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การเรยีนในรายวิชาศัลยศาสตร์ทฤษฎี ศศ501 และ ศลัยศาสตร์ปฏบิัติการ ศศ511 จะเป็นรายวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะ

ทางได้แก่ ประสาทศัลยศาสตร์ กุมารศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจและศัลยศาสตร์ 
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สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  เพราะฉะนั้นนสิิตแพทย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้และต้องน า
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พื้นฐานท่ีได้จากการเรยีนเพื่อเตรียมขึ้นปฏิบัติงานเป็นนิสิตแพทยเ์วชปฏิบัติต่อไป  
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จรรยำบรรณนิสิตนักศึกษำแพทย์ไทย 

(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนกัศึกษำไทยโดยท่ัวไป(Thai Medical Student’s General Practice) 

1.1 ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ตนเป็นที่สอง 
1.2 มีคุณธรรมโดยเน้นการมีวินยัอดทนตรงต่อเวลาซื่อสตัย์รับผิดชอบอ่อนน้อมถ่อมตนกตัญญูกตเวทีมเีหตุผลแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารตีแห่งวิชาชีพ(Professionalism) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้เรยีนรูร้อบด้านและประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยและให้เกดิประโยชนแ์ก่เพื่อน

มนุษย ์
1.5 มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและอยา่งคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.6 ละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆที่มีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบท่ีท าให้เกิดความเสื่อมเสีย

หรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสตินักศึกษาแพทย์องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทยส์ถาบันแพทย์และต่อ
วิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย ์

2. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนกัศึกษำไทยต่อผู้ป่วย(Thai Medical Student’s Practice to Patient) 

ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วยให้เกียรติและปฏิบัตติ่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์โดย 
2.1 เก็บความลับผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย 
2.2 สื่อสารกับผู้ป่วยอยา่งสุภาพแจ้งขอ้มูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม   
2.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆจากผูป้่วยยกเว้นเพื่อการศึกษา  
2.4 ค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ป่วยและตัวนสิิตนักศึกษาเองในการให้การรักษาโดยตระหนักในข้อจ ากัดของตนเอง 
2.5 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะโดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

3. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนกัศึกษำไทยต่อผู้อื่น(Thai Medical Student’s Practice to Others) 

3.1 ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์รุ่นพ่ีเพื่อนรุ่นน้องและบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดับในสถาบันการศึกษาและ
สถานพยาบาลรวมทั้งผู้อื่นในสังคม 

3.2 ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ าใจต่อเพื่อนนสิิตนักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน 
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จรรยำบรรณแพทย์ 
 
1.เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด (beneficence)   
2.สิ่งที่จะท าต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยไดร้ับอันตรายใดๆเพิม่ขึ้น (Non-mleficence) 
3.ผู้ป่วยมสีิทธ์ิอันชอบธรรมที่จะรูส้าเหตุและอาการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม(Autonomy) 
4.การรักษาต้องอาศัยความบรสิุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมุฏฐานโรคของผู้ป่วยแตล่ะคนอย่างแท้จริง (Justice)   
5.ทั้งผู้รักษาหรือผูดู้แลพยาบาลและคนไข้ต่างมีเกยีรติและสมควรได้รับการปฏิบัตติ่อกันอย่างมีเกียรติ(dignity) 
6.แพทย์และพยาบาลต้องไมป่ิดอาการป่วยต่อผู้ป่วยและควรใหผู้้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตาม 
ความจริงแต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมอย่างอ่ืนประกอบเช่นสภาพจติผู้ป่วยด้วย (Truthfulness and Honesty) 

ค ำปฏิญำณของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือ - นามสกุล) ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขอให้สัตย์ปฏญิาณว่า 
ข้าฯ จักปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

โดยเคร่งครดัทุกประการ 
ข้าฯ จักปรับปรุงตนเพื่อเพ่ิมพูนความรูค้วามช านาญในวิชาชีพตามควรอยู่เป็นนิจ 
ข้าฯ จักถือเป็นภารกิจทะนุบ ารุงความรกัความสามคัคีของมวลสมาชิกผูร้ว่มวิชาชีพเสมือนเครือญาติ 
ข้าฯ จักประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งวิชาชีพและผดุงเกยีรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างประณีต 
ข้าฯ จักสืบสานจารตีอันงามของวิชาชีพ 
ข้าฯ จักตั้งตนอยู่ในธรรมประทีปแห่งสปับุรุษและบ าเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลสังคมและมนุษยชาติมิเสื่อมคลาย 
ข้าฯ จักรักษาสัตย์ปฏญิาณทั้งหลายนี้เสมอด้วยชีวิตตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
จุดประสงค์ 

 เมื่อนิสิตแพทยเ์สร็จสิ้นการเรียนแล้วจะสามารถ:- 
 1.  อธิบายอุบัติการณ์,  พยาธิก าเนิด,  พยาธิสภาพ,  อาการและอาการแสดงของโรคทางศัลยกรรมทีพ่บได้บ่อยหรือที่
เป็นปัญหาของประเทศไทย 
 2.  ซักประวัติและตรวจร่างกายผูป้่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรวบรวมข้อมลูจากการซักประวตัแิละตรวจ
ร่างกายและการตรวจทางห้องปฏบิัติการเบื้องต้นมาผสมผสานกันเพื่อน าไปสู่การวินจิฉัยเบื้องต้นได้ 
 3.  ช้ีบ่งถึงความต้องการและความจ าเป็นในการตรวจค้นเพิ่มเติมเมือ่ได้ตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วและสามารถอ่านและแปร
ผลได้พร้อมทั้งน ามาช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคได ้
 4.  วางแผนการรักษาในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการวินิจฉัยแล้วได้โดยบอกหลักการของการรักษาได้,บอกวิธีการและหรือข้ันตอน
การท าหัตถการส าหรับโรคนั้นทราบถึงผลการรักษาพร้อมทั้งบอกวิธีการตรวจผลแทรกซ้อนในกรณีที่มรีวมทั้งการป้องกันและการ
แก้ไขได ้
 5.  อธิบายขัน้ตอนต่างๆของหัตถการที่ใช้บ่อยมีความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการท าหัตถการและมีความสามารถในการ
ช่วยการท าหัตถการใหญ่ในฐานะเป็นสมาชิกของคณะผู้ให้การดูแลผูป้่วย 
 6.  พัฒนาทัศนคติที่ดีและเหมาะสมในวิชาชีพแพทย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันต่อผูร้่วมงานผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย 
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หัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรญิญา  อัครานรุักษ์กุล 

การเรยีนการสอนในขั้นคลินิกส าหรับนิสิตแพทย์แบ่งการปฏิบตัิงานเป็นสี่สายงานแต่ละสายงานประกอบด้วยอาจารย์
แพทย,์แพทย์ใช้ทุน, Extern และนิสิตแพทย์ดังน้ี 

ศัลยกรรมสำยA  (Gen A) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  วิริยะโรจน ์   (หัวหน้าสาย) 
2.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล  
3.  นายแพทย์หรริักษ์  ยอดยิ่ง     
4.  นายแพทย์ธนา  บุญสินสุข 
5.  นายแพทย์ธรรมนิจ  รุกขชาต ิ
6. แพทย์หญิงเสรมิศรี  พงษ์รัตนกลู    

ศัลยกรรมสำยB (Gen B) 
1.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดลฤดี  สองทิศ     (หัวหน้าสาย) 
2.  รองศาสตราจารย์ นายแพทยป์ริญญา  อัครานุรักษ์กุล 
3.  แพทย์หญิงกรวีร์  เทพสัมฤทธ์ิพร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ      
6.  นายแพทย์สรรค์  สาธรวิรยิะพงศ์     

ศัลยกรรมระบบทำงเดินปัสสำวะ 
1.  นายแพทย์อนุรักษ์  ดาวลอย     (หัวหน้าสาย) 
2.  แพทย์หญิงภาวนี  ศรีหล้า    
3.  นายแพทย์สมเกียรติ   นามประดิษฐ 
4.  นายแพทย์ศรายุทธ  วิริยะศริพิงศ์      

ศัลยกรรมเฉพำะทำง (Subspecialty) 
1.  ศัลยกรรมระบบประสาท 

1.1  นายแพทย์ไกรยศเกียรตสิุนทร    (หัวหน้าหน่วย) 
1.2  นายแพทย์อภินันท์ แก้วประดิษฐ์ 
1.3  นายแพทย์สุรเชษฐ์ ศรีแก้ว 
1.4  นายแพทยชุ์มพล คคนานต ์  (ลาฝึกอบรม 1 มิ.ย. 62 -30 พ.ค. 64) 
  

2.  ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ 
นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
 

3. ศัลยกรรมตกแต่ง 
แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
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ส ำนักงำนภำควิชำศัลยศำสตร์ 
 1.  น.ส.วชิราพรรณ์  รอดเกดิ  ปฏิบัติงานด้านบริหารงานส านักงานและ 
     การเรยีนการสอนนิสิตแพทย์ช้ันปทีี่ 5,แพทย์ใช้ทุน 
     โทรศัพท์ 60712   
       E-mail : fon_sug12@hotmail.com 
 
 2.  น.ส.วนัสสดุา  เดวิเลาะ  ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน 

รับผิดชอบการเรยีนการสอนนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4, ช้ันปีท่ี 6 
     โทรศัพท์ 60713 
 
 3.  น.ส.สุรภีรณ์  กลิ่นหอม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานดา้นการเรียนการสอน 
 
ส ำนักงำนภำควิชำศัลยศำสตร์   ช้ัน 7 อาคารคณะแพทยศาสตร ์  
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2562 

ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี   13 พ.ค.-23 มิ.ย.62 
 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 1 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ์   

2 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท์   

3 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล   

4 58107010038 นาย จิรพัฒน์ เกิดทับทิม   

5 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต์   

6 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร ชลประทาน 

7 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย ชลประทาน 

8 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข์   

9 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล ชลประทาน 

10 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน ชลประทาน 

11 58107010076 นาย ตรีธวัฒน ์ บุญเรศธนะพงศ์ ชลประทาน 

12 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอ้ือสามาลย์ ชลประทาน 

13 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง   

14 58107010089 นาย ธนินทร์ สุวศิน   

15 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศ์รัตน์ ชลประทาน 

16 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต์ ชลประทาน 

17 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย์ ชลประทาน 

18 58107010119 นางสาว ปิญชาน์ รัตนโกศลศรี ชลประทาน 

19 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษ์ภิญโญ ชลประทาน 

20 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน   

21 58107010132 นาย พิพัฒน์ สมศักดิ์   

22 58107010134 นางสาว พิมพ์ชนก มะยมรัฐ   

23 58107010136 นางสาว พิมพ์หทัย สัตยวงศ์ทิพย์   

24 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศ์สันติ   

25 58107010149 นางสาว รมย์ธีรา เชียรเจริญธนกิจ   
 
 
 
 



 7 
รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2562 

ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี   13 พ.ค.-23 มิ.ย.62 
 

 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 26 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย์ วณิชย์วงศ์วาน   

27 58107010152 นาย รัฐนันท์ ปกรณ์เลอสิริ   

28 58107010156 นางสาว ลลิตา พ่ึงวงษ์   

29 58107010161 นางสาว วรัตถ์หทัย ภูสินอัครกุล   

30 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ   

31 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร   

32 58107010184 นาย สุรเชษฐ์ ชีวชุติรุ่งเรือง   

33 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศ์ประสบชัย   

34 58107010200 นางสาว ณัชชา พ่วงมีชัย   

35 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2562 

ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี  29 ก.ค. - 8 ก.ย. 62 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 1 58107010001 นางสาว กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล ชลประทาน 

2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา   

3 58107010004 นางสาว ชนากานต์ จันทร์ชูวณิชกุล   

4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล ชลประทาน 

5 58107010006 นาย ทวิเทพ เลี้ยววัฒนา   

6 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล   

7 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ   

8 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล   

9 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ ชลประทาน 

10 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุ่งสกาวเลิศ ชลประทาน 

11 58107010012 นางสาว ฟ้าสิริ ถาวรวันชัย ชลประทาน 

12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุ่งเรืองพงษ์   

13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา   

14 58107010016 นางสาว ญาณินท์ ตั้งเจริญไพศาล ชลประทาน 

15 58107010017 นาย สุภวิช อยู่เป็นสุข ชลประทาน 

16 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ   

17 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม   

18 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา ชลประทาน 

19 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา ชลประทาน 

20 58107010045 นาย ชนภัทร วงศ์เจริญ ชลประทาน 

21 58107010051 นาย ชลทิตย์ รุ่งศิรประภา   

22 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ์   

23 58107010077 นาย ติณณภพ ธงน าราษฎร์   

24 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม ชลประทาน 

25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอ าพล   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี  29 ก.ค. - 8 ก.ย. 62 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 26 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร   

27 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ   

28 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล   

29 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู   

30 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร   

31 58107010128 นางสาว พิชญ์สินี สบายยิ่ง   

32 58107010153 นาย ราเชน อ่อนอุระ   

33 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข ชลประทาน 

34 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก   

35 58107010189 นาย อภิรักษ์ พรเสรีกุล   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2562 

ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 16 ก.ย.-27 ต.ค.62 
 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 1 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักดิ์   

2 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ์ ชลประทาน 

3 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญยิ่ง ชลประทาน 

4 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน ชลประทาน 

5 58107010041 นาย จิรัฏฐ ์ อ านวยพรรณ   

6 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอร่าม   

7 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ   

8 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข   

9 58107010065 นาย ณัช กอวิไล   

10 58107010067 นางสาว ณัชชา เอ้ือนฤมลสุข   

11 58107010068 นาย ณัฏฐ์ โชติบุญ   

12 58107010069 นาย ณัฏฐ์ นรินทร์   

13 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน์ ชลประทาน 

14 58107010080 นาย ทรัพย์มั่นคง สุวัฒนาถ์   

15 58107010085 นาย ธนวิชญ ์ ชาญเชี่ยววิชัย ชลประทาน 

16 58107010090 นางสาว ธรานนท์ จักรธรานนท์ ชลประทาน 

17 58107010106 นาย ปฏิภาณ ตั้งกิจเจริญวงศ์   

18 58107010117 นางสาว ปรียากร ช้างมิ่ง   

19 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแว่น   

20 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ์   

21 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร   

22 58107010141 นาย ภัทท ์ พูนศรัทธา   

23 58107010143 นาย ภูม ิ อินทรียงค์ ชลประทาน 

24 58107010159 นาย วรโชต ิ อภิชาติบุตร   

25 58107010163 นางสาว วราภรณ์ เกษสุวรรณ์   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2562 

ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 16 ก.ย.-27 ต.ค.62 
 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 26 58107010165 นางสาว วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์   

27 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ   

28 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ ชลประทาน 

29 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล   

30 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ์ ชลประทาน 

31 58107010190 นาย อภิวิชญ์ ด านิล ชลประทาน 

32 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเชื้อ   

33 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ์ ชลประทาน 

34 58107010199 นางสาว กันต์กมล วังสถาพร   

35 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ ชลประทาน 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 18 พ.ย.-29 ธ.ค.62 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 1 57107010190 นาย อริย์ธัช   เอ่ียมตระกูล   

2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ์   

3 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร   

4 58107010025 นางสาว กาญจน์ บุราเลข   

5 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธน์กุศล   

6 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล ชลประทาน 

7 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์   

8 58107010056 นาย ชัยศิษฏ์ โพธิคุณ   

9 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันต๊ะ ชลประทาน 

10 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมป์กิตติสิน ชลประทาน 

11 58107010075 นางสาว ณิชกานต์ คมนียวนิช ชลประทาน 

12 58107010096 นางสาว นภัสสร มา   

13 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย   

14 58107010102 นาย บรรณสรณ์ เพ็งธรรม ชลประทาน 

15 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย์ ชลประทาน 

16 58107010118 นางสาว ปัญญดา กังแฮ   

17 58107010120 นางสาว ปิยะรัตน์ เภาด้วง   

18 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี   

19 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษ์เขตคาม ชลประทาน 

20 58107010138 นางสาว พิราภรณ์ จิตต์หาญ   

21 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์สาม   

22 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด   

23 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธิ์   

24 58107010157 นาย ลักษมันต์ สุวรรณฤทธิ์   

25 58107010158 นางสาว ลิลภัสร ์ นุชเนตร   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 18 พ.ย.-29 ธ.ค.62 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 26 58107010164 นาย วริทธิ์ วิรัชกุลบดี   

27 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแก้ว ชลประทาน 

28 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล   

29 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย ชลประทาน 

30 58107010174 นาย ศุภกิตติ์ กิตติคุณ   

31 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธิ์ศิริสุข ชลประทาน 

32 58107010177 นาย สรวิศ ศรีม่วง ชลประทาน 

33 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง   

34 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง ชลประทาน 

35 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสดิ ์   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 20 ม.ค.-1 มี.ค.63 

 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา   

2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล ชลประทาน 

3 58107010023 นาย กวิน สุนทร   

4 58107010027 นางสาว กานต์สิรี คงณัฐเศรษฐ์   

5 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล   

6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท์   

7 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล   

8 58107010061 นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สีนิล ชลประทาน 

9 58107010062 นาย ฐิติวัฒน ์ โสภณานุรักษ์กุล ชลประทาน 

10 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี ชลประทาน 

11 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ ชลประทาน 

12 58107010087 นาย ธนันท์ บุญญารัตนากุล ชลประทาน 

13 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล   

14 58107010100 นางสาว นิธิวด ี เพชรกลับ   

15 58107010101 นาย นุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ   

16 58107010103 นางสาว บุศรารัตน์ คณิตธรรมนิยม   

17 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลลิ ์   

18 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษ์เสรี   

19 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ์ ชลประทาน 

20 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน   

21 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร   

22 58107010131 นาย พิพัฒน์ พันธ์ค าภา ชลประทาน 

23 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร์ ชลประทาน 

24 58107010142 นาย ภาสวิชญ ์ ภิญโญตระกูล   

25 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ   
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รายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 20 ม.ค. - 1 มี.ค.63 

ที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ-สกุล  

 26 58107010146 นางสาว มนทกานติ์ ปิยะตันติ ชลประทาน 

27 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย   

28 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ   

29 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ ชลประทาน 

30 58107010168 นางสาว ศศสรัณย์ พรสุขสว่าง   

31 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธิ์ ชลประทาน 

32 58107010185 นาย เสฏฐวุฒ ิ ทวีสุทธิเวชย ์   

33 58107010186 นางสาว องค์อร สันติสงวนศักดิ์   

34 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ   

35 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา   
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของภำควิชำศัลยศำสตร์ 
 ส าหรับนสิิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ภาควชิาศัลยศาสตรร์ับผดิชอบในการเรยีนการสอนรายวิชาดังนี ้

SG 501 Surgery II (ศัลยศาสตร์ 2) 
SG 511 Clerkship in Surgery II (ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการคลินิก 2) 

 
โดยมีค ำอธิบำยรำยวิชำดังนี้ 
SG 501  2 หน่วยกิต(2-0-4)   
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปและบางแขนงของศัลยกรรมเฉพาะทางของระบบประสาท, 
หัวใจและทรวงอก, ศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างทฤษฎีของศัลยศาสตร์หตัถการโดยมีชั่วโมงทั้งหมด 30 
ชั่วโมง/ 6สัปดำห ์คิดเป็น2 (2-0) หน่วยกิตดังน้ี 
 1.  ช่ัวโมงLecture  30 ช่ัวโมง/ 6 สัปดาห ์ เฉลี่ย 5 ช่ัวโมง/สปัดาห ์

SG 511 3 หน่วยกิต(0-9-0) 
 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยซักประวัติตรวจรา่งกายให้การวินิจฉัยและรักษาท าการผา่ตดัเล็กช่วยท า
ผ่าตัดใหญ่เรียนเทคนิคต่างๆในการผ่าตดัและท าบางส่วนของการผ่าตัดรวมทั้งอยู่เวรนอกเวลาราชการโดยขึ้นปฏิบตัิงานในหอ
ผู้ป่วยเป็นเวลา6สัปดาห์ทั้งหมด130 ชั่วโมง/ 6สัปดำหค์ิดเป็น3 (0-9) หน่วยกิตโดยแบ่งเป็น 
 1.  Topic    4 ช่ัวโมง/6สัปดาห ์   
 2.  OPD + OR minor   36 ช่ัวโมง/ 6สัปดาห ์  
 3.  OR Major    36 ช่ัวโมง/ 6สัปดาห ์  
 4.  Bedside (8.00-9.00)   12  ช่ัวโมง/ 6สัปดาห ์
 5.  Teaching round (15.00-16.00)   30  ช่ัวโมง/ 6 สัปดาห ์
 6.  Grandround    12  ช่ัวโมง/ 6 สัปดาห ์
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กำรปฏิบัติงำนในภำควิชำศัลยศำสตร์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 

 นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ขึ้นปฏิบัติงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ในช่วงระยะเวลา6 สัปดาหโ์ดยให้นิสิตแบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ 
กัน ในการเข้า Activity ช่วงเช้า โดย 2 กลุ่มนั้นสลับกันใน 3 สัปดาห์ส าหรบัการเรียนช่วงบ่าย รวมถึงการ round ward ให้
รวมกันทั้งกลุ่ม 
 กลุ่ม A CVT  
 กลุ่ม B Neurosurgery  
และหากในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งว่างจาก activity ในวันน้ัน เช่น ไม่มีเคสเข้าผ่าตดั หรือ งดออกตรวจผู้ป่วยนอก ให้ไปรวมกับอีกกลุม่
หนึ่งเพื่อออก activityร่วมกัน และหากวันนั้นทั้ง2กลุ่มว่างจาก activity ให้รวมอยู่ท่ีห้องพักช้ัน 7 หรือห้องสมุดของคณะเท่านั้น 
ไม่อนุญำตให้กลับไปที่หอพักในช่วงเวลำรำชกำร 
 

1. ตำรำงกำรปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วยรพ.ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
สัปดำห์ท่ี1 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00  11.00  12.00        

จันทร ์     orientation     lecture (501) lecture (501) 

                  

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501) lecture (501) 

  service             

พุธ round 
        Grand round/  Topic Review /  Journal 
Club   self study 

พฤหัส สำย     OR  (A)    lecture (501) SDL 

  specialty     OPD (B)        

ศุกร ์       OR   (B)     lecture (501) lecture (501)     

        OPD (A)       
 
สัปดำห์ท่ี 2   

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร์       OR (A)     lecture (501) SDL 
       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 
  service             

พุธ round 
      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 
Club   self study 

พฤหัส สำย     OR  (A)    lecture (501) lecture (501) 
  specialty     OPD (B)        

ศุกร ์       OPD (A)     lecture (501)  Topic 
        OR (B)         
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สัปดำห์ท่ี 3    

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร์       OR (A)     lecture (501) SDL 
       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 
  service             

พุธ round 

      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 
Club   self study 

พฤหัส สำย       OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 
  specialty       OPD (B)       

ศุกร ์       OPD (A)     lecture (501)  Topic 
        OR (B)         

สัปดำห์ท่ี 4 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร์       OR (A)     lecture (501) SDL 
       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 
  service             

พุธ round 

      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 
Club   self study 

พฤหัส สำย       OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 
  specialty       OPD (B)       

ศุกร ์       OPD (A)     lecture (501)  Topic 
        OR (B)         

สัปดำห์ท่ี 5 
วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร์       OR (A)     lecture (501) lecture (501) 

       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 
  service            

พุธ round 

Grand round/  Topic/ Review /  Journal 
Club   self study 

พฤหัส สำย      OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 
  specialty            

ศุกร ์     bedside   OPD (A)   lecture (501)  Topic 
      teaching   OR (B)       
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สัปดำห์ท่ี 6 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       
จันทร์     OR (A)     

       OPD (B)     
อังคาร service    OPD (A, B)   

  round       
พุธ สาย                         Grand round/  Topic    
  specialty   Review /  Journal Club    

พฤหัส   bedside  สอบpot  diag      สอบ MEQ   
    teaching          

ศุกร ์  bedside สอบ MCQ   
    teaching   (9.00-11.30 น)     

 
หมำยเหตุ 
Activity  ภาควิชาศัลยศาสตร์วันพุธช่วงเช้าให้นิสิตแพทย์ทุกสายเขา้ attend โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00น. 
1. Admission round ให้นิสิตทุกคนพร้อมกันเวลา 8.00น. ห้องเรียนรวม ช้ัน 12 อาคารศูนย์การแพทย์ 
2. Grand round  ให้นิสิตทุกคนพร้อมกันเวลา 9.00น. ห้องเรียนรวม ช้ัน 7 หรือ ช้ัน 3 ห้อง PBL  
3. Admission round ให้นิสิตพร้อมกัน เวลา 7.30 น. วันอังคารและศุกรห์้องเรียนรวมชั้น 12 กรณทีี่มี lecture ในตอนเช้าให้
นิสิตเข้าฟัง lecture แทน 
4. Journal club จัดให้มีทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน เวลา 11.00 -12.00 น.  โดยมีแพทย์ใช้ทุนทุกช้ันปีเป็นผู้รับผดิชอบ
ในการจัดหาหัวข้อ Journal ทางด้านศัลยกรรมท่ีน่าสนใจโดยมีอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาในการคัดเลือก 
5.  Topic review จัดให้มีทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เป็นหน้าที่แพทย์ใช้ทุนเลือกทบทวนความรู้จากหัวข้อที่ก าหนด
น าเสนอครั้งละ 1 หัวข้อโดยอ่านตามหัวข้อที่ก าหนดให ้
6. Topic intern นิสิตแพทย์ป5ี ต้องเข้าฟังด้วย 
7.  Bedside  เวลา 8.00-9.00 น หรือเวลาอื่นท่ีอาจารย์นัดหมาย. ให้หัวหน้ากลุ่มติดต่ออาจารย์และท ำกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ
เพ่ือท ำ bedside อย่ำงน้อยหนึ่งวัน  
8.  Service round ให้นิสิตแพทย์service round  ให้เสร็จก่อน 8.00น. และก าหนดให้นิสติแพทย์มา round ทุกวันรวมถึง
วันหยุดราชการ 
9. กรณีที่มีอาจารย์พิเศษมาสอนในวันพุธ  ให้งดActivityในวันน้ันและให้ไปเข้าเรียนแทน 
 
Grand round 
 ในปีการศึกษาน้ี ไดม้ีการจดัท า grand roundแยกของสายsubspecialty โดยผู้น าเสนอเป็น extern และนสพ. ปี5 ที่
เป็นเจ้าของไข้ โดยนสพ. ปี5 ทุกคนต้องอ่านหนังสือและศึกษาเกี่ยวกับเคสที่เข้าประชุมมาก่อนทุกครั้ง เพราะจะมีการเรียกถาม
ตอบ ซึ่งจะเป็นคะแนนในส่วน ศศ511โดยการจัดประชุมจะจัดทุกวนัพุธ ยกเว้นจะมีเหตุจ าเพาะให้งดการประชุม หากงดประชุม 
grand round ของสาย subspecialty ให้นสพ. ไปเข้าร่วมประชุมกบัgrand round 
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กำรLecture 
 เป็น lecture รวมให้นิสติแพทย์ป ี5 ทุกคนเข้าฟังlecture ที่ห้องPBL 3 อาคารคณะแพทย์ ช้ัน 3 ตามวันและเวลาที่
ก าหนดโดยนิสติแพทย์ควรอ่านต าราในหัวข้อท่ีจะฟังlectureมาก่อนล่วงหน้าเพราะอาจมีการtestเก็บคะแนนก่อนและหลัง
lecture ได ้

กำรบันทึกสมุด log book 
 ให้นิสิตทุกคนบันทึกการท าหตัถการ และการช่วยท าหัตถการ และ activity ของทุกวัน เช่น การออก OPD, round 
ward, เข้า OR ทุกครั้ง และให้อาจารย์เซ็นก ากับ  

กำรท ำTopic  
 ให้หัวหน้ากลุ่มแบ่งนสิิตแพทย์ออกเป็นกลุ่มทั้งหมด2กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มต้องท าtopic 1เรื่องหลังจากได้หัวข้อแล้วให้
นิสิตแพทย์ช่วยกันค้นคว้าหาความรู้จากต ารา, Text book , Journal, internetแล้วเตรยีมน าความรู้ทัง้หมดมาประมวลผลและ
present ในวันเวลาตามตารางปฏบิัติงานโดยมีอาจารย์ที่รับผดิชอบ topic  นั้นๆคอยควบคมุการน าเสนอและเสริมความรู้ให้
ครบถ้วน โดยคะแนนท่ีไดจ้ะคดิเปน็ 10% ในส่วนของ SG 511 

กำรเขียนรำยงำน 
 ให้นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 เขียนรายงานหรือท า presentation เพื่อน ามาเสนอผลงานกับอาจารย์ประจ าสาขานั้น ๆถ้าถึง
สัปดาห์ที5่แล้วยังเขียนไม่ครบให้แจ้งอาจารย์ที่ดูแลทราบเพื่อด าเนินการให้เขียนcase สายอื่นแทนต่อไปโดยคะแนนท่ีได้จะน ามา
คิดเป็น 20% ในส่วนของ SG 511 

CVT surgery     - ในปีการศึกษา 2561 รูปแบบการเขียนรายงานของ CVT ให้น าเสนอในรูปแบบของการ 
Presentation แทน ส่วนหัวข้อเรือ่ง อาจารย์ประจ ารายวิชา CVT จะเป็นผู้ก าหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินจิและความเหมาะสม 

- ท าQuizs ความรู้ทาง CVT surgery (ติดต่อวันสอบQuizs กับอาจารย์ประจ ารายวิชา) (2.5%) 

Neurosurgeryเขียนรายงาน 2 ฉบับ/ คนและส่งภายใน 72 ช่ัวโมงนับจากเวลาที่รับคนไข้ในโรงพยาบาล (ก าหนดส่ง
หมดเวลาที่ 16.00 น.ของวันน้ันๆ)โดยการส่งรายงานทุกครั้งจะต้องมีธุรการศลัยศาสตร์รับทราบและลงช่ือและเวลาการส่งใน
สมุดรับส่งรายงาน หากไม่มีการลงบันทึกจะถือว่าไม่มีการส่งรายงาน 

หมำยเหตุ-หำกส่งรำยงำนช้ำกว่ำก ำหนด จะถือว่ำรำยงำนเล่มน้ันมีคะแนนเป็น0คะแนน 

-  การส่งรายงานนิสิตจ าเปน็ต้องยื่นรายงานส่งโดยตรงกับทางเลขาหรือเจ้าหน้าที่ธุรการภาควชิาฯซึ่งจะมีการบนัทึกการ
รับส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานการส่งรายงานจริงและเปน็ไปตามข้อก าหนด 

 -การไม่ส่งรายงานให้ครบตามทีไ่ด้มอบหมายให้นิสิต ถือเป็นความผิดดา้นความรับผิดชอบและเจตคติต่อการ
เป็นแพทย์ที่ดี ทางภาควิชาจะพจิารณาให้ไม่ผ่ำนในรายวิชา SG 511 
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กำรลำต่ำงๆ 
 หากนิสิตแพทย์มคีวามประสงค์จะลา ให้เขียนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้อาจารย์หัวหน้าสายเซน็รับทราบและ
จึงน ามาส่งที่เจ้าหน้าท่ีเพื่อเสนอหวัหน้าภาควิชาต่อไป  และแจ้งลาอาจารย์ทุกๆท่านในสายด้วยตนเอง 
 กำรลำป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาทุกครั้ง และโทรแจ้งอาจารย์ประจ าสายให้ทราบ 
หมายเหตุ การขาดเรยีน ขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดการ  round ward โดยไมม่ีใบลาและไม่มีการแจ้งอาจารย์ในสายให้
รับทราบ ถือเป็นความผิดในดา้นความรับผดิชอบและเจตคติต่อการเป็นแพทย์ท่ีดี ทางภาควิชาจะมีการพิจารณาให้ตดัคะแนนใน
ส่วน SG 511 หรือสามารถให้ไม่ผำ่นในรายวิชาSG 511 ได้โดยจะพจิารณาเป็นรายบุคคล 

กำรบริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์ 
ตำรำงออกตรวจผู้ป่วยนอกและผ่ำตัดเล็ก (เวลำ 09.00 – 16.00) 

 Neuro Ped Plastic CVT 
จันทร์ อ.สุรเชษฐ ์  - - 
อังคำร อ.ไกรยศ - อ.วรรณา - 

พุธ - - - - 
พฤหัส อ.อภินันท ์ - - - 
ศุกร์ - - - อ.วิชยา 

หมำยเหตุอำจำรย์ท่ีอยูO่PD ในวันนั้นจะท ำหน้ำที่รับปรึกษำผู้ป่วยในเวลำรำชกำร 
 

วัน สำยงำนศัลยกรรมสำยSub ชื่อ 
จันทร์ ศัลยกรรมระบบประสาท อ.สุรเชษฐ์ 
อังคำร ศัลยกรรมประสาทศัลยศาสตร ์

ศัลยกรรมตกแต่ง 
อ.ไกรยศ 
อ.วรรณา 

พุธ ศัลยกรรมประสาทศัลยศาสตร ์ อ.ชุมพล 
พฤหัสบด ี ศัลยกรรมระบบประสาท อ.อภินันท ์

ศุกร์ ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ อ.วิชยา 
กำรผ่ำตัด 
 การผ่าตัดเล็ก:  ท าการผา่ตัดที่ห้องผ่าตัดเล็กหรือห้องฉุกเฉินปฏิบัติงานโดยแพทย์ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก 
 ผ่าตัดใหญ่:   -  ท าการผ่าตดัทุกวันราชการยกเว้นวันพุธ(งดelective surgery เพื่อประชุมวิชาการ) 
               -  Elective surgery ให้ส่งใบแจ้งผ่าตดัเพื่อจัดตารางการผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
               -  กรณeีlective surgery ให้ส่งใบแจ้งผ่าตัดเพื่อจัดตารางการผ่าตดัล่วงหน้าอย่างน้อย 

1 วันภายในเวลา 14.00 น. 
             -  การจัดตารางการผ่าตัดให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการห้องผ่าตดั 

 
ตำรำงกำรใช้ห้องผ่ำตัด 

Day Specialty ROOM 
Monday CVT Wk 2, 4 OR 404 
Thursday Plastic / Neuro sugery OR 404 

Friday Neurosurgery OR 402 
 

.. 
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กำรบรรยำยวิชำศัลยศำสตร์ (SG 501) 

ส ำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 

PLASTIC SURGERY 

1. Skin graft/flap 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการท าskin graftและskin flap 
2. นิสิตทราบถึงข้อดีข้อเสียของการปดิแผลโดยใช้ skin graftและskin flap 
3. นิสิตสามารถเลือกวิธีการปดิแผลให้เหมาะสมกับสภาพแผล 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Wound closure 
2. Principle of skin graft and flap 
3. Type of skin graft and flap 
4. Wound care 
5. Complications 

2. Burns 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหวัข้อ 
1. Anatomy and Physiology of skin 
2. Etiology of burns 
3. Pathology and pathophysiology of burns 
4. Severity of burns 
5. Treatment of burns 

Resuscitation 
Wound care 

6. Complications  
3. Wound healing 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นิสิตสามารถอธิบายกลไกการหายของแผล 
2. นิสิตทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการหายของแผล 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิตามหลังหากการหายของแผลไมส่มบูรณ์ 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Phase of wound healing 
2. Factors affecting healing 
3. Type of wound closure 
4.  Scar and complication 

4. Maxillo-facial injury 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยการบาดเจ็บบรเิวณใบหน้าได้  
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 
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เนื้อหำหัวข้อ 

1. Soft tissue injury  
Etiology 
Line of management 

2. Facial bone injury 
Etiology 
Line of management 

Resuscitation 
Surgical treatment 

Investigation 
Complications 

5. Congenital anomalies in plastic surgery 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยความพิการแต่ก าเนิดได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Embryology 
2. Ethiology 
3. Congenital Anomalies 

Syndromic anomalies 
Nonsyndromic anomalies 

4. Treatment and complications 
6. Skin & soft tissue tumors 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยเนื้องอกของผิวหนังและเนื้อเยือ่เกี่ยวพันได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Benign and malignant skin and soft tissue tumor 
2. Etiology 
3. Line management 
4. Adjuvant treatment 
5. Complications  

 
7. Advance wound care 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นิสิตสามารถอธิบายหลักการของการดูแลแผลชนิดต่าง 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการดูแลแผลและการเลือกวัสดุที่ใช้ท าแผล 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลแผลที่ไมด่ีได ้

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Wound care 
2. Wound dressing 
3. Wound care in special condition 
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PEDIATRIC SURGERY 
1. Inguinal hernias and hydroceles 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยอาการก้อนท่ีขาหนีบในเด็กได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Variants of processusvaginalis 
2. Diagnosis and management of inguinal hernia and hydrocele 

 3.  Diagnosis and management of irreducible inguinal hernia 

2. Congenital gut obstruction 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยเด็กท่ีล าไส้อุดตันแต่ก าเนิดในระดับต่างๆได ้
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Clinical features 

  Esophageal atresia 
  Infantile hypertrophic pyloric stenosis 
  Duodenal stenosis 
  Jejunoileal atresia 
  Malrotation and midgut volvulus 
 2. Investigations and treatment of the anomalies 

3. Congenital defects of the abdominal wall 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยเด็กท่ีมีความผดิปกติของผนังหน้าท้องแต่ก าเนิดได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

 
 
เนื้อหำหัวข้อ 

1. Embryology 
2. Antenatal and delivery considerations 
3. Clinical features of the congenital defects 
4. Treatment 

  Primary, staged, and delayed closure 
5. Outcome and complications 

4..Anorectal malformations 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยเด็กท่ีคลอดออกมาแล้วไม่มรีูกน้หรือมีรูก้นท่ีผิดปกตไิด้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Classification of the anomalies 
2. Associated malformations 
3. Clinical features and initial management in males and females 
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4. Treatment 

  Limited posterior sagittal anorectoplasty 
  Colostomy 
  Posterior sagittal anorectoplasty in males 

  Posterior sagittal anorectoplasty in females 
5. Outcomes and complications 

NEURO SURGERY 
1. CNS  tumor 

วัตถุประสงค์เมื่อนิสติจบหัวข้อนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายสาเหตุของการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลังที่พบบ่อยได้ 
2.  สามารถแยกประเภทของเนื้องอกในสมองแบบไม่รุนแรงและแบบรุนแรงได้ 
3.สามารถแยกประเภทของเนื้องอกในไขสันหลังตามต าแหน่งการเกดิพยาธิสภาพได ้
4.สามารถวินิจฉยัภาวะฉุกเฉินทางไขสันหลังได้อยา่งถูกต้อง 
5.  สามารถให้การรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยเนื้องอกสมองและไขสันหลังและบอกแนวทางการรักษาต่อเพิ่มเติมได้ 

เนื้อหำหัวข้อ 
1.  Epidermiology of brain tumor 
2.  Pathophysiology of sign and symptoms associated with brain tumor 
3.  Clinical manifestation of brain tumor 
4.  Common brain tumor in adult : low grade/high grade glioma, meningioma, schwannoma, 

pituitary adenoma, metastasis, pineal region tumor 
5.  Common pediatric brain tumor 
6.Basic anatomy of spinal cord         
7.Classification of spinal cord tumor 
8.Clinical presentation of cauda equina syndrome and conus medullaris syndrome  
9.Common spinal cord tumor : extradural, intradura-extramedullary, intradural-intramedullary 

tumor 

2. Head injury 
วัตถุประสงค ์ เมื่อนิสิตจบหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

1. รู้จักและเข้าใจค าจ ากดัความและกลไกการเกิดของการบาดเจ็บที่ศรีษะแต่ละชนิดได้ 
2. เข้าใจพยาธิสภาพแต่ละชนิดของการบาดเจ็บที่ศีรษะได ้
3. สามารถให้การวินิจฉัยโรคของการบาดเจ็บที่ศรีษะในผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได้ 
4. สามารถให้การรักษาผู้ป่วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะที่มาพบแพทย์ในภาวะอบุัติเหตุฉุกเฉินได ้

เนื้อหำหัวข้อ  
1. Definition of the head injury 
2. Pathology of the impact injury 
3. Severity of the head injury 
4. Investigations of the head injury 
5. Indication of CT head in the traumatic head patients  
6. Aims of treatment in patients’ traumatic head injury  
7. Anti-epileptic drugs for post-traumatic seizure prophylaxis 
8. Complications of traumatic head injury 
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3. Intracranial pressure 

วัตถุประสงค ์ เมื่อนิสิตจบหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมาย และให้การวินจิฉัยภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูงได้ 
2. อธิบายอาการ อาการแสดง ที่เกิดจากภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูง และจ าแนกชนิดของ brain 

herniation syndrome ได ้
3. อ่านเอกซเรย์คอมพิวเตอรส์มองเบือ้งต้นได ้
4. ให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
เนื้อหำหัวข้อ  

1. Definition of intracranial pressure 
2. Sign & symptom of increase intracranial pressure 
3. CT interpretation 
4. Diagnosis and management of increase intracranial pressure 

4. Intracerebral Hemorrhage (ICH) 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายสาเหตุของ intracerebralhemorrhageได ้
2. อธิบาย pathophysiology of intracerebralhemorrhage 
3. อธิบายอาการและอาการแสดงของ intracerebralhemorrhageได ้
4. สามารถวินิจฉัยสาเหตุของ intracerebralhemorrhageได ้
5. อธิบายแนวทางการรักษาภาวะ ICH 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Cause of intracerebralhemorrhage 
2. Pathophysiology of ICH 
3. Symptoms & signs of ICH 
4. Diagnosis: CT, LP, MRI, cerebral angiography 
5. Management of ICH 
6. Complication specific to ICH 

5. Hydrocephalus 
วัตถุประสงค ์ เมื่อนิสิตจบหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

1. เข้าใจกายวิภาคของถุงกักน้ าในโพรงสมอง (Ventricle) และสรีรวทิยาของการสร้างและดดูซึมกลับของน้าในโพรง
สมอง(Cerebrospinal fluid) 
               2. รู้จักพยาธิสภาพของน้ าคั่งในโพรงสมองแต่ละชนิด 
               3.  สามารถวินิจฉัยการเกิดภาวะน้ าคั่งในโพรงสมองแตล่ะชนิดในผู้ป่วยทีม่าตรวจรักษา 
               4.  สามารถอธิบายแนวทางการรักษาผู้ป่วยท่ีมภีาวะน้ าคั่งในโพรงสมองแต่ละชนิดได้ 
               5. เข้าใจภาวะแทรกซ้อนของการเกิดภาวะน้ าคั่งในโพรงสมองและภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาได ้

เนื้อหำรำยวิชำ 
1. Anatomy of the cerebral ventricle 
2. Physiology of the cerebrospinal fluid pathways 
3. Etiology of hydrocephalus 
4. Pathophysiology of hydrocephalus 
5. Types of hydrocephalus 
6. Criteria of diagnosed hydrocephalus in CT and MRI imaging 
7. Complications of hydrocephalus 
8. Treatment of hydrocephalus 
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6. Spinal cord injury  
วัตถุประสงค ์ เมื่อนิสิตจบหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

1. สามารถอธิบายถึงพยาธิสรรีะวิทยาของการบาดเจ็บของไขสันหลังได ้
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง Biomechanic ของไขสันหลัง 
3. ให้การวินิจฉัยภาวะ spinal injury ได้ 
4. สามารถอธิบายความหมายและชนิดของ spinalcordinjuryได ้
5. สามารถจ าแนกและอธิบายภาวะ neurogenicshockและ spinalshock ได้อยา่งถูกต้อง 
6. สามารถแปลผล C-spine X-rayในผู้ป่วย spinalcordinjury 
7. สามารถให้แนวทางการรักษาเบื้องต้นได ้

เนื้อหำหัวข้อ  
1. reviewanatomy of spine and spinal cord 
2. Pathology & pathophysiology of spinal cord injury 
3. Biomechanic of the spine 
4. Signs, symptoms and physical examination in spinal injury 
5. Investigation for spinal cord injury patient 
6. common spinal column injury: cervical, thoracolumbar spine 
7. management of spinal injury 

CARDIO-VASCULAR THORASIC SURGERY 

1.  กำรบำดเจ็บทรวงอก :เมื่อผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แล้วนสิติแพทย์สามารถ 
1.1ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะที่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต (life threatening conditions) ให้การวินิจฉัย

ทราบแนวทางการรักษาอย่างถูกตอ้ง 
1.2ให้การวินิจฉัยตรวจเพิ่มเติมตลอดจนถึงให้การแนะน ารักษาไดด้้วยตนเองแก่ภาวะต่อไปนี ้rib facture, simple 

pneumothorax, hemothoraxและ pulmonary contusion ที่ไม่ซับซ้อน 
1.3ส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทรวงอกไปยังผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม 
 

2.  ภำวะทำงศัลยกรรมทรวงอก (General thoracic surgery) :เมื่อผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แล้วนิสิตแพทย์ 
2.1ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะ solitary pulmonary nodule อย่างถูกต้อง 
2.2สามารถให้การวินิจฉัยภาวะผดิปกติของเยื่อหุ้มปอดได ้(pneumothorax, pleural effusion, empyema 

thoracisและchylothorax) รวมทั้งทราบแนวทางการวินิจฉัย, รักษาและให้ค าแนะน า 
แก่ภาวะดังกลา่วได้อยา่งถูกต้อง 

2.3สามารถวินิจฉัยสภาวะไอเป็นเลือด (hemoptysis), ทราบถึงแนวทางการรักษาเบื้องต้นรวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม 

2.4เข้าใจการท างานของสายระบายทรวงอกรวมทั้งข้อบ่งช้ีข้อควรระวังและการดูแลสายระบาย 
ทรวงอกได้อย่างถูกต้อง 

3.  โรคหัวใจ (Acquired and Congenital heart disease)เมือ่ผ่านประสบการณ์การเรยีนรู้แล้วนิสิตแพทย ์
 3.1สามารถบอกถึงพยาธิสรีระวิทยา(pathophysiology) ของโรค Mitral stenosis, Mitral Regugitation, Aortic 
stenosis, Aortic regurgitation, ASD, VSD, PDA และ TOF ได ้
 3.2ทราบหลักการรักษาเบื้องต้นของโรคMitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic 
regurgitation, ASD, VSD, PDA และ TOF ได ้
 3.3สามารถบอกข้อด ี– ข้อเสียของลิ้นหัวใจแบบต่างๆได ้
 3.4สามารถให้ค าแนะน าการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) ได้อยา่งถูกต้อง 
 3.5สามารถให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและครอบครัวในโรค ASD, VSD, PDA ได้อย่างถูต้อง 
 3.6สามารถให้การรักษาภาวะ anoxic spell เบื้องต้นได ้
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 3.7ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะ aortic dissection รวมทั้งทราบหลักการรักษา type Aและ type B aortic 
dissection รวมทั้งข้อบ่งช้ีการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
 3.8สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) ของภาวะเจ็บหน้าอกได้อย่างถูกต้อง 

4.  Extra-corporeal circulatory supportสามารถบอกหลักการท างานของอุปกรณ์พยุงการไหลเวียนของเลือดได้ (ECMO, 
heart lung machine, IABP) 

 

รำยละเอียดหัวข้อ Topic วิชำศัลยศำสตร์ (SG 511) 
ส ำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 

PLASTICSURGERY 
1. Pressure sore 

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยสภาวะแผลกดทับได้ 
 2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค 
 3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 
เนื้อหำหัวข้อ 

1. Etiology of pressure sore 
2. Pathophysiology 
3. Grading and severity 
4. Wound care and wound closure 
5. Complications 
6. Prevention  

PEDIATRIC SURGERY 
1. Intussusception  

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นิสิตสามารถตรวจและให้การวินิจฉัยอาการเด็กท่ีเป็นโรคนี้ได้ 
2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค 
3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค 

เนื้อหำหัวข้อ 
1. Clinical features  
2. Investigation of intussusception 
3. Treatment of intussusception 
 Enema reduction 
 Surgical reduction 
4. Outcome and complications 

 
Bedside Teaching 

CARDIOTHORACIC SURGERY 
ให้นิสิตแพทย์ศึกษาเนื้อหาหัวข้อดงัต่อไปนี้ และอาจารย์จะมีการ bed side teaching เพิ่มเติม 
1. Intercostal drainage 

วัตถุประสงค ์  
 เข้าใจถึงวิธีการใส่ intercostal drainage และสามารถใส่ ICD  ได้อย่างถูกต้อง 
 ทราบถึง indication  ในการใส่ Intercostal drainage 

 ทราบถึงชนิดของการต่อสาย Intercostal drainage และสามารถเลือกใช้การต่อสาย 
       ICD ให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง 
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 ทราบถึงข้อควรระวังในการใส่ ICD 
 ทราบและสามารถปฏิบัติการ off สาย ICD ได้อย่างถูกวิธ ี
เนื้อหำหัวข้อ 

 ขั้นตอนวิธีการใส่ ICD        
 Indication ในการใส่ ICD        
 ชนิดของการต่อสาย ICD (1 ขวด, 2 ขวด, 3 ขวด)      
 การเลือกใช้การต่อสาย ICD แต่ละชนิดในผู้ป่วยแตล่ะราย     

2. Mediastinal mass 
3. Hemoptysis 
4. Intensive care patient  

กำรปฏิบัติงำนขณะอยู่ในหน่วยศลัยกรรม 

1.   กำรขึ้นดูแลผู้ป่วยในภำควิชำศัลยศำสตร์ 
1.1ให้นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 มารับฟังการแบ่งกลุ่มและปฏิบตัิงานท่ีช้ัน12ห้องบรรยายภาควิชา 
ศัลยศาสตร์เวลา 09.00 น. ในวันแรกที่ข้ึนปฏิบัติงาน หรืออาจมีการเปลีย่นแปลงวันและสถานท่ี ให้นดักับธุรการ 

ภาคอีกครั้ง 
1.2  นิสิตแพทย์ข้ึนมาท าแผลผู้ป่วยเวลา06.00-07.00 น. และRound ward ร่วมกับExtern แพทย์ใช้ทุน(แพทย์พ่ี

เลี้ยง)และอาจารย์ประจ าหน่วยตั้งแต่เวลา 07.00–08.00 น. และร่วมround ward ตอนเย็นกับExtern และแพทย์ใช้ทุน(แพทย์
พี่เลี้ยง) เวลา 16.00-17.00น.นับรวมถึงการRound wardเช้าในวันหยุดราชการ 

1.3 การขึ้นดูแลผู้ป่วยในภาควิชาศัลยศาสตร์ของนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5   ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยซึ่งอยู่ 
ภายใต้การดูแลของ Extern แพทย์ใช้ทุนและอาจารย์ประจ าหน่วย 

2.หอผู้ป่วย (Wards)      
 หอผู้ป่วยที่นิสิตแพทย์แบ่งขึ้นหมนุเวียนปฏิบัติงานและรับผู้ป่วยในภาควิชาศัลยศาสตร์  ทั้ง  ward 12/2   ward

พิเศษ  และ ICU  และ case consult จากอายุรกรรม และกุมารเวชด้วย 

3.ระเบียบกำรรับ - จ่ำยผู้ป่วยทำงศัลยกรรม 
 กำรจ่ำยผู้ป่วยรับใหม่ 

คนไข้ที่รับใหม่ให้แพทย์ใช้ทุนท าหน้าที่จ่ายCase ให้กับนิสิตแพทย์และบันทึกรายชื่อผู้ป่วยลงใน 
สมุดจา่ยCase  และให้นิสิตแพทยท์ี่ได้รับ Caseบันทึกรายชื่อผู้ป่วยลงในสมุดประจ าตัวด้วยและให้นสิติแพทย์เจ้าของcaseเขียน
ช่ือของตนเองลงบนกระดาษกาวปิดที่หน้าChart คนไข้ทุกรายทีร่ับ 

กำรจ่ำย case ผู้ป่วยเก่ำ 
  เมื่อนิสิตแพทย์ขึ้นปฏิบัติงานจะมผีู้ป่วยเก่าอยู่แล้วจ านวนหนึ่งให้หัวหน้ากลุ่มย่อยท าหน้าท่ีแบ่งจ่ายผูป้ว่ยเก่า
ให้เพื่อนนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี5โดยท าการแบ่งตั้งแต่วันแรกที่นิสติแพทยข์ึ้นปฏิบัติงานนิสติแพทย์ไม่ต้องเขียนรายงานผู้ป่วยเก่าส่งแต่
ให้เขียนสรุปรายงานผู้ป่วย (Summary note) และแนบไว้ในฟอร์มปรอทพร้อมทั้งรับดูแลเป็นเจา้ของCase ติดตามProgress 
note และท าแผลด้วย(ถ้าม)ี 
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การเขียนจ่ายCaseผู้ป่วยใหม่ในขณะอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

เมื่อผู้ป่วย  Emergency disease หรือ  Case  Trauma Admitเขา้มาในWardให้นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี5 ที่อยู่
เวรในมารับผู้ป่วยและเขยีนรายงานส่งด้วย โดยนิสิตแพทย์ที่อยูเ่วรควรรับผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนผา่ตัดและรว่มให้Pre-op Care กับ
แพทย์ใช้ทุนหรือ  Extern  และเขา้ช่วยผ่าตัดด้วย 

**  ผู้ป่วยทุกCaseต้องมีนสิิตแพทย์เป็นเจ้าของไข ้

ค ำแนะน ำในกำรตรวจรับและเขียนรำยงำนผู้ป่วย 

1. ผู้ป่วยรับใหม่          
 1.1   นิสิตแพทย์ต้องให้การดูแลผูป้่วยโดยการซักประวัติ, การตรวจร่างกาย,  การตรวจทางห้องปฏิบตัิการเบื้องต้น, 
ให้การวินิจฉัยและdiscuss caseเกี่ยวกับเรื่องโรคของผู้ป่วยที่ไดร้ับมอบหมายให้เสรจ็สิ้นผู้ป่วยภายใน72  ช่ัวโมงหลังจากผู้ป่วย 
Admitโดยต้องส่งรายงานที่หน้าหอ้งธุรการศัลยกรรมช้ัน 12โดยจ ำเป็นต้องยื่นรำยงำนส่งโดยตรงกบัทำงเลขำหรือ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรภำควิชำฯซึ่งจะมีกำรบันทึกกำรรับสง่รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรส่ง
รำยงำนจริงและเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
 1.2  หากผู้ป่วยใหม่เข้ามา Admitหลังเที่ยงคืน (หลังลงเวร) มอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของนิสิตแพทย์ท่ีลงเวรเป็นคนจ่าย 
case หรือรับผิดชอบรับผู้ป่วยใหมก่่อน round บ่าย หากไมม่ีเจ้าของไข้ผู้ป่วยถือเปน็ควำมผิดในด้ำนควำมรับผิดชอบจะมีกำร
ตัดคะแนน รำยวิชำ 511 
 1.3การdiscuss case ผู้ป่วยท่ีรับควรdiscuss ให้ครอบคลุมทั้งในเรือ่งการวินิจฉัยการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดการผ่าตัด
วิธีการผ่าตดัการรักษาอื่นๆและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งหมด 
 1.4ในการติดตามผู้ป่วย (progress note) ก่อนผ่าตัดนั้นนสิิตแพทยค์วรจะได้รูเ้รื่องผู้ป่วยของตนเป็นอย่างดีว่ารอผ่าตัด
เนื่องจากอะไรเช่นรอตรวจพิเศษหรือผู้ป่วยจะต้องเตรียมล าไส้ให้สะอาดหรือต้องเตรียมสภาพท่ัวไปใหด้ีขึ้นนิสิตแพทย์ก็ควรจะได้
ติดตามผู้ป่วยอยา่งใกล้ชิดว่าเตรียมอะไรบ้าง, ไดผ้ลอยา่งไรและต้องเขียน  progress note  ลงในรายงานอย่างละเอียดทุกวัน 
 1.5การติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะแรกๆควรจะไดต้ิดตามอย่างใกล้ชิดทุกวันดูว่ามีผลแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นบ้าง
และได้แก้ไขอย่างไรและจดบันทึกลงในรายงานโดยละเอียดทุกวันจนกว่าผู้ป่วยจะอยูร่ะยะที่ปลอดภัยดีแล้ว 
 1.6เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านนิสติแพทยจ์ะต้องสรุปรายงานว่าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องอะไร,  ท าการผา่ตัดหรือไดร้ับ
การรักษาไปอย่างไร, มีโรคแทรกซอ้นอย่างไรแก้ไขอย่างไร, ผลการรกัษาเป็นอย่างไรและนดัมาตรวจซ้ าอีกเมื่อไรควรจะสรุป
รายงาน   (Discharge summary)  ให้เสร็จสิ้นภายใน 24  ช่ัวโมงหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านและแนบไว้ท่ีฟอร์มปรอทผู้ป่วย 
 
2.  ผู้ป่วย  Emergency 
 2.1  หลักการทั่วไปเหมือนกับการรับผู้ป่วยใหม ่

2.2 ในการติดตามผู้ป่วยก่อนผ่าตดันั้น ควรจะได้กระท าอย่างใกล้ชดิตลอดเวลาจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด หรือ
จนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น 
 
3.  ผู้ป่วยเก่ำและผู้ป่วยเร้ือรัง 
 3.1ให้นิสิตแพทย์ศึกษาประวตัิของผู้ป่วยจากรายงานเก่าและสอบถามเพิ่มเติมได้จากผู้ป่วยให้รูโ้ดยละเอียดหรือจาก 
Extern และแพทย์ใช้ทุนและท าการตรวจร่างกายในวันท่ีรับผู้ป่วยและน ามาเขียนสรุปรายงานผู้ป่วยเก่า(Summary Note ) ท า
การตรวจอะไรไปบ้างแล้ว, ไดร้ับการรักษามาอย่างไร,  ผลการรักษาเป็นอย่างไรและจะท าอะไรต่อไป,  ท าการเขียนบทวิจารณ์
และ progress  note และไม่ต้องส่งรายงานแต่แนบกับฟอร์มปรอท 
 3.2  นิสิตแพทย์ควรจะได้ดูแลผู้ปว่ยเหล่านี้ทุกวันเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลีย่นแปลงก็ไม่จ าเป็นจะต้องเขียนลงใน 
Progress Note ทุกวัน 
 
4.  กำรเข้ำช่วยผ่ำตัดและท ำหัตถกำรทำงศัลยกรรม 
 ให้กลุ่มแตล่ะกลุ่มด าเนินงานตามระเบียบของแต่ละหน่วยที่ไปปฏิบัตงิานอยู่ไม่ว่าจะเป็นการออก OPD การเข้า OR
ใหญ่และOR เล็กโดยให้จัดแบ่งกระจายกันตามตารางปฏิบัติงานตามสายทีร่ะบุในคู่มือนี้นสิิตควรเข้าช่วยเคสผา่ตัดใหญ่อย่างน้อย
1 เคส และเข้าช่วยผ่าตัดเล็กอย่างน้อย 1 เคส 
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5.  กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5  รับผิดชอบอยู่เวรนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.00 น.– 24.00 น. ในวันราชการส่วน
วันหยุดราชการและเสาร–์อาทิตย์มี 2 ผลัดตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00 – 24.00 น. โดยให้อยู่เวรดังนี ้

 
 
เวรER (Emergency room) 
ให้นิสิตแพทย์อยู่เวรER วันละ 4 คนโดยให้หัวหน้ากลุ่มจดัเวรอยู่ และให้น ารายชื่อไปติดที่ห้องอุบัติเหตุ(ER) และที่

ธุรการภาควิชาศัลยกรรมจุดประสงค์เพื่อช่วยExtern, แพทย์ใช้ทุนและอาจารย์ศลัยกรรมเย็บแผล, ชะล้างบาดแผล, ให้การดูแล
รักษาเบื้องต้นและเป็นผู้ช่วยในการท าหัตถการต่างๆที่ห้องฉุกเฉิน 
 เวรในศัลยกรรมและเวรช่วยผ่ำตัด 2 คน 

ให้นิสิตแพทย์อยู่เวรในศัลยกรรมและช่วยผ่าตัดวันละ 2 คนโดยใหห้วัหน้ากลุ่มช่วยจัดเวรแล้วน ารายชื่อไปติดที ่ward 
ศัลยกรรมธุรการศลัยกรรมและห้องผ่าตัดโดยมหีน้าท่ีดูแลและรับผูป้ว่ยcase emergency และtrauma  ทุกรายทีA่dmit 
(16.00-24.00 น.) เข้ามาในหน่วยศัลยกรรมรวมทั้งเขียนรายงานผู้ปว่ยด้วยและตอนเช้าให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มทราบด้วยส่วนผู้ป่วยท่ี
Admit ช่วงเวลา 24.00-08.00น. ในตอนเช้าให้นิสิตแพทย์ที่ไดc้ase เขียนช่ือผู้ป่วยที่ไดร้ับลงในสมุดประจ าตัวและสมดุจ่าย 
case ด้วยและหลังจากรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลแล้วหำกผู้ป่วยcase ดังกล่ำวต้องเข้ำห้องผ่ำตัดให้นิสิตแพทย์ที่รับcase นั้นๆ
เข้ำช่วยผ่ำตัดด้วยจนกว่ำจะผ่ำตัดcase นั้นๆเสร็จเรียบร้อย 
 กรณีมเีคสที่น่าสนใจเปดิผ่าตัดนอกเวลาราชการ ให้นิสิตแพทย์อยูเ่วรER  4 คน ขึ้นมาดูการผ่าตัดในหอ้งผ่าตัดด้วยหรือ
หากกรณมีีอุบัติเหตุหมู่ที่ห้องฉุกเฉนิ ให้นิสิตแพทย์ที่อยู่เวรในศลัยกรรมลงมาปฏิบัติงานท่ีER ด้วย 
 หากนิสิตแพทย์ยังward round กับอาจารย์ในช่วงเย็นไมเ่สร็จ อนุญาตให้นิสิตแพทยม์าขึ้นปฏิบตัิเวรชา้กว่า 16.00น.
ได้ แต่ให้รบีมาปฏบิัติงานทันทีหลงัจากท่ี ward round เสร็จ 
สรุป เวรนอกเวลาราชการศลัยกรรมมีนสิิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ทั้งหมด 6 คน/ วันและการอยูเ่วรของนิสิตแพทยช้ั์นปีท่ี 5 อยู่
ภายใต้ความดูแลของแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์ที่อยู่ในเวรวันน้ันๆ 
 
6.  กำรฝึกหัตถกำร 
 นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี5 แบ่งกลุ่มละ3 คนรับกล่องฝึกหตัถการในวันแรกที่ข้ึนปฏิบัติงานให้ฝึกความช านาญแล้วน าไปสอบ
กับอาจารย์ตามรายชื่อท้ายตารางสอนในช่ัวโมง skill lab หรือตามที่นัดกับอาจารย์และให้อาจารยผ์ูคุ้มเซ็นช่ือในสมดุบันทึก
หัตถการภายในวันพุธสุดท้ายกลุ่มที่ไม่ส่งกล่องหตัถการคืนภายในก าหนดจะไม่มีสิทธิสอบ 
 

   หน้ำท่ีของหัวหน้ำกลุม่รวม (1 คน)  

1.มีหน้าที่จัดรายชื่อนิสิตแพทย์ท่ีอยู่เวรทั้งวันราชการและวันหยดุราชการจากหัวหน้ากลุม่ย่อย(วันหยดุราชการให้
แบ่งเป็น 2 ผลัด 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น.) น ามาจัดพิมพ์ที่ธุรการศลัยกรรม 

2.  รับผิดชอบท่ีจะบอกสมาชิกในกลุ่มรวมว่ามีกิจกรรมทางวิชาการที่ไหนเวลาใดหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
3.   เขียน Weekly schedule  แต่ละสัปดาห์ที่บอร์ดหน้าห้องประชุมศัลยศาสตร์ชั้น 12 
4. ติดต่อประสานงานเรื่องการเรียนการสอนกับอาจารย์ที่ท าการสอนและกับภาควิชาศัลยศาสตร ์
5. มีหน้าที่จัดรายชื่อนิสิตแพทยเ์ป็นกลุ่มเพื่อท าtopic และติดต่อรับหวัข้อtopic กับอาจารย์ประจ ารายวิชา 
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สรุปหัวข้อสอนหัวข้อสอนบรรยำย (ศศ501) 

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำศัลยศำสตร์คณะแพทยศำสตร์มศว 

Neurosurgery 
1. ICH        นายแพทยส์ุรเชษฐ์ ศรีแก้ว 
2. Spinal cord injury      นายแพทยส์ุรเชษฐ์ ศรีแก้ว 
3. Intracranial pressure      นายแพทย์อภินันท์  แก้วประดิษฐ ์
4. CNS tumors       นายแพทย์อภินันท์  แก้วประดิษฐ ์  
5.  Head injury       นายแพทย์ไกรยศเกียรตสิุนทร 
6. Hydrocephalus      นายแพทย์ไกรยศเกียรตสิุนทร 
Bedsideteaching 
1. Spontaneous intracerebral hemorrhage or                                 นายแพทย์ไกรยศ/ อภินันท์/ สุรเชษฐ์/  
    CNS infection or degenerative spine disease 
 
CVT 
1..Common problems in general thoracic surgery   นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
2. Extracorporeal circulatory support    นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
3.  Acquired heart disease      นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
4. Congenital heart disease     นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
5.  Blunt and penetrating chest injuries    นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
Bedsideteaching 
1. Mediastinal mass      นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
2. ICD drainage       นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
3. Hemoptasis       นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
4.  ICU care       นายแพทย์วิชยา  วิธุรวานิชย์ 
 
Plastic 
1.  Skin graft& flap      แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
2.  Burns       แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
3.  Wound healing      แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
4. Advanced wound care      แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
4.  Maxillofacial injury      แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
5. Congenital disorder in plastic surgery    แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
6.  Skin & soft tissue tumors     แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
 
 
หัวข้อสอนTopic (ศศ511) 
1. Pressure       แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
 
Pediatric surgery 
1.  Neonatal gut obstruction                                          รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
2.  Anorectal malformation                                    รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
3.  Abdominal wall defects and umbilical disorder                     รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
4.  Hirschsprung’s disease      รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
5.  Hernia                                                              รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
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หัวข้อสอนTopic (ศศ511) 
1.  Pressure sore       แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
2.  Intussusception      รศ.นพ.ไพบูลย์  สุขโพธารมณ ์
 
 


