
 

 

 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
 

แพทยใชทนุ ภาควิชาศัลยศาสตร 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประจําปการศึกษา 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี  1/5/63 

 



 
 

 

 

คํานํา 

 

ภาควิชาศัลยศาสตรยินดีตอนรับแพทยใชทุนทุกทานท่ีเขามาเพ่ิมพูนทักษะในภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแพทยเพ่ิมพูนทักษะทุกทาน จะปฏิบัติงานในศัลยศาสตรท่ัวไป  ศัลยศาสตรหลอดเลือด 

ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ ศัลยศาสตรเฉพาะทางดานอ่ืนๆ เชน  ประสาทศัลยศาสตร ศัลยศาสตรตกแตง  และศัลยศาสตร  

ทรวงอกและหัวใจ  ซึ่งจะไดเรียนรูและฝกฝน หัตถการข้ันพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรท่ีจะมีประโยชนในการชวยชีวิตผูปวย  เชน     

การผาตัด Venous cutdown การผาตัดไสติ่ง การใส  Intercostal drainage  ในชวงเวลาน้ีขอใหแพทยทกทาน มีความตั้งใจ

มุงมั่น และมีความรับผิดชอบ ตองานท่ีไดรับมอบหมายฝกการทํางานเปนทีมรวมกับอาจารยแพทย แพทยประจําบาน และนิสิต

แพทยเวชปฏิบัติ รวมท้ังเปนแพทยพ่ีเลี้ยงใหกับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 และปท่ี 5 ดวย  

 สุดทายน้ีขอเปนกําลังใจใหกับแพทยเพ่ิมพูนทักษะทุกทานใหผานการประเมินของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ และไดความรู 

และทักษะดังท่ีทานปรารถนาทุกประการ 

 

 

 

                  รองศาสตราจารย นายแพทยปริญญา อัครานุรักษกุล 

                     หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร 

รองศาสตราจารย นายแพทยปริญญา อัครานุรักษกุล 
 

รองหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร ฝายการศึกษา   

รองศาสตราจารย แพทยหญิงดลฤดี สองทิศ 
   

การเรียนการสอนในข้ันคลินิกสําหรับนิสิตแพทยแบงการปฏิบัติงานเปน 4 สายงาน แตละสายงาน ประกอบดวยอาจารย

แพทย แพทยใชทุน Extern และนิสิตแพทย ดังน้ี 
 

ศัลยกรรมสาย A  (Gen A) 

1.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต  วิริยะโรจน         (หัวหนาสาย) 

2.  รองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย   ยิ่งศักดิ์มงคล 

3.  นายแพทยหริรักษ   ยอดยิ่ง      

4.  นายแพทยธนา  บุญสินสุข     

5.  นายแพทยธรรมนิจ  รุกขชาต ิ      

6.  แพทยหญิงเสริมศรี พงษรัตนกูล  

ศัลยกรรมสาย B (Gen B) 

1.  รองศาสตราจารย แพทยหญิงดลฤดี   สองทิศ   (หัวหนาสาย)  

2.  รองศาสตราจารย นายแพทยปริญญา  อัครานุรักษกุล  

3.  แพทยหญิงกรวีร   เทพสัมฤทธ์ิพร   

4.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย ตุลวรรธนะ      

5.  นายแพทยสรรค   สาธรวิริยะพงศ  

6.  นายแพทยสารัฐ  สงวนหลอสิทธ์ิ 

7.  นายแพทยอนุวัฒน  ชาติกิจเจริญ    

 

ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ 

1.  นายแพทยอนุรักษ   ดาวลอย      (หัวหนาหนวย) 

2.  แพทยหญิงภาวนี   ศรีหลา    

3.  นายแพทยสมเกียรติ   นามประดิษฐ 

4.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศรายุทธ  วิริยะศิริพงศ 

5.  นายแพทยศุภภัทร ลือพงศพาณิชย     

ศัลยกรรมเฉพาะทาง (Subspecialty) 

1.  ศัลยกรรมระบบประสาท 

 นายแพทยไกรยศ  เกียรติสุนทร 

      นายแพทยอภินันท แกวประดิษฐ 

           นายแพทยสุรเชษฐ ศรีแกว 

           นายแพทยชุมพล   คคนานต                       ( ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.2562 - 31 พ.ค. 2564 ) 



 
 

 

2.  ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ 

 นายแพทยวิชยา  วิธุรวานิชย 

 นายแพทยชยุตม  ศรีวัฒนวรชัย 

 แพทยหญิงกรัณยรัตน เอ้ืออนุสรณ  
 

3. ศัลยกรรมตกแตง 

  แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวัสดิ ์
   

สาํนักงานภาควิชาศัลยศาสตร 

1.  น.ส.วชิราพรรณ  รอดเกิด  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 

  ปฏิบัติงานดานบริหารงานสํานักงาน  และการเรียนการสอนนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5, แพทยใชทุน  

     โทรศัพท  60712 

 2.  น.ส.วนัสสุดา  เดวิเลาะ ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

   ปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอนรับผิดชอบการเรียนการสอนนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4, ช้ันปท่ี 6 

     โทรศัพท  60713 

 3.  น.ส.สุรีภรณ  กลิ่นหอม ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

   ปฏิบัติงาน ชวยงานดานการเรียนการสอน งานสํานักงานภาควิชาศัลยศาสตร  

      โทรศัพท 60713 
 

สาํนักงานภาควิชาศัลยศาสตร    ช้ัน 7  อาคารคณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 

    โทรศัพท 037-395451 ตอ 60712  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยใชทนุ ภาควิชาศัลยศาสตร 

ประจําปการศึกษา  2563 

 

 

1. รศ.นพ.ปริญญา  อัครานุรักษกุล ประธาน/ท่ีปรึกษา 

2 รศ.นพ.ณรงคชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล กรรมการ 

3 นพ.อนุรักษ  ดาวลอย กรรมการ 

4 รศ.พญ.ดลฤดี  สองทิศ กรรมการ 

5 ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน กรรมการ 

6 พญ.กรวีร  เทพสัมฤทธ์ิพร กรรมการ 

7 ผศ.นพ.ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ กรรมการ 

8 นพ.วิชยา วิธุรวานิชย กรรมการ 

9 ผศ.นพ.หริรักษ  ยอดยิ่ง กรรมการ 

10 พญ.ภาวิณี  ศรีหลา กรรมการ 

11 นพ.สมเกียรติ  นามประดิษฐ กรรมการ 

12 นพ.สรรค   สาธรวิริยะพงศ กรรมการ 

13 นพ.ธรรมนิจ  รุกขชาต ิ กรรมการ 

14 นพ.ไกรยศ  เกียรติสุนทร กรรมการ 

15 นพ. ธนา  บุญสินสุข กรรมการ 

16 ผศ.นพ.ศรายุทธ  วิริยะศิริพงศ  กรรมการ 

17 นพ.อภินันท แกวประดิษฐ กรรมการ 

18 นพ.สุรเชษฐ ศรีแกว กรรมการ 

19 นพ.ชุมพล   คคนานต กรรมการ 

20 พญ.เสริมศรี พงษรัตนกูล กรรมการ 

21.     พญ.กรัณยรัตน เอ้ืออนุสรณ  กรรมการ  

22. นพ.ชยุตม  ศรีวัฒนวรชัย กรรมการ 

23.  นพ.ศุภภัทร ลือพงศพาณิชย กรรมการ 

24. นพ.อนุวัฒน ชาติกิจเจริญ กรรมการ 

25. นพ.สารัฐ สงวนหลอสิทธ์ิ  กรรมการ 

26. พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ ์ กรรมการ ผูรับผิดชอบแพทยใชทุน 

   

   



 
 

 

                                     ตาราง activity (9.30-12.30 น.) ภาควิชาศัลยศาสตร ประจําป 2563 

 

วันที ่ ชนิดหัวขอ ชื่อเรื่อง อ. ผูควบคุม 

3-Jun Journal/ Topic ธีธัช อ. อภินันท 

10-Jun Journal/ Topic วีนัส อ. วิชยา 

17-Jun Journal/ Topic ไพจิตร อ. ไกรยศ 

24-Jun Journal/ Topic ปนายุ อ.วรรณา 

1-Jul Journal/ Topic มนัสชัย อ.สุรเชษฐ 

8-Jul Journal/ Topic เฉลิมชนม อ. ธนา 

15-Jul Journal/ Topic สุทธิดา อ. อภินันท 

22-Jul Journal/ Topic ธีธัช อ. วิชยา 

29-Jul Journal/ Topic ปนายุ อ. ไกรยศ 

5-Aug Journal/ Topic ธนาภรณ อ.ชยุตม 

19-Aug Journal/ Topic สมถพร อ.วรรณา 

26-Aug Journal/ Topic  รัศวัลย อ.สุรเชษฐ 

2-Sep Journal/ Topic ณภัทร อ. กรัณยรัตน 

9-Sep Journal/ Topic ปวรุศร อ. ธนา 

16-Sep Journal/ Topic  ธีธัช อ. อภินันท 

23-Sep Journal/ Topic ชยุตม อ. วิชยา 

30-Sep Journal/ Topic ณภัทร อ. ไกรยศ 

7-Oct Journal/ Topic กรวิชญ อ.ชยุตม 

14-Oct Journal/ Topic อภิญญา อ.วรรณา 

21-Oct Journal/ Topic อุบลรักษ อ.สุรเชษฐ 

28-Oct Journal/ Topic วรรณกร อ. กรัณยรัตน 

4-Nov Journal/ Topic ระรินทิพย อ. ธนา 

11-Nov Journal/ Topic ณัฐธิดา อ. อภินันท 

18-Nov Journal/ Topic กรวิชญ อ. วิชยา 

25 -Nov Journal/ Topic ชยุตม อ. ไกรยศ 

2-Dec Journal/ Topic วัชพล อ.ชยุตม 

9-Dec Journal/ Topic พัชรอร อ.วรรณา 

16-Dec Journal/ Topic  ภาวิตา  อ.สุรเชษฐ 

23-Dec Journal/ Topic  กรวิชญ อ. กรัณยรัตน 

30-Dec Journal/ Topic วัชพล อ. ธนา 

6-Jan Journal/ Topic ณัฐญา อ. อภินันท 

13-Jan Journal/ Topic ปฎิภาณ อ. วิชยา 

.. 



  
 

 

 

วันที ่ ชนิดหัวขอ ชื่อเรื่อง อ. ผูควบคุม 

20-Jan Journal/ Topic ชลกนก อ. ไกรยศ 

27-Jan Journal/ Topic ภาวิตา อ.ชยุตม 

3 -Feb Journal/ Topic ชลิดา อ.วรรณา 

10-Feb Journal/ Topic ปณิดา อ.สุรเชษฐ 

17-Feb Journal/ Topic ภาณุรุจ อ. กรัณยรัตน 

24-Feb Journal/ Topic รณกฤต อ. ธนา 

3-Mar Journal/ Topic ณัฐชฎา อ. อภินันท 

10-Mar Journal/ Topic พิมพชนก อ. วิชยา 

17-Mar Journal/ Topic ปนายุ อ. ไกรยศ 

24-Mar Journal/ Topic ภาวิตา อ.ชยุตม 

31-Mar Journal/ Topic รณกฤต อ.วรรณา 

7-Apr Journal/ Topic ชลวิภา อ.สุรเชษฐ 

21-Apr Journal/ Topic ธัญมน อ. กรัณยรัตน 

28-Apr Journal/ Topic ปนายุ  อ. ธนา 

5-May Journal/ Topic องอร อ. อภินันท 

12-May Journal/ Topic ภูมินทร อ. วิชยา 

19-May Journal/ Topic ธีธัช อ. ไกรยศ 

26-May Journal/ Topic ชยุตม อ.ชยุตม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายชื่อแพทยใชทุนภาควิชาศัลยศาสตร 

 ประจําปการศึกษา 2563 

ชั้นปที่ 1  

  1.  พญ.พัชรอร  เพชรแกวกุล 

 2.  นพ.อุบลรักษ  อ้ึงสวัสดิ์ 

 3.  พญ.ธนาภรณ ธารแสงประดิษฐ 

 4.  พญ.พิมพชนก  เรืองจินดา 

ชั้นปที่ 2   

 1. พญ.ภาวิตา  ธรรมโสภิต 

 2. นพ.กรวิชญ  สมทัศน 

 3. นพ.ชยุตม  รัศมีวิริยะนนท 

 4. นพ.ธีธัช พ้ืนงาม  

 5. นพ.ปภายุ  อินทุลักษณ 

ชั้นปที่ 3   

 1.  นพ.รณกฤต วิวัฒนเจริญกุล 

 2. พญ.สุธิดา เซงไพเราะ 

 3. นพ.วรฤทธ์ิ เช่ียวชาญศิลป 

 4. พญ.ณัฎฐชนก เมฆรักษากิจ 

 5.  พญ.วรรณกร ประภาสัจจะเวทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ตารางปฏิบัติงานสําหรับแพทยใชทุนภาควิชาศัลยศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 

  

  June July August September 

  1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 

Gen A 
รัญชน/ ภาวิตา / วรฤทธ์ิ, 

วรรณกร 
ไพจิตร /  ภาวิตา / รณกฤต 

เฉลิมชนม / ปนายุ / 

รณกฤต 

ธนาภรณ, สมถพร /ปนาย/ุ 

วรฤทธ์ิ 

Gen B มนัสชัย /กรวิชญ /ณัฎชนก วีนัส / กรวิชญ ณภัทร /  ภาวิตา / สุทธิดา รัศวัลย /  ภาวิตา / สุทธิดา 

Uro 

ไพจิตร/ 

ชยุตม / 

รณกฤต 

วีนัส / 

ชยุตม / 

รณกฤต 

รัญชน/ 

ชยุตม /    

ณัฎชนก 

มนัสชัย / 

ชยุตม /  

ณัฎชนก 

สมถพร/  

กรวิชญ / 

ธนาภรณ/  

กรวิชญ / 
 กรวิชญ / รณกฤต 

Sub ธีธัช/ สุทธิดา 
มนัสชัย/     

ธีธัช/ สุทธิดา 

เฉลิมชนม/   

ธีธัช/สุทธิดา 

รัศวัลย / 

ชยุตม 

สมถพร / 

ชยุตม 

ณภัทร/ 

ชยุตม 

ปวรุศม / 

ชยุตม 

ICU 
วีนัส /  

ปนาย ุ

ไพจิตร / 

ปนาย ุ

เฉลิมชนม / 

ปนาย ุ

รัญชน / 

ปนาย ุ

ธนาภรณ/ 

ธีธัช 

รัศวัลย/    

ธีธัช 

ปวรุศม /   

ธีธัช 

ณภัทร/    

ธีธัช 

       
.. 

 
         

 
October Novermber December January 

 
1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 

Gen A ระรินทิพย / ธีธัช / สุทธิดา อุบลรักษ / ธีธัช /สุทธิดา ณัฐญา/ ชยุตม / วรรณกร วัชพล / ชยุตม / รณกฤต 

Gen B ปวรุศม / ปนายุ / วรฤทธ์ิ       อภิญญา/ ปนาย/ุ รณกฤต 
ปฎิภาณ, ณัฐธิดา / ธีธัช/ 

รณกฤต 
พัชรอร/ ธีธัช/ วรรณกร 

Uro 

อุบลรักษ/ 

ภาวิตา / 

รณกฤต 

อภิญญา/

ภาวิตา / 

รณกฤต 

ภาวิตา / วรฤทธ์ิ 
ปนายุ / 

สุทธิดา 

ปนาย/ุ 

สุทธิดา 

ชลกนก / 

ปนาย/ุ 

สุทธิดา 

ณัฐญา / 

ปนายุ / 

สุทธิดา 

Sub กรวิชญ / วรรณกร 
ระรินทิพย / 

กรวิชญ  

ณัฐธิดา / 

กรวิชญ 

วัชพล /  

ภาวิตา  

พัชรอร / 

ภาวิตา  

ปฎิภาณ/ 

ภาวิตา/ 

ณัฎชนก 

ชลกนก / 

ภาวิตา/ 

ณัฎชนก 

ICU 
อภิญญา / 

ชยุตม 

อุบลรักษ / 

ชยุตม 

ณัฐธิดา / 

ชยุตม 

ระรินทิพย/ 

ชยุตม 

พัชรอร / 

กรวิชญ 

วัชพล /   

กรวิชญ 

ณัฐญา /  

กรวิชญ 

ปฎิภาณ /

กรวิชญ  

    

… 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

 

 

 
Febuary March April May 

 
1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

Gen A 
ณัฐชฎา / กรวิชญ  /  ณัฎ

ชนก 

ภาณุรุจ, ปณิดา /          กร

วิชญ/  สุทธิดา 
ภูมินทร, องอร/ ภาวิตา ชลวิภา/ปนาย ุ

Gen B ชลกนก /  ชยุตม / สุทธิดา  ชลิดา /  ชยุตม / ณัฎชนก 
พิมพชนก/กรวิชญ/ 

รณกฤต 
ธัญมน / ภาวิตา 

Uro 
ภาณุรุจ/    

ธีธัช 
ชลิดา/ ธีธัช ธีธัช ธีธัช 

ธัญมน/ 

ชยุตม / 

สุทธิดา 

ชลวิภา / 

ชยุตม / 

สุทธิดา 

 กรวิชญ/  

รณกฤต 

กรวิชญ/  

รณกฤต 

Sub 

ชลิดา/   

ปนายุ / 

รณกฤต 

ปณิดา / 

ปนายุ / 

รณกฤต 

ณัฐชฎา / 

ปนาย/ุ

รณกฤต 

พิมพชนก / 

ปนาย/ุ 

รณกฤต 

ธีธัช / วรฤทธ์ิ 

องอร / 

ชยุตม/  

สุทธิดา 

ภูมินทร / 

ชยุตม/  

สุทธิดา 

ICU 
ปณิดา /  

ภาวิตา 

ภาณุรุจ/ 

ภาวิตา 

พิมพชนก / 

ภาวิตา 

ณัฐชฎา / 

ภาวิตา 

ชลวิภา/  

ปนาย ุ

ธัญมน/  

ปนาย ุ

ภูมินทร /  

ธีธัช 

องอร /     

ธีธัช 



 

 

แพทยใชทุนชั้นปที่ 1 ขึ้นปฏิบัติงานตามสาย ดังนี ้

ผาน General surgery  สาย  A  หรือ  สาย B   1 เดือน 

สาย URO หรือ Subspecilty หรือ ICU 1 เดือน 

โดยให  แพทยใชทุนออกตรวจ OPD URO ในวัน จันทร อังคาร  และ ศุกร   

แพทยใชทุนออกตรวจ OPD  Subspeciality ในวันจันทรถึงศุกร 

แพทยใชทุนดูแลผูปวยวิกฤตท่ีแผนก SICU หรือ Semi ICU  

และเขา OR  ตามตารางหองผาตัด 

การเปลี่ยนสาย  แพทยใชทุนปท่ี 1 เปลี่ยนสาย ตามท่ีจัดใหตามความเหมาะสม 

จํานวนวันทื่อยูเวร  

แพทยใชทุนปท่ี 1 อยูเวรในคนละ 12-13  เวร 

แนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุน  ภาควิชาศัลยศาสตร 

1. การออก OPD 

   ใหแพทยใชทุนท่ีไมไดเขาชวยผาตัดมาออก OPD หลังจาก round ward เสร็จ  และไมเกินเวลา 9.00 น. และไมควรสายเกิน 

15 นาที โดยใหถือวาการเขาชวยผาตัดเปน first priority   ถาไมมี case  ผาตัดจึงมาชวยออก OPD 

2. การดูแลผูปวยใน 

 ใหมา round ทุกวันในเวลาราชการ เริ่ม 7.00 น. หรือเร็วกวาน้ัน ใหเสร็จกอนเวลา  08.30 น. และชวงบาย  15.00-16.00 น.  

พรอมกับอาจารยประจําสาย, Extern,  และนิสิตแพทย  

 แพทยใชทุนตองเขียน  On service note และเขียน  Progress  note ผูปวยทุกคนโดยเขียน  Progress  note ผูปวยหลัง 

ผาตัดติดตอกันอยางนอยสามวัน  นับตั้งแตวันผาตัด (Post operative day 0) จนหลังผาตัดวันที่ 2 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  ผูปวย

ในหอผูปวยวิกฤต ( SICU, semi ICU) ตองเขียน  progress  note ติดตอกันทุกวัน 

 - วันหยุดราชการใหมา round ward พรอมกับ Extern  

 - การรายงาน  case  ท่ีมีปญหาใน  ward  ใหรายงานตามลําดับคือ  Extern,  แพทยใชทุน  first call,  แพทยใชทุน second  

call (ถาม)ี  และอาจารยเจาของไขทราบตามลําดับ 

ยกเวน  case  ICU/ER/ Consult  ใหตามแพทยใชทุน 1 กอน  (1st call)   และ  พา Extern ไปดวย  

 เมื่อ ผูปวย discharge  ใหแพทยใชทุน สรุป ประวัติและตรวจรางกาย,  Investigation , การวินิจฉัย, การรักษา และผล 

ช้ินเน้ือ ลงใน ใบสรุป summary  (ใบสีชมพูและใบเขียว) ภายใน 24 ชั่วโมง    

3. การทําผาตัดและชวยผาตัด 

แพทยใชทุนมีหนาท่ี set ผาตัด case elective, จัดลําดับผูปวยท่ีจะผาตัดในวันรุงข้ึนกอนเวลา 14:00 น. และสั่งการรักษา 

เพ่ือเตรียมคนไขกอนผาตัด  (pre-operative order)  แปลผลปฎิบัติการ และแกไขผลปฎิบัติการใหพรอมสําหรับการผาตัด 

ในเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนมีหนาท่ีหลักคือเขาชวยผาตัด แตถาไมมี case  ใหไปชวยออก OPD 

นอกเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนเวร  สามารถทําหัตถการพ้ืนฐานได  เชน  debridement, ผาตัดไสติ่ง และคุม  Extern ทํา

ผาตัดดวย  ในกรณีหัตถการอ่ืนๆ  ใหรายงาน  case  ใหอาจารยท่ีอยูเวรทราบ และ  ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยเปนผูพิจารณาวาจะ

มาทําผาตัดเองหรือใหแพทยใชทุนทํา 

 ทุก Case ที่ Admit  และรับ  Consult  ตางแผนก  ใหรายงาน  Staff  ทราบทุกครั้ง 

 **  แพทยใชทุนชั้นปที่ 1 ที่ผานศัลยกรรม ตองทําผาตัด Appendectomy อยางนอย 1 ราย 

 



 
 

 

4. การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 ใหอยูเวรตามท่ีโรงพยาบาลกําหนด เชน เวร ER 

 การรายงาน case  ท่ีมีปญหาใน ward  ใหรายงานตามลําดับคือ Extern,  

  แพทยใชทุนเวร first call,  แพทยใชทุน  second call (ถาม)ี และ  อาจารยเจาของไขทราบ และอาจใหอาจารยที่อยูเวรวัน

นั้น   ชวยวางแผนการรักษาและพิจารณาการรักษา   ขึ้นอยูกับอาจารยเจาของไขเปนผูพิจารณา 

 การรับปรึกษาจาก ER  ใหตามแพทยใชทุน first call  เปนอันดับแรก และใหแพทยใชทุนตาม  Extern เวรลงไปชวยดวย  

แลวรายงาน case ที่ไดรับการ consult ใหอาจารยที่อยูเวรวันนั้นทราบทุกครั้ง และเขียนรับปรึกษาทุกครั้งที่มีการรับปรึกษา

ที่ ER หรือ ระหวางภาควิชา 

ในกรณีตามอาจารยเจาของเวรไมได  ให โทรรายงานอาจารยหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร   

หมายเหตุ  # การ  admit  แพทยใชทุนศัลยกรรมที่อยูเวร  ตองไดรับการเห็นชอบจาก 

อาจารยที่อยูเวร  หรือหัวหนาภาควิชาเทานั้น  และตองเขียนชื่อเจาของไขกํากับดวยทุกครั้งเทานั้น   หาม  admit  ผูปวยโดยไมไดรับ

อนุญาต จากแพทยเจาของไข 

5. การจายผูปวย ใหกับนิสิตแพทย 

เวรนอกเวลาราชการ แพทยใชทุนท่ีอยูเวรในวันน้ัน มีหนาท่ีจายผูปวย ท่ีรับการนอนในโรงพยาบาล ในคืนนน้ัน ใหกับนิสิต

แพทยช้ันปท่ี 4,  5  และ ตองตามนิสิตแพทยมารับผูปวยดวยทุกครั้ง เปนหนาที่แพทยใชทุนป  1 

6. การทํา Activity ทางวิชาการของภาควิชา 

สัปดาห

ท่ี  8.30-9.30 9.30 -10.30 

10.30 -

11.30 

11.30 -

12.30 12.30-14.30 14.30-16.00 

1 
Admission 

round 

Topic 

(Int. 2,3) 

Grand 

round 

Lunch    / 

Journal 

(Int. 1) 

ประชุมภาค Tumor conference 

2 
MM 

conference 

Admission 

round 

Quality meeting 

(staff) 
Audit chart 

3 
Admission 

round 

Topic 

(Int. 2,3) 

1.  Patho conference 

2.   X-ray conference 

3. Inter- department 

4. guest speaker 

  

4 
MM 

conference 

Admission 

round 
CLT (staff+ nurse) Audit chart 

5 
Admission 

round 

ประชุม

วิชาการ   



 

 

   แพทยใชทุนปที่ (1) รับผิดชอบในการเตรียม  M.M. conference และ แพทยใชทุนปสูงสุดในแตสาย เปนผูนําเสนอ     

โดยปรึกษา  อาจารยหัวหนาสายแตละสาย  และ กรุณาสงรายช่ือผูปวยท่ีเขา MM  ใหพิมพสงกอน วันจันทรของสัปดาหที่ 3 กับ

เลขานุการภาค (คุณวชิราพรรณ  รอดเกิด) 

         แพทยใชทุนปที่  (1)  เปน ผูรับผิดชอบควบคุมการเตรียมการนําเสนอ  X-Ray conference โดยใหสงรายช่ือ พรอม film  

X-ray ใหกับอาจารยวิชิต  กอนวันศุกรท่ี 1 และสงรายช่ือท่ี คุณ วชิราพรรณ กอนวันจันทรสัปดาหท่ี 2 

แพทยใชทุนปที่  (1)  รับผิดชอบการเตรียมและนําเสนอ  tumor conference โดยตองสงรายช่ือท่ี  คุณวชิราพรรณ กอน 

วันจันทรสัปดาหท่ี 4 ของทุกเดือน 

          แพทยใชทุนปที่ (1) รับผิดชอบในการเตรียมและมีหนาท่ีตองนําเสนอ  journal ตามท่ีกําหนดไว ในพุธ ถามีปญหาหรือไม

สามารถเสนอไดตามกําหนดตารางกรุณาติดตอ อ.วรรณา  (ดูตาราง activity ท่ีแนบมาดวยประกอบ) 

            แพทยใชทุนปที่ (2 และ 3) รับผิดชอบในการเตรียมและมีหนาท่ีตองนําเสนอ Topic ทุกวันพุธท่ี 1, 3 ของเดือน  

แพทยใชทุนปที่ (2 และ 3) รับผิดชอบในการลงทะเบียนการผาตัด ลงทะเบียนการประชุม Tumour conference, M&M 

conference, Admission round, morning round ลงใน google form โดยจะไดรับการ orientation โดย อ. ธนา  ถามีปญหา

หรือไมสามารถลงทะเบียนได กรุณาติดตอ อ. ธนา   

           แพทยใชทุนทุกชั้นป จะตอง round ward ใหเสร็จกอน activity เชาของทุกวัน และตองเขารวม activity  ทุกครั้ง ยกเวน

การติดผูปวยฉุกเฉินเทานั้น 

7.     แพทยใชทุนปที่ (2 และ 3) รับผิดชอบในการเตรียมและมีหนาท่ีตองนําเสนอ Admission round ทุกวันพุธประเมิน นิสิต

แพทยและ Extern 

1.  แพทยใชทุนท่ีผานภาควิชาศัลยศาสตรมีหนาท่ีประเมินการทํางานของ Extern  โดยจะมีใบประเมินแจกให 

ประเมินการทํางานของนิสิตแพทยป 4, 5 ดวย 

8. การลาตาง  ๆ

 การลากิจ หรือลาพักผอนใหแจงและ ยื่นใบลาใหกับอาจารย (หัวหนาสาย)   ทราบลวงหนา        

อยางนอย 1 สัปดาห และตองไดรับการอนุมัติกอนเทาน้ันจึงจะลาได  การลาอบรมและประชุมวิชาการไมเกินปละ  2 ครั้ง 

9.  แพทยใชทุน  สรุปใบ summary discharge ผูปวยทุกรายโดยดูคูมือ ICD 10 ประกอบ  ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังผูปวย discharge 

หรือเสียชีวิต  ถาพบวาแพทยใชทุนทานใดสรุปรายงานผูปวยไมสมบูรณมากกวา 10 ฉบับ ใน 1 เดือน จะถือวาไมผานการประเมิน 

Intern ในแผนกศัลยกรรม โดยไมมีขอแมใด ๆ  

10. เซ็นชื่อ check การอยูเวรของนิสิตแพทยป 4, ป 5, Extern  โดยแพทยใชทุนสูงสุดในแตละสาย 

11.  รวมการคุมสอบ OSCE นิสิตแพทยป 4, ป 5 และป 6 

12.  การประเมินการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนโดยอาจารยแพทย 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

แนวทางในการปฏิบัติงานของภาควิชาศัลยศาสตร 

ประกอบดวย : - 

      การบริการทางการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และหองผาตัดเล็ก 

2.  การดูแลผูปวยใน 

3.  การผาตัด 

4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 

5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราราชการ 

การบริการทางวิชาการ 

1.  การประชุมวิชาการ 

2.  การประชุมภาควิชา 

 

การบริการดานการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และผาตัดเล็ก  

      ภาควิชาศัลยศาสตรจัดบริการตรวจรักษาผูปวยนอกทุกวันราชการ  ในเวลา 08.30 –15.00 น. ท้ังน้ี 

ครอบคลุมการใหบริการหองผาตัดเล็ก  รวมถึงการรับปรึกษาผูปวยจากแผนกฉุกเฉิน  และผูปวยตางแผนกในเวลาราชการ ดังตาราง

การปฏิบัติงาน 

 

ตารางออกตรวจผูปวยนอกและผาตัดเล็ก (เวลา 09.00 – 16.00) 

หนวย General Uro Neuro Ped Plastic CVT 

วัน       

จันทร 

อ.วิชิต, อ.ธรรมนิจ,  

อ.เสริมศร ี

อ.สมเกียรติ น./ 

อ.ศรายุทธ 

    

องัคาร อ.กรวีร/ อ.ธวัชชัย /  

อ.สรรค    

 อ.ไกรยศ/ 

อ.ชุมพล 

 อ.วรรณา  

พุธ อ.ธรรมนิจ (A) wk 1 

อ.หริรักษ (A) wk 2 

อ.สรรค   (B)  wk 3 

อ.เสริมศร ี(A)  wk 4 

อ.ธวัชชัย (B) wk 5 

     

พฤหัส อ. ณรงคชัย,          

อ.หริรักษ, อ.ธนา ,  

อ.ภาวนี     

ศุกร อ.ดลฤดี / อ.ปริญญา/ 

สรรค 

อ.อนุรักษ/ 

อ.ภาวนี  

(คลินิกพิเศษ 

pediatrics 

urology) 

   อ.วิชยา 

วันพุธ  : เปนวันวิชาการของภาควิชาศัลยศาสตร จะรับตรวจเฉพาะผูปวยปรึกษาท่ีมีความเรงดวนเทาน้ัน และไมรับนัด 

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจ  OPD  อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 



 

 

2. การดูแลผูปวยใน 

       อาจารยแพทยดูแลผูปวยท่ีรับผิดชอบในหอผูปวยรวมกับแพทยใชทุน และนิสิตแพทยในแตละสายงาน กําหนดให  Round  

ward  เชาใหเสร็จสิ้นกอนเวลา  8.30 น.   

3.  การผาตัด 

ผาตัดเล็ก 

 ทําการผาตัดท่ีหองผาตัดเล็กในบริเวณหองฉุกเฉิน ปฏิบัติงานโดยแพทยท่ีออกตรวจผูปวยนอก 

ผาตดัใหญ 

-  ทําการผาตัดทุกวันราชการ  ( งด Elective surgery เพ่ือประชุมวิชาการ ) 

-  Elective surgery เริ่มผาตัดเวลา 08.30 น. 

-  กรณี Elective surgery  ใหสงใบแจงผาตัดเพ่ือจัดตารางการผาตัดลวงหนาอยางนอย 1 วัน  ภายในเวลา14.00 น. 

-  การจัดตารางการผาตัด ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการหองผาตัด    
 

ตารางการใชหองผาตัด 

ROOM/DATE OR 401 OR 402 OR 403 OR 404 OR 405 OR 406 OR 407 OR 408 OR 409 

Monday 

EYE 

OB-GYN GEN B 

WK 1,3, ORTHO 

WK 2,4 CVT/ GEN B 

WK 5, Eye 

Wk 1,3,5 

SCOPE SURG 

B Wk 2,4 MED 
ANTE 

ROOM 

EMERGENCY/ 

PUI/ COVID 
ORTHO 

WK 1,3,5  ENT   

Wk 2 ENT เดือนค่ี 

ORTHO    เดือนคู 

Wk 2  ORTHO 

Tuesday 
EYE 

OB-GYN GEN A 
WK 1 EYE/ENT 

WK 2,3,4,5 ENT 

SCOPE SURG 

A 
  

ORTHO 
GEN A 

Wednesday URO OB-GYN URO 
WK 1,3,5 ORTHO 

WK 2,4 ENT 

Hysteroscope 

OB-GYN/MED 
  

ORTHO 
ORTHO 

Thursday 

EYE/   

Uro  

Wk 3 

OB-GYN GEN B 

WK 1,2,3,5 Plastic/ 

CVT  

WK 4 Neuro/ CVT 

CHEST MED/ 

GI MED   URO GEN B 

Friday 

 
EYE Neuro GEN A OB-GYN 

WK 1,3,5 GI 

MED 

Wk 2,4 X-RAY   ORTHO 

Wk 1   Ortho 

Wk 2   OB-Gyn 

Wk 3   SURG 

Wk 4   ENT 

Wk 5   EYE 

 

4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 

   ปรึกษาในเวลาราชการ 

อาจารยท่ีอยู  OPD ในวันน้ันจะทําหนาท่ีรับปรึกษาผูปวยในเวลาราชการ 

กรณีผูปวยนอก(OPD) หรือผูปวยแผนกฉุกเฉิน  (ER) ท่ีมาพบแพทยในวันราชการเวลา 08.0–15.00 น.  ใหปรึกษาแพทยใช

ทุนปท่ี 1,2,3 ตามลําดับ โดยมีอาจารยแพทยท่ีรับปรึกษา ตามตารางการออกตรวจ  หลังเวลา 15.00 น.  ใหปรึกษาเวรนอกเวลา

ราชการ 

กรณีผูปวยใน  (IPD) จําเปนตองปรึกษาศัลยกรรมในเวลาราชการ  ใหอาจารยแพทยท่ีออกตรวจผูปวยนอกในวันน้ันเปนผูรับ

ปรึกษา โดยใหผูปรึกษาสงใบปรึกษาท่ีสํานักงานภาควิชาศัลยศาสตร  (ช้ัน 12)  และลงทะเบียนปรึกษากอนเวลา 11.00 น.   

ในกรณีผูปวยมีปญหา เรงดวน   แพทยผูปรึกษาควรติดตอโดยตรงกับแพทยใชทุน หรืออาจารยแพทย 

ในกรณีผูปวยท่ีปญหา ไมเรงดวน  แพทยผูรับปรึกษา จะใหการดูแลรักษาภายใน 24 ช่ัวโมง 



 
 

 

 

5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราชการ 

           การปรึกษาแพทยเวรศัลยกรรมนอกเวลาราชการ เริ่มตั้งแตเวลา  15.00 น.- 08.00 น.ของวันทําการ และตลอดเวลาใน

วันหยุดราชการ   ความรับผิดชอบใหยึดถือตามตาราง แพทยเวรที่แผนกฉุกเฉิน   

            การตามแพทยเวรศัลยกรรมสามารถไดติดตอท่ีหองพักแพทยเวร  หรือทางโทรศัพท (หมายเลขโทรศัพทดังภาคผนวก และ

ตารางแพทยเวรท่ีแผนกฉุกเฉิน ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี     

              กรณีผูปวยวิกฤตใหตามแพทยใชทุนศัลยกรรมท่ีอยูเวรพรอมกันทุกคน  

  กรณีผูปวยในตางแผนก (IPD) ปรึกษานอกเวลาราชการ  ใหแจงแพทยใชทุนโดยตรงพรอมใบปรึกษา 

  กรณีผูปวยแผนกฉุกเฉิน  และ Intensive Care Unit (ICU) ปรึกษาตามลําดับ ดังน้ี      

    1.  แพทยใชทุนศัลยกรรม ปท่ี 1 

   2.  อาจารยแพทยเวร 

  3.  กรณีผูปวยในแผนกศัลยกรรม ใหตาม Extern 

 

** การ admit case ทุก case ตองทับช่ืออาจารยเจาของไขทุกครั้ง (โดยที่อาจารยเจาของไขคนนั้นตองรับทราบดวย) 

             ภาควิชาศัลยศาสตรขอความรวมมือจากแพทยเวรแผนกฉุกเฉิน  ใหพิจารณาปรึกษาแพทยเวรศัลยกรรม ในทุกกรณีที่มี

ความเห็นวาตองรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 

 

มีปญหาการใหบริการ ใหติดตอที่ธุรการภาควิชาฯ  โทร. 60712, 60713 

             

การบริการทางวิชาการ 
 

1.  การประชุมวิชาการ 

ภาควิชาศัลยศาสตรจัดประชุมวิชาการเปนประจําในวันพุธทุกสัปดาห  โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนกันดังน้ี 

***** ตองสงเอกสารประกอบการนําเสนอ ที่ อ.วรรณา หลังการนําเสนอทุกครั้ง***** 

 

Admission review 

วัตถุประสงค  

 นําเสนอคนไขท้ังหมดท่ีรับปรึกษาแบบฉุกเฉินท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ เพ่ือใหนิสิตแพทยช้ันปท่ี6 และแพทยใชทุน

รวมกันอภิปรายเก่ียวกับการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉิน 

ผูรับผิดชอบ 

 นิสิตแพทยช้ันปท่ี 6 (เปนผูนําเสนอ) 

 แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

 อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา) 

โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย(moderator) ดังน้ี 

 วันอังคาร รองศาสตราจารย แพทยหญิงดลฤดี  สองทิศ และอาจารยจากศัลยกรรมท่ัวไปสาย B  

 วันศุกร นายแพทยธนา บุญสินสุข และอาจารยจากศัลยกรรมท่ัวไปสาย A 

เวลาและสถานท่ี 

 เวลา 7.30-8.30 น. ของทุกวันอังคารและศุกร หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

 (วันอังคาร ใหนําเสนอคนไขท่ีรับแบบฉุกเฉินตั้งแตวันศุกร เสาร อาทิตย จันทร และวันศุกรใหนําเสนอคนไขท่ีรับแบบฉุกเฉินตั้งแต   

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี) 



 

 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา 

 1.ประวัติและการตรวจรางกายท่ีสําคัญ (นําเสนอปากเปลา) 

 2. รูปถายการตรวจรางกายหรือบาดแผลท่ีสําคัญ (นําเสนอในรูปแบบ power point) 

 3. การตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) 
 

Interesting case 

วัตถุประสงค  

 1. ใหแพทยใชทุนนําเสนอแนวทางการวินิจฉัยและอภิปรายแนวทางการรักษาตลอดจนถึงรายละเอียดในการทําผาตัด

เก่ียวกับโรคน้ันๆ 

 2. ใหแพทยใชทุนไดอานทบทวนความรูเก่ียวกับโรคน้ันๆโดยละเอียด ตั้งแตการตรวจวินิจฉัย การผาตัด และการดูแลหลัง

ผาตัด 

 3. ใหแพทยใชทุนฝกการนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

 แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2   (เปนผูนําเสนอ) 

 แพทยใชทุนทุกช้ันป    (รวมอภิปราย) 

 นิสิตแพทยศัลยศาสตรช้ันปท่ี 4,5,6 (เขารวมประชุม) 

 อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา) 

โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบในการเลือก interesting case คือนายแพทยธรรมนิจ  รุกขชาต ิ
 

เวลาและสถานที ่

 8.00-9.00 น.ทุกวันพุธ หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ  

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา (นําเสนอรูปแบบ power point) 

 1. ประวัติการเขารับการรักษาท้ังหมดของผูปวย 

 2. ทบทวนความรูในหัวขอศัลยศาสตรน้ันๆโดยละเอียด 
 

Grand round 

วัตถุประสงค  

 1.ใหนิสิตแพทยศัลยศาสตรไดนําเสนอประวัติ ตรวจรางกายและอภิปรายเก่ียวกับอาการและอาการแสดงผูปวย การวินิจฉัย

และวินิจฉัยแยกโรค 

 2. ใหแพทยใชทุนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการรักษาและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคน้ัน  ๆ

 3. ใหนิสิตแพทยและแพทยใชทุนทบทวนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความรูศัลยศาสตร 

ผูรับผิดชอบ 

 นิสิตแพทยช้ันปท่ี6 (เปนผูนําเสนอ) 

 นิสิตแพทยช้ันปท่ี4,5 (เขารวมประชุม) 

 อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา) 

โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย(moderator) คือ รองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 

เวลาและสถานที ่

 9.00-11.00น. ของทุกวันพุธ หองประชุมช้ัน 3 ตึกคณะแพทยศาสตร 

 

 

 



 
 

 

ขอมูลที่ตองเตรียมมา  (นําเสนอรูปแบบ power point) 

 1.อาการและอาการแสดงของผูปวย 

 2.ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพถายทางรังสีวิทยา 

** แพทยใชทุน ปที1่ บันทึก case grand round ลงสมุด และ พิมพสง( เปน word ) ทุกครั้ง** 

 

Journal club 

วัตถุประสงค  

 1.ใหแพทยใชทุนหาความรูจากวารสารทางการแพทย และไดทราบแหลงขอมูลความรูแบบตาง  ๆ

 2.ใหแพทยใชทุนฝกวิเคราะหความนาเช่ือถือและการนําไปใชทางคลินิก 

 3.ใหแพทยใชทุนฝกการนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยใชทุนช้ันปท่ี 1 (ผูนําเสนอ) 

2. นิสิตแพทยช้ันปท่ี 4, 5, 6 และแพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 

 3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย สรุปและวิเคราะหการนําไปใชในทางปฏิบัต)ิ 

โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย(moderator) คือ อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลหัวขอ journalในสัปดาหน้ัน (หมุนเวียนไป

ระหวางอาจารยศัลยศาสตรท่ัวไปและอนุสาขาของศัลยศาสตร) 

เวลาและสถานท่ี 

 11.00-12.00น. ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี2,4,5 ของเดือน หองประชุมช้ัน 3 ตึกคณะแพทยศาสตร 

ขอมูลที่ตองเตรียมมา  

 วารสารทางการแพทยนําเสนอรูปแบบ power point 

Topic review 

วัตถุประสงค  

 1.ใหแพทยใชทุนทบทวนความรูในหัวขอทางดานศัลยศาสตรท่ัวไปท่ีนาสนใจแกนิสิตแพทย แพทยใชทุนและอาจารย

ศัลยศาสตร 

 2.ใหแพทยใชทุนเรียนรูวิธีการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลทางการแพทยตางๆและtext book 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2,3 (ผูนําเสนอ) โดยเน้ือหาหัวขอในแตละช้ันปจะแตกตางกันดังน้ี 

- แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2: clinical approach 

- แพทยใชทุนช้ันปท่ี 3: standard management 

2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3. นิสิตแพทยช้ันปท่ี4,5,6 (รวมเขาประชุม) 

 4. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย ซักถามตอบเพ่ิมเติม และสรุปในตอนทาย) 

โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย(moderator) คือ อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลหัวขอtopicในสัปดาหน้ัน (หมุนเวียนไประหวาง

อาจารยศัลยศาสตรท่ัวไป) 

 

เวลาและสถานที ่

 11.00-12.00น. ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี 1,3 ของเดือน หองประชุมช้ัน 3 ตึกคณะแพทยศาสตรฯ 

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา  

 เน้ือหาวิชาการนําเสนอและ referenceนําเสนอในรูปแบบ power point 

(สงที่ อ.วรรณา หลังการนําเสนอทุกครั้ง) 



 

 

Tumor conference 

วัตถุประสงค  

 1.ใหแพทยใชทุนไดมีความรูในการแบงระยะของมะเร็ง (tumor staging) และฝกอภิปราย มีสวนรวมในการดูแลรักษาผูปวย

โรคมะเร็ง 

               2.ใหเกิดความรวมมือกันระหวางสาขาและโรงพยาบาลในการปรึกษาหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการรักษาใหกับผูปวยโรคมะเร็ง 

 3.ใหแพทยใชทุนฝกการนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2, 3 (ผูนําเสนอ) 

2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 

 3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย) 

 4. อาจารยจากแผนกรังสีรักษาและอายุรศาสตรโรคมะเร็งศูนยมหาวชิราลงกรณ 

5. อาจารยภาควิชาอายุรศาสตรโรคมะเร็ง 

 6. อาจารยภาควิชารังสีวิทยา 

     โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทย หริรักษ ยอดยิ่ง 

เวลาและสถานที ่

 14.30-16.00น.ทุกวันพุธสัปดาหท่ี1ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา 

 1.ประวัติและการวินิจฉัยระยะของโรคมะเร็ง ความสมบูรณและสถานภาพรางกายโดยรวมของผูปวย (นําเสนอในรูปแบบ

power point) 

 2. การตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) 

 3. รายช่ือผูปวยทุกรายท่ีเขาประชุมและการวินิจฉัย ตามตัวอยางตารางดานลาง (ติดตอรับไฟลตารางการประชุมไดที่ธุรการ

ภาค สงที่คุณ วชิราพรรณ กอนวันพุธ สัปดาหสุดทายของเดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tumor conference    ประชุมวันพุธที่ ....................  2563 

ของระหวางวันที่   ..................  ถึง วันที่   ................  2563 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล อาย ุ Diagnosis Operation Pathology Pathological staging Treatment 
plan สําหรับผูปวย refer+/-

Investigation 

                

            

            

 

Morbidity and mortality conference 

วัตถุประสงค  

 1.เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดท่ีทําใหนําไปสูภาวะแทรกซอนแกผูปวย 

 2. ไดนําความรูจากท่ีประชุมมาหาทางแกไขและทางปองกัน เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการรักษาผูปวยตอไป 

 3. ใหแพทยใชทุนและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2,3 (ผูนําเสนอ) 

 2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

 3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปปญหา) 

     โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือรองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคลและ นายแพทยธนา บุญสินสุข 

เวลาและสถานที ่

 13.00-14.30น.ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี2,4ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา 

 ประวัติการรักษาและการดําเนินโรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม  (นําเสนอปากเปลา) 

 เลือกทําประวัติการรักษาและการดําเนินโรค จํานวน 2 เคส นําเสนอเปน power point presentation พรอมท้ังมี

ทบทวนความรูในหัวขอศัลยศาสตรท่ีไดเรียนจากผูปวยรายน้ันๆ โดยเคสดังกลาวถูกเลือกมาจาก ศัลยกรรมท่ัวไปสาย A, 

สาย B และอนุสาขา หมุนเวียนกันไป สัปดาหละ 2 เคส (อาจารยหัวหนาสายเปนผูคัดเลือก) 

 รายช่ือผูปวยทุกรายท่ีเขาประชุมและการวินิจฉัย ตามตัวอยางตารางดานลาง (ติดตอรับไฟลตารางการประชุมไดท่ี 

ธุรการภาค) 

****** ตองสงเอกสารที่ อ.วิชิตเพื่อเลือกเพื่อนําเสนอ ในวันศุกรกอนการนําเสนอ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MM conference ภาควิชาศัลยศาสตร มศว      ประจําวันที่ ........................... 

ช่ือผูปวย อาย ุ หนวย Final diagnosis operation morbidity mortality แพทยท่ีรับผิดชอบ 

        

        

        

 

แบบบันทึก MM ภาควิชาศัลยศาสตร มศว 

 

ช่ือผูปวย ..........................................................เพศ.........อาย.ุ............HN…………..…..AN…………….... 

Ward…………สาย……….. อ.เจาของไข.......................... แพทยใชทุนท่ีรับผิดชอบ.................................... 

Date of admission …………………………. Date of Discharge …………………………………........ 

Principal diagnosis (Final)  

1……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Operation  

…………………………………………………………………………      date………………  surgeon…………..………….…… 

…………………………………………....................................      date………………  surgeon………...................….. 

…………………………………………………………………………      date………………  surgeon………....................….. 

Complication 

1…………………………………………………………………… date of detected…………………… 

2. ……………………………………………………………………   date of detected …………………... 

3. …………………………………………………………………… date of detected …………………… 

ระดบัความรุนแรงของภาวะแทรกซอน 

O grade I – do not need surgical, endoscopic or radiological intervention 

O grade II – need special drugs, blood transfusion, TPN 

O grade III – need surgical, endoscopic or radiological intervention 

O grade IV – Life-threatening, need ICU 

O grade V – Death 

Final result     O Death     O Improve    O Improve but disability (ระบุ) ............................. 

Cause of Complication (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

O due to disease process 

O due to problem in diagnosis 

O due to problem in judgment 

O due to problem in management 

     วันที่สง   .................................... 

     เพื่อเขา MM วันที่ .......................... 



 
 

 

O due to problem in surgical technique 

O due to equipment failure 

O due to system problem 

List of Pitfalls 

1……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Measures to prevent or correct complication 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือผูบันทึก............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pre - operative round 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหแพทยใชทุนไดฝกการวางแผนกอนผาตัด (pre-operative planning) 

 2. ใหแพทยใชทุนและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการวางแผนการรักษาผูปวยรวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2, 3 (ผูนําเสนอ) 

 2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการผาตัด) 

        โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทย หริรักษ ยอดยิ่ง 

เวลาและสถานท่ี 

 14.30-16.00 น.ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี2,4 ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา 

 ประวัติการรักษาของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม  (นําเสนอปากเปลา) 

 การตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) 

****** ตองสงเอกสารที่ อ.หริรักษเพื่อเลือกเพื่อนําเสนอ ในวันศุกรกอนการนําเสนอ **** 

Pathological conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหแพทยใชทุนไดเรียนรูการเตรียมช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา 

 เพ่ือใหแพทยใชทุนไดทบทวนความรูดานพยาธิวิทยาเพ่ือใชในการสอบวุฒิบัตร 

ผูรับผิดชอบ 

  1.แพทยใชทุนช้ันปท่ี2 (ผูนําเสนอ) 

   2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

   3.อาจารยภาควิชาพยาธิวิทยา (รวมอภิปรายและสรุป) 

   4.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย) 

        โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทย ธรรมนิจ รุกขชาต ิ

เวลาและสถานที ่

 13.00-14.30น.ของวันพุธสัปดาหท่ี 3 ของเดือนท่ี 1,5,9  หองประชุมภาควิชาช้ัน 12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา (นําเสนอในรูปแบบpower point presentation) 

 1.ประวัติการรักษาของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม 

 2.ทบทวนความรูทางพยาธิวิทยาสั้นๆในหัวขอเรื่องน้ันๆ 

 2.ภาพสไลดการตรวจทางพยาธิวิทยา (อาจารยทางพยาธิวิทยาเปนผูจัดเตรียม) 

หมายเหตุ แพทยใชทุนตองไปติดตอแจงรายชื่อผูปวยที่จะเขาที่ประชุมแกอาจารยภาคพยาธิวิทยาลวงหนาอยางนอย  1 สปัดาห 

 

X-ray conference 

วัตถุประสงค  

 1.เพ่ือใหแพทยใชทุนไดฝกการอานภาพถายรังสีวิทยาอยางครบถวนและถูกตอง 

 2.เพ่ือใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางภาพถายรังสีและพยาธิสภาพท่ีพบจริงในหองผาตัดเพ่ือเปนประโยชนในการ

ดูแลผูปวยตอไป 



 
 

 

ผูรับผิดชอบ 

       1. แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2 (ผูนําเสนอ) 

       2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

       3. อาจารยภาควิชารังสีวิทยา (รวมอภิปรายและสรุปความรูทางรังสีวิทยา) 

       4. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย) 

        โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทย ธรรมนิจ รุกขชาต ิ

 

เวลาและสถานที ่

13.00-14.30 น.ของวันพุธสัปดาหท่ี  ของเดือนท่ี 2,6,10  หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา (นําเสนอในรูปแบบpower point presentation) 

 1.ประวัติการรักษาของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม 

 2. การตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) 

หมายเหตุ แพทยใชทุนตองไปติดตอแจงรายชื่อผูปวยที่จะเขาที่ประชุมแกอาจารยภาครังสีวิทยาลวงหนาอยางนอย 1 สปัดาห 
 

Interdepartment conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหอาจารยและแพทยใชทุนไดแลกเปลี่ยนความเห็นและองคความรูในการดูแลผูปวยรวมกับคณาจารยภาควิชาอ่ืนๆไดแก 

ภาควิชาอายุรศาสตร (ทางเดินอาหาร, โรคติดเช้ือ เปนตน) ภาควิชากุมารเวชศาสตร, ภาควิชาสูตินรีเวช, ภาควิชาศัลยศาสตรกระดูก

และขอ เปนตนเพ่ือเปนประโยชนในการดูแลผูปวยตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

       1. แพทยใชทุนช้ันปท่ี 2,3 (ผูนําเสนอ) 

       2. แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

       3. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการรักษา) 

       4. อาจารยภาควิชาท่ีเก่ียวของ (รวมอภิปรายและใหความเห็น) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทย ธรรมนิจ รุกขชาต ิ

เวลาและสถานที ่

13.00-14.30 น.ของวันพุธสัปดาหท่ี 3 ของเดือนท่ี 3, 7, 11 หองประชุมภาควิชาช้ัน  12 อาคารศูนยการแพทย             

สมเด็จพระเทพฯ 

 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา (นําเสนอในรูปแบบpower point presentation) 

 ประวัติการรักษาท้ังหมดและการดําเนินโรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยรายท่ีเขาท่ีประชุม 

หมายเหตุ แพทยใชทุนตองไปติดตอแจงชื่อผูปวยที่จะเขาที่ประชุมแกอาจารยภาควิชาที่เกี่ยวของ ลวงหนาอยางนอย 2 สปัดาห 

 

Guest speaker 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหอาจารยและแพทยใชทุนไดรับการฝกอบรมวิทยาการใหมๆ โดยทางภาควิชาจะมีการเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงและ

ความรูความสามารถจากนอกภาควิชาหรือนอกคณะมาบรรยายเพ่ือใหความรู 

ผูรับผิดชอบ 

        อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร แพทยใชทุนทุกช้ันป และแพทยหรือพยาบาลทานอ่ืนๆท่ีสนใจทุกทาน (รวมประชุม) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปริญญา   อัครานุรักษกุล   



 

 

เวลาและสถานที ่

13.00-14.30น.ของวันพุธสัปดาหท่ี 3ของเดือนท่ี 4,8,12  หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

 

Audit chart and conference 

วัตถุประสงค 

 ตรวจความเรียบรอยและความสมบูรณของเวชระเบียน การลงรายละเอียดของใบบันทึกการผาตัด(operative note) ของ

แพทยใชทุน 

ผูรับผิดชอบ 

   อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมประชุม) 

   โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปริญญา   อัครานุรักษกุล   

 

เวลาและสถานที ่

13.00-14.30 น.ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี 3 และ 5 ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

 

Research meeting 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือระดมความคิดและหาคําถามวิจัยท่ีนาสนใจในการพัฒนาโครงการวิจัยของอาจารยและแพทยใชทุน 

 2. เพ่ือนําเสนอความกาวหนาและอุปสรรคของโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยู 

ผูรับผิดชอบ 

   อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร แพทยใชทุนทุกช้ันป (รวมประชุม) 

   โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปรายคือผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงดลฤดี  สองทิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมินภาควิชาศัลยศาสตรโดยแพทยใชทุน 

 

                                           ความพึงพอใจ 

หัวเรื่อง 

คะแนน 

5 

คะแนน 

4 

คะแนน 

3 

คะแนน 

2 

คะแนน 

1 

1.  Topic and collective review      

2.  การอยูเวร      

3. การเขาปฏิบัติงานในหองผาตัดใหญ      

4. การเขาปฏิบัติงานในหองผาตัดเล็ก      

5.  ความสัมพันธกับอาจารยแพทยในภาควิชาศัลยศาสตร      

6. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงานบน ward  (พยาบาล, 

แพทยใชทุน) 

     

7.  ความสัมพันธกับรุนนองในการปฏิบัติงานบน ward (นิสิตแพทย, Extern)      

8.  หองพักแพทย      

9.  คุณภาพการดูแลผูปวยในภาควิชาศัลยศาสตรตามความเห็นของทาน      

10. ทานมีความตั้งใจในการเปนศัลยแพทยมากนอยเพียงใด      

 

ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 

 

ประชุมภาควิชา  (เฉพาะอาจารย) 

จัดใหมีการประชุมทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 1 ของเดือน   

 

การประเมินของแพทยใชทุน 

 แพทยใชทุนปที่ 1 ศัลยกรรม จะมีการประเมินความรูและทักษะทางคลินิกจากการปฏิบัติงานท่ี ward ศัลยกรรม โดย

อาจารยแพทย และจะมีการสอบปากเปลา 1 ครั้ง เวลาลงกองศัลยกรรม  

 แพทยใชทุนปที่ 1 จะตองมีการลงขอมูลการปฏิบัติงานหัตถการที่ไดทําในสมุด  log book และสงคืนที่ภาควิชาตอนลงกอง

ศัลยกรรม 

 แพทยใชทุนปที่ 1  ใหสงสมุด log book และ การบันทึก grand round วันสุดทาย (ในเวลาราชการ)กอนการลงกอง 

ถาไมสงจะไมมีการประเมินแพทยใชทุนทานนั้น 

 แบบประเมินสําหรับแพทยใชทุน จะมีหัวขอการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

การประเมินแพทยใชทุน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนตามโครงกรเพ่ิมพูนทักษะในสาขาตางๆ ท่ีแพทยผานการปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย  

1.  แบบประเมินผลน้ี เปนแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะท่ีผานการ 

ปฏิบัติงานในแตละสาขาวิชา แตละกลุมงานหรือ แตละภาควิชาในสถานท่ีฝกทักษะท่ีแพทยสภารับรอง 

2.  ผูตอบแบบประเมิน ไดแก  แพทยพ่ีเลี้ยงคือแพทยเฉพาะทางในสาขาตางๆ ท่ีคอยดูแลแพทยท่ีเขา 

โครงการฯ หรือหัวหนากลุมงาน หรือหัวหนาภาควิชา ของสถานฝกทักษะ 

 แบบ พท.3/1 ฉบับ ฉบับน้ีใหรวบรวมสงผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาใหญของหนวยงานท่ี 

เปนสถานฝกปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือนําขอมูลกรอกสรุปลงในใบแนบ พท.3/2 ซึ่งจะใชเปนหลักฐานประวัติ ในการปฏิบัติงานและ

ใชอางอิงในการสมัครฝกอบรมแพทยใชทุน และกรุณาเก็บไวท่ีหนวยงานของทาน เพ่ือเปนหลักฐานของแพทยแตละบุคคลใหครบทุก

สาขาท่ีแพทยผานโดยเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จึงทําลายได 

 เกณฑการประเมิน ผูปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนจะตองปฏิบัติใหครบทุกสาขาวิชาใน 

สาขาหลักรวมท้ังชวง Elective โดยรวมระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานแลวจะตองไมต่ํากวา 80 % ของแตละสาขาวิชารวมท้ังชวง 

elective และผลการประเมินไดตั้งแตระดับ “ผาน" ในทุกหัวขอท่ีมีการประเมิน 

5.  ผูท่ีไดรับการประเมินวา ไมผาน เปนได 2 กรณ ี

5.1  ปฏิบัติงานไมครบ 80% 

5.2  ปฏิบัติงานครบ 80% แตไดรับการประเมินวา ไมผาน ในขอใดขอหน่ึงในแตละสาขาวิชา รวมท้ังชวงวิชาเลือก ซึ่งใน

กรณีท่ีใหการประเมินวา ไมผาน กรุณาแนบรายละเอียดมาดวย 

ทุกครั้ง สําหรับเปนแนวทางให ผูถูกประเมินปรับปรุงแกไข 

ท้ัง 2 กรณี แพทยสภาจะยังไมออกประกาศนียบัตรฯ ให ใหแพทยผูไมผานการประเมิน ปฏิบัติงานชดเชยเพ่ิมเติมใน

สาขาวิชาท่ียังปฏิบัติงานไมครบ หรือ ไมผาน ตอทันทีหลังจากสิ้นสุดชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และไดรับการประเมิน

วาผาน จึงจะไดรับประกาศนียบัตร 

 

 

 



 
 

 

การทําหัตถการของแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

ศัลยศาสตร  และ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองทําไดดวยตนเอง   

รายละเอยีดของหัตถการ รหัส 

 1. biopsy of skin, superficial mass, cervix venesection 8611 

 2. appendectomy 4709 

 3. external splinting and plaster of Paris technique 9354,. 9353 

 4. skin and skeletal traction 9346, 9344 

 5. strengthening and stretching exercise 9327 

 6. removal of foreign body from conjunctiva 9822 

 7. removal of foreign body from ear, nose, throat 9811, 9812, 9815 

 8. basic mechanical ventilation 9670 

หัตถการที่แพทยเพิ่มพูนทักษะตองเคยเห็นหรือเคยชวยทํา   

รายละเอยีดของหัตถการ รหัส 

 1. peritoneal lavage 5425 

 2. vasectomy 3894 

 3. spinal anaesthesia ไมมีรหัส 

หัตถการที่แพทยเพิ่มพูนทักษะตองไดทําภายใตคําแนะนํา   

รายละเอยีดของหัตถการ รหัส 

 1. circumcision 640 

 2. general anaesthesia for uncomplicated patient for simple surgery ไมมีรหัส 

 3. close reduction of simple fractures 790 

 4. reduction of simple dislocations 798 

 5. joint aspiration 8191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการประเมินผลการปฏบิัตงิานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 

 

วัตถุประสงค 1.  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะในสาขาตางๆ ท่ีแพทยผานการปฏิบัติงาน 

2.  เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการฝกอบรมแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
 

คําอธิบาย 

 1.  แบบประเมินผลน้ี เปนแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะท่ีผานการปฏิบัติงานในแตละ

สาขาวิชา/กลุมงานหรือแตละภาควิชาในสถานท่ีฝกทักษะท่ีแพทยสภารับรอง 

 2.  การประเมิน ใหประเมินโดยกลุมแพทยพ่ีเลี้ยง หรือแพทยเฉพาะทางในสาขาตางๆ ท่ีมีหนาท่ีดูแลแพทยท่ีเขาโครงการฯ 

ปฏิบัติงานในชวงเวลาน้ันๆ ของสถานฝกทักษะ 

 3.  แบบ พท.3/1.1 ใชประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีข้ึนปฏิบัติงานในชวงกอนครึ่งแรกของการปฏิบัติงานแพทยในกลุมงาน

น้ันๆ ควรนําผลท่ีไดจาก พท 3/1.1 ไปชวยพัฒนาและปรับปรุงแพทยเพ่ิมพูนทักษะในชวงเวลาท่ีเหลือ พท .3/1.2 ใชประเมินเมื่อข้ึน

ปฏิบัติงานครบในแตละกลุมงาน  และใหรวบรวมสงผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือประธานโครงการเพ่ิมพูนทักษะของหนวยงานท่ีเปน

สถานฝกปฏิบัติงาน เพ่ือนําขอมูลกรอกสรุปลงในแบบ พท .3/2 โดยจะใช พท 3/1.2 และ พท 3/2 เปนหลักฐานประวัติ ในการ

ปฏิบัติงานและใชอางอิงในการสมัครฝกอบรมแพทยประจําบาน และกรุณาสงใหแพทยสภา 1 ชุด และเก็บไวท่ีหนวยงานของทาน เพ่ือ

เปนหลักฐานของแพทยแตละบุคคลใหครบทุกสาขาท่ีแพทยผานโดยขอใหเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จึงทําลายได 

 4.  เกณฑการประเมิน ผูปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนจะตองปฏิบัติใหครบทุกสาขาวิชา / กลุมงาน ในสาขาหลัก / กลุม

งานหลัก รวมท้ังชวง Elective โดยรวมระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานแลวจะตองไมต่ํากวา 80% ของแตละสาขาวิชา / กลุมงาน รวมท้ัง

ชวง Elective และผลการประเมินไดตั้งแตระดับ “ผาน” ในทุกหัวขอท่ีมีการประเมิน  

 5.  ผูท่ีไดรับการประเมินวา ไมผาน เปนได 2 กรณ ี

  5.1  ปฏิบัติงานไมครบ 80% ตามเกณฑขอ 4 

  5.2  ปฏิบัติงานครบ 80% แตไดรับการประเมินวา ไมผาน ในหัวขอใดขอหน่ึงในแตละสาขาวิชา/ กลุมงาน รวมท้ัง

          ชวงวิชาเลือก ซึ่งในกรณีท่ีใหการประเมินวา “ไมผาน” กรุณาแนบรายละเอียดมาดวยทุกครั้ง สําหรับเปน

           แนวทางใหผูถูกประเมินปรับปรุงแกไข 

 ท้ัง 2 กรณี แพทยสภาจะยังไมออกประกาศนียบัตรฯ ให ใหแพทยผูไมผานการประเมิน  ปฏิบัติงานชดเชยเพ่ิมเติมใน

สาขาวิชาท่ียังปฏิบัติงานไมครบ หรือไมผาน ตอทันทีหลังจากสิ้นสุดชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  และไดรับการประเมิน

วาผาน จึงจะไดรับประกาศนียบัตร 

 6.  หัวหนากลุมงาน/ผูแทนจะแจงผลประเมินตอผูฝกปฏิบัติตัวตอตัว 

 

หัวขอประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

 แตละหัวขอท่ีประเมิน มีคําอธิบายเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

  1.1  พฤตินิสัยในการทํางาน และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ เชน ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอผูปวยและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย สามารถทํางานเปนทีม พยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงในการทํางาน สามารถวางแผน จัดระบบงาน รูขีดจํากัด

ความสามารถของตนเอง ยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 

  1.2  รับผิดชอบในการใหความจริงแกผูปวย เคารพในสิทธิของผูปวย 

  1.3  แสดงเจตคติท่ีดีตอการใหบริการสุขภาพแบบองครวม 

  1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 

  1.5  ซื่อสัตยสุจริต 

 



 
 

 

  ไมผาน  (1 คะแนน) มีเจตคติไมดี , หรือขาดความรับผิดชอบ , หรือไมมีความซื่อสัตย , หรือขาดคุณธรรม , 

     หรือขาดจริยธรรม  

  ผาน (2 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย คุณธรรม 

  ดี (3 คะแนน) มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย และคุณธรรมดี 

  ดีมาก (4 คะแนน) มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และคุณธรรมดีมาก 

 2.  ทักษะในการติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

  2.1  ตระหนักถึงปจจัยท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร 

  2.2  สามารถใชภาษาทาทาง (non-verbal communication)  

  2.3  มีทักษะในการฟง รับฟงปญหาของผูปวย 

  2.4  ใชศัพท และภาษาพูดท่ีผูปวยเขาใจได 

  2.5  มีทักษะในการสัมภาษณและซักประวัติผูปวย 

  2.6  สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา 

  2.7  สามารถโนมนาวใหผูปวยและญาติใหความรวมมือในการรักษา 

  2.8  บันทึกขอมูลทางการแพทย เขียนใบรับรองแพทย ใบสงตอผูปวยไดอยางถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 

  2.9  นําเสนอรายงานทางการแพทย และอภิปรายในท่ีประชุมได 

  2.10 มีทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณแกบุคลากรทางการแพทย 

 ไมผาน (1 คะแนน) มีปญหาในการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานจนเกิดปญหารองเรียน, ไมบันทึกเวช 

    ระเบียน, มีปญหาในการเขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวย 

  ผาน (2 คะแนน) ไมมีปญหาในการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียน 

     ใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยพอใช 

 ดี (3 คะแนน) สื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดี , มีการบันทึกเวชระเบียน , เขียนใบรับรองแพทย

   และใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดี 

  ดีมาก (4 คะแนน) สื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดีมากจนไดรับคําชมเชยหลายครั้ง, มีการบันทึกเวช

     ระเบียน, เขียนใบรับรองแพทยและใบสงตอผูปวยไดอยางดีมาก 

 3.  ความรูพื้นฐาน  

3.1 มีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรการแพทย 

3.2 มีความรูความเขาใจในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร 

         ชุมชน เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หลักการดานระบาดวิทยา หลักการบริหารงานท่ัวไป หลักกฎหมาย 

                               ท่ัวไป และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  ไมผาน (1 คะแนน) มีความรูในทางการแพทยนอยไมเพียงพอในการประยุกตใชดูแลรักษาผูปวย  

  ผาน (2 คะแนน) มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษา 

     ผูปวย  

 ดี (3 คะแนน) มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษา 

   ผูปวยไดเปนอยางดี มีความรูในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  ดีมาก (4 คะแนน) มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษา 

     ผูปวยไดเปนอยางดีมาก มีความรูในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายท่ี 

     เก่ียวของไดดี 

  

 

 



 

 

4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 

  มีความสามารถในการ 

-  สังเกตอากัปกิริยาของผูปวย 

-  ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยอยางเปนระบบและถูกตองแมนยํา 

-  รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือนํามาตั้งสมมุติฐาน 

    วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

-  เลือกใชการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษท่ีเหมาะสม 

-  นําความรูทางทฤษฎี และหลักฐานตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัย 

-  ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวย 

-  บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง 

-  ใหบริการสุขภาพผูปวยแบบองครวม (holistic approach) 

-  ปรึกษาหารือผูมีความรูความชํานาญ หรือสงผูปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสม 

 4.1  การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ / การแปลผล 

  ไมผาน (1 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

  ผาน (2 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดพอใช 

  ดี (3 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดี 

  ดีมาก (4 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดีมาก 

       4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย และใหการดูแลรักษา  

 ไมผาน (1 คะแนน) ไมสามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย      

     และใหการดูแลรักษาโรคท่ีพบบอยได 

 ผาน  (2 คะแนน) สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัยและ

     รักษาผูปวยในโรคสามัญท่ีพบบอยได 

 ดี (3 คะแนน) สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย 

     รักษา และปรึกษาปญหาท่ีซับซอนไดอยางเหมาะสม 

 ดีมาก (4 คะแนน) สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย  

     รักษา และปรึกษาผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนและฉุกเฉินไดเปนอยางดีและสม่ําเสมอ 

 

 5.  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่จําเปน  

                 (Technical and procedural skills) 

  มีความสามารถในการทําหัตถการและใชเครื่องมือตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยโดยรูขอบงช้ีในการ 

        ตรวจ สามารถทําไดดวยตนเองและแปลผลไดอยางถูกตอง 

  ไมผาน (1 คะแนน) ไมสามารถทําหัตถการท่ีแพทยสภากําหนดไดแมจะอยูภายใตคําแนะนําของแพทยพ่ี

     เลี้ยง 

  ผาน (2 คะแนน) สามารถรูขอบงช้ี ทําหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนดไดภายใตคําแนะนําของแพทย

     พ่ีเลี้ยง 

  ดี (3 คะแนน) สามารถรูขอบงช้ี ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหา

     แทรกซอน 

  ดีมาก (4 คะแนน) สามารถรูขอบงช้ี ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามแพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหา

     แทรกซอนเปนท่ีนาพอใจอยางสม่ําเสมอ  

 



 
 

 

 

 6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

6.1  มีนิสัยใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

6.2  แสวงหาความรูและทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ 

6.3  มีความสามารถในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 

6.4  ติดตามและเรียนรูเทคโนโลยีใหม 

6.5  ตระหนักถึงความสําคัญของชีวเวชศาสตร ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based medicine 

6.6  มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 

 ไมผาน (1 คะแนน) ไมสนใจใฝรู ไมหาความรูเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย  

 ผาน (2 คะแนน) สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมอยาง  

     สม่ําเสมอพอควร 

 ดี (3 คะแนน) สนใจใฝรูดี เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอดี 

 ดีมาก (4 คะแนน) สนใจใฝรูดีมาก เขารวมประชุมวิชาการอยางสม่ําเสมอ คนควาหาความรู 

     เพ่ิมเติมและนํามาประกอบในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางดีมาก 

 



 
พท 3/1.1 

 

 

แบบประเมินการปฏบิัตงิานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 
 
ข้อมูลทั่วไป 

  นพ    .  พญ ) .ช่ือ) ....................................(สกลุ ...................................(สถาบนัที่สําเร็จการศกึษา....................................  

ปีที่สําเร็จการศกึษา .......................ปฏิบตัิงานที่โรงพยาบาล .............................................................จงัหวดั..................................  

กําหนดการปฏิบตัิงาน ............. เดือน ตัง้แต่)........./........./.........วนั /เดือน /ปี (ถึง)........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  
 
กลุม่งาน   อายรุกรรม           ศลัยกรรม             ออร์โธปิดิกส์            กมุารเวชกรรม         สตูิ -นรีเวชกรรม  

   โรงพยาบาลชมุชน )ช่ือ ................................(ขนาด.......... เตียง      วิชาเลือก....................................................... 

ระยะเวลาปฏิบตัิงาน .............. เดือน ตัง้แต ่ )........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  ถึง )........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  

ลาป่วย ............วนั     ลากิจ.............วนั     ขาดงานโดยไมมี่การลา..............    วนั  

ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานจริงร้อยละ.................. 

ไมอ่ยูเ่วรโดยไมแ่จ้ง .............ครัง้  
 
การประเมินผล )ดูเกณฑ์ด้านหลัง(  
 

หวัข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

)4 คะแนน( 

ดี 
)3 คะแนน( 

ผ่าน 
)2 คะแนน( 

ไม่ผ่าน 
)1 คะแนน( 

 
1  . พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแหง่วิชาชีพ     

2.  ทกัษะในการติดตอ่สื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ     

3  . ความรู้พืน้ฐาน     

4.  ทกัษะทางคลินิก     

     4.1  การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ /การแปลผล 

     4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย  

            และให้การดแูลรักษา 

5  . ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานการตรวจทาง 

     ห้องปฏิบตัิการ การทําหตัถการที่จําเป็น )Technical and  

     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  

)    Continuous professional development)   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ข้อควรปรับปรุง ...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 ลงช่ือ................................................ผู้ถกูประเมิน   ลงช่ือ .................................................หวัหน้ากลุม่งาน  

 (นพ.พญ(.............................................. .  )              นพ. /พญ(.............................................. .  

              วนัที่ ..........เดือน.............พ.ศ.................                               วนัที่..........เดือน.............พ.ศ..............  .. .     

                            

 

 



 
 

 

 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 

 
หัวข้อประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน 

1  . พฤตนิิสัย เจตคต ิคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

 ไม่ผ่าน  )1 คะแนน(   มีเจตคตไิม่ดี  ,หรือขาดความรับผิดชอบ ,หรือไม่มีความซ่ือสตัย์ ,หรือขาดคณุธรรม , หรือขาดจริยธรรม  

 ผ่าน )2 คะแนน(   มีเจตคต ิความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ คณุธรรม 

 ดี )3 คะแนน(   มีเจตคต ิมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดี 

 ดีมาก )4 คะแนน(   มีเจตคต ิความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดีมาก 
 

2  . ทักษะในการตดิต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ )Communication and interpersonal skills)  

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   มีปัญหาในการส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน ,หรือไม่บนัทกึเวชระเบียน ,หรือมีปัญหาในการ  

เขียนใบรับรองแพทย์  ,หรือใบสง่ตอ่ผู้ ป่วย  

 ผ่าน )2 คะแนน(   ไม่มีปัญหาในการส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน ,มีการบนัทกึเวชระเบียน ,เขียนใบรับรองแพทย์ ,และใบสง่ตอ่  

ผู้ ป่วยพอใช้ 

ดี )3 คะแนน(   ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดี ,มีการบนัทกึเวชระเบียน ,เขียนใบรับ รองแพทย์และใบสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี 

 ดีมาก )4 คะแนน(  ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับคําชมเชยหลายครัง้ ,มีการบนัทกึเวชระเบียน ,เขียนใบรับรอง  

แพทย์และใบสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 
  

3  . ความรู้พืน้ฐาน  

 ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยกุต์ใช้ดแูลรักษาผู้ ป่วย  

 ผ่าน )2 คะแนน(    มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

ดี )3 คะแนน(    มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี 

มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ดีมาก (4 คะแนน(   มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก 

    มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ดี 
 

4  . ทักษะทางคลินิก )Clinical Skills) 

      4.1  การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร / การแปลผล 

 ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลไม่ถกูต้อง หรือไม่เหมาะสม 

 ผ่าน )2 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้พอใช้ 

 ดี )3 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้ดี 

 ดีมาก )4  คะแนน(  สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้ดีมาก 

       4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย และให้การดแูลรักษา   

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   ไม่สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วินิจฉยั และให้การดแูลรักษาโรคท่ีพบบ่อยได้ 

ผ่าน  )2 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วนิิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยในโรคสามญัท่ีพบบ่อยได้ 

ดี )3 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วนิิจฉยั รักษา และปรึกษาปัญหาท่ีซบัซ้อนได้

    อย่างเหมาะสม 

ดีมาก )4 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วนิิจฉยั รักษา และปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา

    ซบัซ้อนและฉกุเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ําเสมอ 
 

5  . ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร การทาํหัตถการท่ีจําเป็น )Technical and procedural skills) 

 ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   ไม่สามารถทําหตัถการท่ีแพทยสภากําหนดได้แม้จะอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์พ่ีเลีย้ง 

 ผ่าน )2 คะแนน(   สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ทําหตัถการตามท่ีแพทยสภากําหนดได้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์พ่ีเลีย้ง 

 ดี )3 คะแนน(   สามารถรู◌ข้้อบ่งชี ้ทําหตัถการได้ทกุหตัถการตามท่ีแพทยสภากําหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 ดีมาก )4 คะแนน(  สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ทําหตัถการได้ทกุหตัถการตามแพทยสภากําหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเป็นท่ีน่าพอใจอย่าง

    สม่ําเสมอ  
 

6  . การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(    ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเตมิในหวัข้อท่ีได้รับมอบหมาย 

ผ่าน )2 คะแนน(   สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชมุวิชาการและหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างสม่ําเสมอพอควร 

ดี )3 คะแนน(    สนใจใฝ่รู้ดีเข้าร่วมประชมุวิชาการและหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างสม่ําเสมอดี 

ดีมาก )4 คะแนน(   สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชมุวิชาการอย่างสม่ําเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิและนํามาประกอบในการดแูลรักษา

    ผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 



 

 
 

แบบประเมินการปฏบิัตงิานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 
 
ข้อมูลทั่วไป 

  นพ    .  พญ ) .ช่ือ) ...................................(สกลุ ....................................(สถาบนัที่สําเร็จการศกึษา.......................... .......... 

ปีที่สําเร็จการศกึษา .......................ปฏิบตัิงานที่โรงพยาบาล ..............................................................จงัหวดั.................................  

กําหนดการปฏิบตัิงาน ............. เดือน ตัง้แต่)........./........./.........วนั /เดือน /ปี (ถึง)........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  
 

กลุม่งาน   อายรุกรรม           ศลัยกรรม             ออร์โธปิดิกส์            กมุารเวชกรรม         สตูิ -นรีเวชกรรม  

   โรงพยาบาลชมุชน )ช่ือ ................................(ขนาด.......... เตียง      วิชาเลือก....................................................... 

ระยะเวลาปฏิบตัิงาน ..............เดือน ตัง้แต่  )........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  ถึง )........./........./.........วนั /เดือน /ปี(  

ลาป่วย ............วนั     ลากิจ.............วนั     ขาดงานโดยไมมี่การลา..............    วนั  

ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานจริงร้อยละ.................. 

ไมอ่ยูเ่วรโดยไมแ่จ้ง .............ครัง้  
 
การประเมินผล )ดูเกณฑ์ด้านหลัง(  
 

หวัข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

)4 คะแนน( 

ดี 
)3 คะแนน( 

ผ่าน 
)2 คะแนน( 

ไม่ผ่าน 
)1 คะแนน( 

 
1  . พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแหง่วิชาชีพ     

2.  ทกัษะในการติดตอ่สื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ     

3  . ความรู้พืน้ฐาน     

4.  ทกัษะทางคลินิก     

     4.1  การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ /การแปลผล 

     4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย  

            และให้การดแูลรักษา 

5  . ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานการตรวจทาง 

     ห้องปฏิบตัิการ การทําหตัถการที่จําเป็น )Technical and  

     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  

)    Continuous professional development)   

 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ :  ต้องผ่านทกุหวัข้อ 

ผลการประเมิน    ผ่าน     ไมผ่่าน  เพราะ        1 . เวลาไมพ่อ ) ร้อยละ80  (    2 . คณุสมบตัิไมพ่อ 

 

ความคิดเหน็เพิ่มเติม .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 ลงช่ือ ................................................ผู้ถกูประเมิน   ลงช่ือ .................................................หวัหน้ากลุม่งาน  

 )นพ./พญ(.............................................. .  )              นพ. /พญ(.............................................. .  

              วนัที่ ..........เดือน.............พ.ศ.................                               วนัที่..........เดือน.............พ.ศ.................   



  
 

 

 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะของแพทยสภา 

 
หัวข้อประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน 

1  . พฤตนิิสัย เจตคต ิคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

 ไม่ผ่าน  )1 คะแนน(   มีเจตคตไิม่ดี ,หรือขาดความรับผิดชอบ ,หรือไม่มีความซ่ือสตัย์ ,หรือขาดคณุธรรม , หรือขาดจริยธรรม  

 ผ่าน )2 คะแนน(    มีเจตคติความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ คณุธรรม 

 ดี )3 คะแนน(   มีเจตคต ิมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดี 

 ดีมาก )4 คะแนน(   มีเจตคต ิความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมดีมาก 
 

2  . ทักษะในการตดิต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ )Communication and interpersonal skills)  

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   มีปัญหาในการส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน ,หรือไม่บนัทกึเวชระเบียน ,หรือมีปัญหาในการ  

เขียนใบรับรองแพทย์  ,หรือใบสง่ตอ่ผู้ ป่วย  

 ผ่าน )2 คะแนน(   ไม่มีปัญหาในการส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน ,มีการบนัทกึเวชระเบ ◌ียน  ,เขียนใบรับรองแพทย์ ,และใบสง่ตอ่  

ผู้ ป่วยพอใช้ 

ดี )3 คะแนน(   ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดี ,มีการบนัทกึเวชระเบียน ,เขียนใบรับรองแพทย์และใบสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี  

 ดีมาก )4 คะแนน(  ส่ือสารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับคําชมเชยหลายครัง้,  มีการบนัทกึเวชระเบียน  ,เขียนใบรับรอง  

แพทย์และใบสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 
  

3  . ความรู้พืน้ฐาน  

 ไม่ผ่าน )1 คะแนน(    มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยกุต์ใช้ดแูลรักษาผู้ ป่วย 

 ผ่าน )2 คะแนน(   มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

ดี )3 คะแนน(    มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี 

มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ดีมาก (4 คะแนน(  มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก  

    มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสขุและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ดี 
 

4  . ทักษะทางคลินิก )Clinical Skills) 

      4.1  การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร / การแปลผล 

 ไม่ผ่าน )1  คะแนน(  สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลไม่ถกูต้อง หรือไม่เหมาะสม 

 ผ่าน )2 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้พอใช้ 

 ดี )3 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้ดี 

 ดีมาก )4 คะแนน(   สง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและแปลผลได้ดีมาก 

   4.2  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ ป่วย และให้การดแูลรักษา 

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   ไม่สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วินิจฉยั และให้การดแูลรักษาโรคท่ีพบบ่อยได้ 

ผ่าน  )2 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยในโรคสามญัท่ีพบบ่อย

ได้ 

ดี )3 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วนิิจฉยั รักษา และปรึกษาปัญหาท่ีซบัซ้อนได้

    อย่างเหมาะสม 

ดีมาก )4 คะแนน(   สามารถรวบรวมข้อมลูของผู้ ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร วิเคราะห์ วินิจฉยั รักษา และปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา

    ซบัซ้อนและฉกุเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ําเสมอ 
 

5  . ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร การทาํหัตถการท่ีจําเป็น )Technical and procedural skills) 

 ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   ไม่สามารถทําหตัถการท่ีแพทยสภากําหนดได้แม้จะอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์พ่ีเลีย้ง 

 ผ่าน )2 คะแนน(   สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ทําหตัถการตามท่ีแพทยสภากําหนดได้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์พ่ีเลีย้ง 

 ดี )3 คะแนน(   สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ทําหตัถการได้ทกุหตัถการตามท่ีแพทยสภากําหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 



  
 

 

 ดีมาก )4 คะแนน(  สามารถรู้ข้อบ่งชี ้ทําหตัถการได้ทกุหตัถการตามแพทยสภากําหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเป็นท่ีน่าพอใจอย่าง

    สม่ําเสมอ  
 

6  . การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ผ่าน )1 คะแนน(   ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเตมิในหวัข้อท่ีได้รับมอบหมาย  

ผ่าน )2 คะแนน(   สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชมุวิชาการและหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างสม่ําเสมอพอควร 

ดี )3 คะแนน(   สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชมุวชิาการและหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างสม่ําเสมอดี 

ดีมาก )4 คะแนน(   สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชมุวิชาการอย่างสม่ําเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิและนํามาประกอบในการดแูลรักษา

    ผู้ ป่วยได้อย่างดีมาก 
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