.3.8 Management of Maxillofacial injury 
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  - Soft tissue injuries อย่างน้อย 5 ราย 
  - Common facial facture อย่างน้อย 2 ราย 
 12.3.9  Neck injury 
  - Neck exploration อย่างน้อย 2 ราย 
 12.3.10 Spine and spinal cord injury 
  - Complete neurological examination อย่างน้อย 2 ราย 
  - Spinal immolilization อย่างน้อย 2 ราย 
 12.3.11  Peripheral vascular injury 
  - Vascular repair อย่างน้อย 2 ราย 
 12.3.12 Debridement & repair of nerve, tendon and muscle of extremities อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.13  Hand injury อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.14   Burns ดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.15 Bites and stings ดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.16 Wound management อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.17 Management of critical illness อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.18 Radiology in trauma 
  - Focal assessment sonography for trauma (FAST) อย่างน้อย 5 ราย 
 12.3.19 Special considerations 
  ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เป็นเด็ก,คนชราหรือสตรีตั้งครรภ์ อย่างน้อย 3 ราย  
 
13. การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ฝึกอบรม  ดังนี้  
 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  ในแต่ละปีเพ่ือเลื่อนระดับชั้น 
 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามที่ก าหนด
และเห็นสมควรให้เข้าสอบได ้

(2) มีผลงานวิจัยอย่างน้อย  1  เรื่อง  ในระหว่างการฝึกอบรมภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแล้วนั้นจะต้องมีนิพนธ์ต้นฉบับ  และ
ควรจะได้ผ่านการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  หรือ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 

(3) ผ่านหลักสูตร  Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
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วิธีการประเมิน 
ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ 
ก. การสอบข้อเขียน (Theoretical knowledge)  เช่น การสอบข้อเขียน ฯลฯ  
ข. การสอบภาคปฏิบัติ (Professional skill) เช่น การสอบสัมภาษณ์ (Oral examination) 
ค. เกณฑ์การตัดสินผ่าน 

 ต้องผ่านทั้งการสอบภาคทฤษฎี  และการสอบภาคปฏิบัติ 
 ภาคทฤษฎี  ตัดสินแบบอิงเกณฑ์  ก าหนดเกณฑ์ผ่าน  60% 
 ภาคปฏิบัติ  ต้องได้คะแนนสอบผ่านจากคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติจ านวน  5  ใน  

6  ท่าน 
 ในกรณีที่สอบผ่านข้อเขียน แต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านให้สอบซ่อมเฉพาะการสอบ

สัมภาษณ์  ซึ่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  จะจัด
ให้มีข้ึนในเดือนมกราคมปีถัดไป  ถ้ายังสอบไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ให้สอบใหม่ท้ัง
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ปีถัดไป 

ง.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรภายใน 5 ปี หลังการฝึกอบรม 
 การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ศัลยศาสตร์ของแพทยสภา 
ต้องเป็นผู้ที่ได้ท างานเก่ียวกับศัลยศาสตร์อุบัติเหตุมาไม่น้อยกว่า  10  ปี 
การสอบและเกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ฯ 

14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ซึ่งแต่งตั้งโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองโดยแพทยสภาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม โดย
ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็น
สถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   

14.1  การประกันคุณภาพ การฝึกอบรมภายใน   สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน   

14.2  การประกันคุณภาพ การฝึกอบรมภายนอก    สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยแพทยสภา   

- ตรวจรับรองคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรม 
-  ก าหนดระยะเวลาในการรับรองและติดตามผลสถาบันฝึกอบรมตามระเบียบของแพทยสภา  
-  ก ากับดูแลและควบคุมให้การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
-  จัดการสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวกที่ 1 

 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
 
  นายแพทย์จอมจักร  จันทรสกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ  
  นายแพทย์สมัย   ขาววิจิตร  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ทองอวบ  อุตรวิเชียร  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์สุวิทย์   ศรีอัษฎาพร  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ถวิล   กลิ่นวิมล  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ชัยวัฒน์  ปาลวัฒน์วิไชย  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์วิทยา   ชาติบัญชาชัย  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ธวัชชัย  กาญจนรินทร์  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ศุภโชค  จิตรวาณิช  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ชาญชัย  นิมิตรวานิช  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์วันชัย   ไกรลาศศิริ  อนุกรรมการ  
  นายแพทย์ปรีชา   ศิริทองถาวร  อนุกรรมการและเลขานุการ  
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ภาคผนวกที่ 2 

 
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
1. เกณฑ์ทั่วไป 

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ  จะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ัวไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2547 

 โดยที่สถาบันฝึกอบรมควรเป็นโรงพยาบาล/สถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วย
พอเหมาะแก่การฝึกอบรมผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอ
รับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมหรือในสาขาที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาก่อนว่าโรงพยาบาลนั้นมี
หน่วยงานกลางพ้ืนฐานที่จ าเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม รวมทั้งมีกิจกรรม
วิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเรียนรู้ ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงพยาบาล/สถาบันนั้น รายละเอียดให้ท าเป็นประกาศแพทยสภา 

 
2. เกณฑ์เฉพาะ 
 1. สถาบันฝึกอบรมต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นโดย 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยแพทยสภา 
 2. สถาบันฝึกอบรมต้องมีศักยภาพ เพียงพอในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมโดยต้องมีจ านวนผู้ป่วยที่เพียงพอ จัดตารางการอยู่เวรนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม มีแหล่ง
ค้นคว้าที่ทันสมัย จัดเวลาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับต่างๆ ทั้งนี้ระบบฝึกอบรมต้อง
อยู่ในการดูแลและแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยแพทยสภา  

  3.ผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดโดยคณะ  
กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยแพทยสภา  

4.สถาบันฝึกอบรมต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 2 คน  
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 5.ระบบการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุต้องไม่ซ้ าซ้อน กับระบบการฝึกอบรมของแพทย์ 
ประจ าบ้านที่มีอยู่แล้วในสถาบันนั้นๆ ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่ซับซ้อน และมีความรู้เฉพาะด้านในแนวลึก สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจ า
บ้านได ้

 6. เป็นสถาบันที่มีความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการห้องรังสี วินิจฉัย ห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้  
ป่วยหนักท่ีมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค อุบัติเหตุได้ ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยนอกปีละไม่ต่ า
กว่า 10,000 คน และผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เป็นผู้ป่วยในปีละไม่ต่ ากว่า 1,000 คน 

 7. ต้องมีห้องสมุด และระบบบริการ สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้าน  
การแพทย ์

 8. มีศักยภาพและความพร้อมที่จะส่งเสริมงานวิจัย  
 9. มีกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ เช่น Journal Club, conference และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมไปประชุมวิชาการท้ังระดับในประเทศ และต่างประเทศ ตามโอกาส 
 10. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น ประสาทศัลยศาสตร์,ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
 สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใดก็อาจใช้สถาบันสมทบอ่ืนร่วมด้วย โดยลักษณะเป็น

การฝึกอบรมระบบหมุนเวียน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์
อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยแพทยสภา  
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ภาคผนวกที่ 3 

เนื้อหาวิชาที่ควรได้รับการอบรมโดยสังเขป 
 
1. ความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
 1.1  Coordination,evaluation, and supervision of a trauma care system,including 
  prehospital care and transportation and referral system 
 1.2 Triage, mass casualty, and disaster including weapons of mass destruction (WMD) 
 1.3 Principles of assessment and management of injured patients : science size-up 
  primary survey,resuscitation, secondary survey, and definitive treatment 
 1.4 Evaluation,resuscitation,and surgical or nonsurgical management of critically 
injured 
  patients of all ages 
 1.5  Knowledge and management of critical or gan support including nutrition support 
 1.6 Knowledge and interpretation of imaging modlities for trauma 
 1.7 Definitive surgical treatment for trauma 
 1.8 Thermal, electrical, and radiation injury 
 1.9 Bites & stings 
 1.10 Wound management in trauma 
 1.11 Monitoring and medical instrumentation 
 1.12 Ethical and legal aspects of trauma care 
 1.13 Biostatistics, epidemiology and trauma registry 
 1.14 Trauma audit, trauma research, and design of experiments 
 1.15 Trauma education and training 
 1.16 Brain death and organ donation 
2. ทักษะหัตถการที่ต้องปฏิบัติได้ 
 2.1 Initial assessment and management อย่างน้อย 20 ราย 
 2.2 Resuscitaiton of airway and ventilation 
  - Endotracheal intubation อย่างน้อย 5 ราย 
  - Surgical airway อย่างน้อย 1 ราย 
 2.3  Resuscitation of shock 
  - Peripheral and central venous line insertions อย่างน้อย 5 ราย 
  -  Venous cutdown อย่างน้อย 5 ราย 
 2.4 Cheet injury 
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  - Needle and tube thoracostomy อย่างน้อย 5 ราย 
  -  Pericardiocentesis อย่างน้อย 1 ราย 
  - Thoracotomy อย่างน้อย 2 ราย 
  - Median sternotomy อย่างน้อย 1 ราย 
 2.5 Abdominal injury 
  - Exploratory laparotomy อย่างน้อย 10 ราย 
 2.6 Pelvic injury 
  - Management of major hemorrhage อย่างน้อย 2 ราย 
  - Management of urologic and genital injuries อย่างน้อย 2 ราย 
 2.7 Head injury 
  - Craniotomy อย่างน้อย 2 ราย 
 2.8 Management of Maxillofacial injury 
  - Soft tissue injuries อย่างน้อย 5 ราย 
  - Common facial facture อย่างน้อย 2 ราย 
 2.9  Neck injury 
  - Neck exploration อย่างน้อย 2 ราย 
 2.10 Spine and spinal cord injury 
  - Complete neurological examination อย่างน้อย 2 ราย 
  - Spinal immolilization อย่างน้อย 2 ราย 
 2.11 Peripheral vascular injury 
  - Vascular repair อย่างน้อย 2 ราย 
 2.12  Debridement & repair of nerve, tendon and muscle of extremities อย่างน้อย 5 ราย 
 2.13 Hand injury อย่างน้อย 5 ราย 
 2.14  Burns ดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 5 ราย 
 2.15 Bites and stings ดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 5 ราย 
 2.16 Wound management อย่างน้อย 5 ราย 
 2.17 Management of critical illness อย่างน้อย 5 ราย 
 2.18 Radiology in trauma 
  - Focal assessment sonography for trauma (FAST) อย่างน้อย 5 ราย 
 2.19  Special considerations 
  ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เป็นเด็ก,คนชราหรือสตรีตั้งครรภ์ อย่างน้อย 3 ราย  
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3. ด้านเจตคตินิสัย 

1. มีอุปนิสัย เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพในสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ต่อผู้ป่วยและเก่ียวข้องได้แก่  
ญาติพ่ีน้อง ครอบครัว ชุมชน และผู้ร่วมงานโดยตระหนักถึงอิทธิพลของโครงสร้างสาธารณสุข และสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศชาติ 

 2. มีความตระหนักถึงภาระงานหนัก และมีความอดทนมุ่งม่ันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคงาน ทั้งปวงด้วยตนเอง  
แต่ก็รู้ขอบเขตความสามารถของตน โดยมีการปรึกษาหารือหรือส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังผู้ที่มีความรู้ความสามารถกว่า  

 3. มีความใฝ่รู้ ใฝ่ปฏิบัติ ท าตนให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยากรก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและใฝ่  
สอนผู้ที่ด้อยกว่า 

 4. มีจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพือ่วุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัตเิหตุ พ.ศ.2547 
 

 

 

 16 

 
หนังสืออ้างอิงทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 

 
1. Advanced Trauma Life Support for Doctors 7th edition, January 2004. American College of 

Surgeons 
2. Trauma 5th edition, October 2003. Ernest E. Moore, David Feliciano, Kenneth Mattox 
3. Trauma Manual, 4th edition, October 2002. Kenneth L. Mattox, David V. Feliciano, Ernest 

Eugene Moore 
4. Operative Trauma Management 2nd edition, September 2001. Erwin R. Thal, James Carrico, 

John A. Welgelt 
5. Vascular Trauma, April 2004. Norman M. Rich, Asher Hirshberg, Kenneth L. Mattox 
6. Imaging and Intervention in Abdominal Trauma, March 2003. Robert F. Dondelinger 
7. Thoracic Trauma and Critical Care, September 2002. Riyad Karmy-Jones, Eric J. Stern 
8. Prehospital Trauma Life Support, 5th edition, July 2002. American College of Surgeon, 

National Association of Emergency Medical Technician 
9. ศัลยศาสตร์วิวัฒน์  เล่มที่  20  (Trauma) 
10. ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
 

วารสารอ้างอิงทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
1. The Journal of Trauma 
2. European Journal of Trauma 
3. Surgical Clinic of North America 
4. วารสารแพทย์อุบัติเหตุ 
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Websites  ทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 

 
1. www.trauma.org (Resources for professionals in trauma and critical care) 
2. www.facs.org/trauma (American College of Surgeon Committee on Trauma) 
3. www.aast.org (American Association of the Surgery of Trauma) 
4. www.amtrauma.org (American Trauma Society) 
5. www.east.org (Eastern Association of the Surgery of Trauma) 
6. www.westerntraumaassociation.or. (Western Trauma Association) 
7. www.atsoc.com.au (Australasian Trauma Society) 
8. www.trauma.org/bts (British Trauma Society) 
9. www.tarn.ac.uk (Trauma audit & Research Network) 
10. www.traumacare-uk.com (Trauma Care UK) 
11. www.Swsatis.nsw.gov.au (Liverpool Trauma Websites) 
12. www.tac.medical.org (Trauma Association of Canada) 
13. www.itrauma.com (The Journal of Trauma) 
14. www.europeantrauma.net (European Journal of Trauma) 
15. www.worldburn.org (The Journal of International Society for Burn Injuries) 
16. www.elsevior.com./locate/nut (The International Journal of Applied and Basic Nutritional 

Sciences) 

http://www.trauma.org/
http://www.facs.org/trauma
http://www.aast.org/
http://www.amtrauma.org/
http://www.east.org/
http://www.westerntraumaassociation.or/
http://www.atsoc.com.au/
http://www.trauma.org/bts
http://www.tarn.ac.uk/
http://www.traumacare-uk.com/
http://www.swsatis.nsw.gov.au/
http://www.tac.medical.org/
http://www.itrauma.com/
http://www.europeantrauma.net/
http://www.worldburn.org/
http://www.elsevior.com./locate/nut

