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คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยกรรม 

 

รายนามคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
ศัลยศาสตรท่ัวไป ประจําป พ.ศ. 2563 

 

รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการฝกอบรม 

แพทยหญิงฤทัย วรรธนวินิจ    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการฝกอบรม 

ผูชวยศาสตรจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการฝกอบรม 

รองศาสตราจารย นายแพทยปริญญา  อัครานุรักษกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการฝกอบรม 

นายแพทยกําพล เติมอัครถาวร   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการฝกอบรม  

 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล  ประธานการฝกอบรม  

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย  ตุลวรรธนะ  กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป 

3. นายแพทยหริรักษ ยอดยิ่ง     กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป 

4. นายแพทยธนา บุญสินสุข     กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป  

5. นายแพทยสันติ เลิศวรรณวิทย    กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป  

6. นายแพทยธีรภัทร พุมพวง     กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป 

7. แพทยหญิงภัทรา ศุกรภาศ     กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป  

8. นายแพทยสันติ เลิศวรรณวิทย    กรรมการจากศัลยศาสตรท่ัวไป  

9. นางสาววชิราพรรณ  รอดเกิด     เลขานุการการฝกอบรม (มศว.)  

10. นางสาวอภิญญา  เรืองจําเนียร    เลขานุการการฝกอบรม (รพ.สมุทรปราการ) 

11. นางสาวสัตยาพร  ขวัญตน     เลขานุการ  

      11. นายสุนธิวัฒน  จันโต     เลขานุการ 
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เนื้อหาการฝกอบรม 

 

เนื้อหาการฝกอบรม 

 

เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขา

ศัลยศาสตรจะตองครอบคลุมเน้ือหา  3 สวน คือ    

ก)  เนื้อหาสําคัญ (Essential contents) ของการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอตางๆ  ดังตอไปน้ี  

(1)  Diseases of alimentary tract: upper & lower GI tract, hepatobiliary & 

pancreas 

(2)  Diseases of abdomen and its contents  

(3)  Diseases of breast, skin and soft tissue  

(4)  Diseases of endocrine gland  

(5)  Diseases of head &neck  

(6)  Diseases of vascular system  

(7)  Trauma/Burns  

(8)   Minimal invasive surgery and gastrointestinal endoscopy 

ข)  ความรูพ้ืนฐานท่ีเปนหลักการเบ้ืองตนของศัลยศาสตร 

(1)  Systemic response to injury and metabolic support 

(2)  Fluid &electrolyte management of the surgical patient 

(3)  Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 

(4)  Shock 

(5)  Surgical infection 

(6)  Trauma 

(7)  Burns 

(8)  Wound healing and wound care 

(9)  Basic principles of oncology 

(10) Basic principles of the tissue and organs transplantation 

(11) Patients safety, errors and complications in surgery 

(12) Physiologic monitoring of the surgical patients 

(13) Diabetes and surgery 

(14)  Terminal care in surgery 

(15) Cell, genomics and molecular surgery 

(16) Basic principle in anesthesiology 

(17) Basic surgical research &methodology 

 

ค) ความรูท่ัวไปในสาขาศัลยศาสตรอ่ืนๆ และสาขาท่ีเกี่ยวเนื่อง ไดแก 



7 
 

(1)  Pediatric surgery 

(2)  Urology 

(3)  Cardiovascular-thoracic surgery 

(4)  Orthopedic surgery 

(5)  Neurosurgery 

(6)  Plastic surgery 

(7)  Anesthesiology 

(8) Pathology  

(9) Gynecology  

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร 

1. Emergency surgery  

   1.1 Non-trauma 

1. Assessment of the acute abdomen 2. Biliary tract emergencies 

3. Acute pancreatitis 4. Swallowed foreign bodies, caustic injury 

5. Gastrointestinal bleeding 6. Appendicitis and right iliac fossa pain 

7. Abdominal pain in children 8. Peritonitis 

9. Acute intestinal obstruction 10. Intestinal pseudo-obstruction 

11. Strangulated hernia 12. Intestinal ischemia 

13. Toxic megacolon 14. Superficial sepsis and abscesses 

15. Acute ano-rectal sepsis 16. Ruptured aortic aneurysm 

17. Acutely ischemic limb 18. Acute presentations of urological disease 

19. Acute presentations of gynecological disease 20. Scrotal emergencies in all age groups 

 

1.2 Trauma 

1. Assessment of the multiple injured patient 

including children 

2. Blunt trauma and penetrating abdominal 

trauma 

3. Abdominal & retroperitoneal injury 4. Neck injury 

5. Chest injury 6. Vascular injuries 

7. Injuries of the urinary tract 8. Head injuries and interpretation of CT scans 

9. Geriatric&pediatric trauma, trauma in 

pregnancy 

10. Initial management of severe burns 
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2. Critical care 

1. Hypotension &hemorrhage 2. Hemorrhagic and thrombotic disorders 

3. Transfusion & blood component therapy 4. Septicemia and the sepsis syndrome 

5. Surgical infection 6. Gastro-intestinal fluid losses and fluid balance, 

including in children 

7. Nutritional failure and nutritional support 8. Respiratory failure 

9. Renal failure and principles of dialysis 10. Fluid overload and cardiac failure 

11. Myocardial ischemia 12. Cardiac arrhythmias 

13. Multiple organ failure 14. Pain control 

15. Cardiac arrest, respiratory arrest and diagnosis 

of brain death 

16. Care of potential organ donor  

17. Hypothermia and hyperthermia 18. Legal & ethical aspect of transplantation 

3. Gastrointestinal  tract and  hepato-biliary-pancreatic diseases 

1. Neoplasms of the upper GI tract  2. Gastro-esophageal reflux and its complications  

3. Dysphagia, Hiatus hernia  4. Peptic ulceration and its complications 

5. Pancreato-biliary and liver cancer 6. Gallstone disease 

7. Iatrogenic bile duct injury 8. Jaundice 

9. Acute pancreatitis with its complication 10. Liver mass evaluation 

 

11. Principles of screening for cancer 12. Radiation enteritis 

13. Small bowel tumor 14. Gastrointestinal soft tissue tumor  

15. Colorectal carcinoma 16. Hemorrhoids, anal fissure, fistula in ano 

17. Colonic diverticular disease 18. Inflammatory bowel disease 

19. Colostomy & ileostomy complications   

4 Breast and endocrine gland 

1. Carcinoma of the breast 2. Benign breast disease 

3. Mammography and ultrasound 4. Adjuvant chemotherapy and Radiotherapy 

5. Physiology and pathology of thyroid, 

parathyroid, adrenal cortex, adrenal 

6. Management of thyrotoxicosis, thyroid 
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medulla nodule and malignancy 

7. Adrenal insufficiency 8. Hyper- and hypothyroidism 

5. Vascular surgery 

1. Atherosclerosis 2. Ischemic limb 

3. Aneurysmal disease 4. Venous thrombosis & embolism 

5. Hyper- and hypocoagulable stage  6. Chronic venous insufficiency 

7. Arteriography 8. Vascular CT scanning & ultrasound 

9. Mesenteric ischemia 10. Varicose vein 

6. Abdominal wall, skin and soft tissue tumor 

1. External and internal abdominal hernia, 

Anatomy,presentation and complications 

2. Hernia in childhood 

3. Undescended testis 4. Pathology, diagnosis and management of 

skin lesions, benign and malignant tumors 

5. Basal and squamous cell carcinoma 6. Malignant melanoma 

7. Diagnosis and management of neck lumps   

 

7.  Minimal invasive surgery 

1. Physiology of pneumo-peritoneum 2. Port placement & complications 

3. Hand-assisted laparoscopic access 4. Imaging system, insufflators and 

instrumentation 

5. Robotic surgery 6. Room setup and the Minimally invasive suite 

7. Patient positioning 8. Economics of Minimally-invasive surgery 

8.  Pediatric surgery 

1. Umbilical & Inguinal hernia 2. Malrotation of gastrointestinal tract 

3. Hypertrophic pyloric stenosis 4. Intussusception 

5. Meckel’s diverticulum 6. Foreign bodies of gastrointestinal tract 

7. Choledochal cysts   

9.  Urology 
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1. Stone disease 2. Trauma :Kidney, ureter, bladder and urethra 

3. Obstructive uropathy 4. Neoplasms of bladder, prostate and kidney 

10. Cardio-vascular and thoracic surgery 

1. Chest injury  2. Pleural effusion 

3. C0ngenital anomalies    4. Lung cancer 

5. Mediastinal tumor 6. Tracheo-esophageal fistula 

7. Coronary artery disease   

11. Neurosurgery 

1. Head injury 2. Spinal cord injury 

3. Cerebrovascular disease 4. Management of acute pain 

5. Brain tumors 6.   Spinal cord tumors 

12. Plastic surgery and head neck surgery 

1. Burns 2. Head & neck tumor 

3. Cervical lymphadenopathy 4. Upper airway obstruction 

5. Hand injury 6. Maxillo-facial injury 

13. Orthopedics surgery 

1. Pain of extremities 2. Low back pain 

3. Fracture and joints injury 4. Fracture of upper and lower extremities 

5. Amputation of lower and upper extremities   

14. Gynecology 

1. Ectopic pregnancy 2. Pelvic inflammatory disease 

3. Incidental ovarian mass / cyst 4. Endometriosis 

5. Ovarian and uterine neoplasm 6. Rectocoele 

15. Anesthesiology 

1. Anaesthetic and pharmacological problem 2. Anesthetic preoperative risk 

3. Epidural and spinal anesthesia 4. Pain management 
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5. Ventilator support   

16. Pathology 

1. Tissue handling technique after biopsy, 

frozen section and inprint 

2. Gross and microscopic description of 

common surgical disease 

3. Interpretation of FNA result   

 

17. Basic surgical research & methodology 

1. Research question 2. Research design in natural history and risk 

factor 

3. Research design in diagnostic test 4. Research design in prevention and treatment 
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บทท่ี 3 

 Procedural Skills ดานตางๆ 

Procedural Skills ดานตางๆ 

 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสาขาศัลยศาสตรมีความสามารถในการดูแลผูปวยใน

ระยะผาตัด ระยะกอนผาตัด และระยะหลังผาตัด รวมท้ังการผาตัดไดเองเมื่อผานการฝกอบรม 

ภาควิชาศัลยศาสตร กําหนดเปาหมายในการทําหัตถการของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดแยกตามหมวดหมู

ใหสอดคลองกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบงระดับความสามารถในการทําหัตถการหน่ึงๆเปน 2 ข้ันดังน้ี 

ระดับท่ี ๑   หัตถการท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองทําไดดวยตนเอง  

ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดควรทําได  (ทําภายใตการดูแลของผูเช่ียวชาญ) 

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางเปนจํานวนผูปวยท่ีแนะนําใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดมีโอกาสทําเพ่ือใหมีความ

มั่นใจในการทําหัตถการน้ันๆ 

ตารางแสดง ชั้นปท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองทํา หรือ ควรทํา หัตถการนั้นได 

Group Essential Procedures Level 1 Level 
2 
 1st 

year 
2nd year 3rd 

year 
4th 

year 
Abdomen – General  

 1.Diagnostic laparoscopy  ⁄ ⁄ ⁄  

 2.Intra-abdominal abscess - Drainage (including post-
operative collection / abscess) 

  ⁄ ⁄  

Abdomen – Hernia  

 3.Indirect inguinal hernia, operation ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 4.Direct inguinal hernia, operation ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 5.Laparoscopic inguinal herniorrhaphy     ⁄ 

 6.Femeral hernia, operation    ⁄  

 7.Ventral hernia, operation    ⁄  

Abdomen - Biliary  

 8.Laparoscopic cholecystectomy   ⁄ ⁄  

 9.Open cholecystectomy   ⁄ ⁄  

 10.Cholecystostomy    ⁄  

 

Group Essential Procedures Level 1 Level 
2 
 1st 2ndyear 3rd 4th 
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year year year 

 11.Choledocho-enteric anastomosis    ⁄  

 12.Choledochoscopy    ⁄  

 13.Common bile duct exploration - Open    ⁄  

 14.Bile Duct Injury-Acute repair     ⁄ 

Abdomen - Liver  

 15.Liver cyst, operation     ⁄ 

 16.Partial hepatectomy    ⁄  

 17.Hepatic lobectomy     ⁄ 

 18.Resection hilar cholangiocarcinoma     ⁄ 

 19.Hepatic segmentectomy     ⁄ 

 20.Hepatic wedge resection    ⁄  

 21.Hepatic abscess - Drainage    ⁄  

 22.Hepatic biopsy    ⁄  

Abdomen - Pancreas  

 23.Pancreatic necrosectomy / Debridement    ⁄  

 24.Pancreatic pseudocyst - Drainage    ⁄  

 25.Distal pancreatectomy    ⁄  

 26.Pancreaticoduodenectomy (standard)    ⁄  

Abdomen - Spleen  

 27.Splenectomy    ⁄  

Alimentary tract - Stomach  

 28.Closure perforation / Gastroduodenal  
perforation - Repair 

   ⁄  

 29.Gastrectomy - Partial / Total    ⁄  

 30.Radical gastrectomy     ⁄ 

 31.Gastrojejunostomy bypass   ⁄ ⁄  

Group Essential Procedures Level 1 Level 2 
 

1st 
year 

2nd year 3rd 
year 

4th 
year 
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 32.Gastrostomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 33.Vagotomy&pyloroplasty    ⁄  

 34.Vagotomy&antrectomy    ⁄  

 35.Parietal cell vagotomy     ⁄ 

 36.Gastro-intestinal anastomosis   ⁄ ⁄  

Alimentary tract - Small intestine  

 37.Adhesiolysis (Lysis adhesion)   ⁄ ⁄  

 38.Entero-enterostomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 39.Enterostomy   ⁄ ⁄  

 40.Jejunostomy   ⁄ ⁄  

 41.Ileostomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 42.Ileostomy closure   ⁄ ⁄  

 43.Small intestinal resection / Anastomosis   ⁄ ⁄  

Alimentary tract - Appendix  

 44.Appendectomy ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 45.Laparoscopic appendectomy   ⁄ ⁄  

Alimentary tract - Large intestine  

 46.Colostomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 47.Cecostomy     ⁄ 

 48.Partial/segmental colectomy   ⁄ ⁄  

 49.Right hemicolectomy   ⁄ ⁄  

 50.Left hemicolectomy    ⁄  

 51.Extended right hemicolectomy    ⁄  

 52.Extended left hemicolectomy    ⁄  

 53.Subtotal colectomy (with Ileorectal anastomosis 
/ Ileostomy) 

   ⁄  
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Group Essential Procedures Level 1 Level 
2 
 1st 

year 
2nd year 3rd 

year 
4th year 

 54.Total colectomy    ⁄  

 55.Sigmoidectomy   ⁄ ⁄  

 56.Cecectomy    ⁄  

 57.Colostomy closure   ⁄ ⁄  

Alimentary tract - Rectum  

 58.Anterior / Low anterior resection   ⁄ ⁄  

 59.Abdomino-perineal resection    ⁄  

Alimentary tract - Hemorrhoid  

 60.Hemorrhoidectomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 61.Banding for internal hemorrhoid  ⁄ ⁄ ⁄  

Alimentary tract - Anus  

 62.Fistulotomy / Seton placement / Fistulectomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 63.Lateral internal sphincterotomy  ⁄ ⁄ ⁄  

 64.Ano-rectal abscess - Drainage ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 65.Anal fissure, operation  ⁄ ⁄ ⁄  

 66.Perianal condyloma - Excision    ⁄  

Endoscopy - Upper GI  

 67.Esophagogastroduodenoscopy (diagnostic)  ⁄ ⁄ ⁄  

 68.Esophagogastroduodenoscopy (therapeutic)   ⁄ ⁄  

Endoscopy - Lower GI  

 69.Sigmoidoscopy  ⁄ ⁄ ⁄  

 70.Colonoscopy (diagnostic)   ⁄ ⁄  

 71.Colonoscopy (therapeutic)   ⁄ ⁄  

Breast  

 72.Breast biopsy with or without needle 
localization (wide excision) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
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Group Essential Procedures Level 1 Level 
2 
 1st 

year 
2ndyear 3rd 

year 
4th 

year 
 73.Breast cyst - Aspiration ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

Breast - Cancer  

 74.Partial mastectomy   ⁄ ⁄  

 75.Simple mastectomy   ⁄ ⁄  

 76.Radical mastectomy   ⁄ ⁄  

 77.Modified radical mastectomy   ⁄ ⁄  

 78.Axillary surgery (ALND/SLN)   ⁄ ⁄  

Thyroid  

 79.Thyroid lobectomy   ⁄ ⁄  

 80.Subtotal thyroidectomy   ⁄ ⁄  

 81.Near / Total thyroidectomy    ⁄  

Skin and soft tissue  

 82.Skin / Soft tissue lesion - excisional or incisional 
biopsy 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 83.Soft tissue infection - Incision, drainage, 
debridement 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

Surgical critical care - Catheter  

 84.Central venous catheter placement ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

Surgical critical care  

 85.Compartment pressure (abdomen, extremity) - 
Measurement 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 86.Damage control laparotomy    ⁄  

 87.Management of the open abdomen    ⁄  

Trauma  

 88.Bladder Injury - Repair     ⁄ 

 89.Duodenal Trauma - Management    ⁄  

 90.Exploratory Laparotomy for trauma   ⁄ ⁄  

Group Essential Procedures Level 1 Level 2 
 

1st 2nd year 3rd 4th 



17 
 

year year year 

 91.Focused Abdominal Sonography for Trauma 
(FAST) 

 ⁄ ⁄ ⁄  

 92.Gastrointestinal Tract Injury - Repair   ⁄ ⁄  

 93.Hepatic Injury - Packing and Repair    ⁄  

 94.Lower Extremity Fasciotomy   ⁄ ⁄  

 95.Neck Exploration for Injury   ⁄ ⁄  

 96.Pancreatic Injury - Operation    ⁄  

 97.Renal Injury - Repair/Resection     ⁄ 

 98.Splenectomy/Splenorrhaphy   ⁄ ⁄  

 99.Temporary Closure of the Abdomen    ⁄  

 100.Wounds, Major - Debride/Suture ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 101.Burn Debridement and Grafting of Major Burns  ⁄ ⁄ ⁄  

Vascular - Arterial disease  

 102.Amputation - Below knee (BK)   ⁄ ⁄  

 103.Amputation - Above knee (AK)   ⁄ ⁄  

 104.Embolectomy - arterial   ⁄ ⁄  

 105.Thrombectomy - arterial   ⁄ ⁄  

 106.Ultrasound in the Diagnosis and Management of 
Vascular Diseases 

  ⁄ ⁄  

Vascular - Venous disease  

 107.Sclerotherapy - Peripheral Vein   ⁄ ⁄  

 108.Venous insufficiency / Varicose veins - Operation   ⁄ ⁄  

Vascular - Access  

 109.A-V fistula - Operation   ⁄ ⁄  

 110.A-V shunt     ⁄ 

 111.Venous access devices - insertion   ⁄ ⁄  
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Group Essential Procedures Level 1 Level 
2 
 1st year 2nd year 3rd 

year 
4th 

year 
Thoracic surgery  

 112.Chest tube placement and management ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 113.Exploratory thoracotomy   ⁄ ⁄  

 114.Pericardial window   ⁄ ⁄  

Pediatric surgery  

 115.Inguinal hernia in childhood - Repair  ⁄ ⁄ ⁄  

Plastic surgery  

 116.Complex Wound Closure   ⁄ ⁄  

 117.Skin Grafting  ⁄ ⁄ ⁄  

Genitourinary surgery  

 118.Cystostomy    ⁄  

 119.Hydrocelectomy     ⁄ 

 120.Orchiectomy     ⁄ 

 121.Nephrectomy    ⁄  

Head and neck  

 122.Cricothyroidotomy   ⁄ ⁄  

 123.Cervical lymph node biopsy ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

 124.Tracheostomy ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

Gynecology  

 125.Hysterectomy     ⁄ 

 126.Salpingo-oophorectomy     ⁄ 

  Total 61 70 100 205  

หมายเหตุ  เครื่องหมาย ⁄ในตารางตรงชองระดับท่ี ๑ (Level 1)หมายถึงช้ันปท่ีตองทําหัตถการน้ันได   สวนเครื่องหมายใน

ตารางตรงชองระดับท่ี ๒ (Level 2)  หมายถึงหัตถการท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดควรทําได   
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ตาราง แสดงหัตถการผาตัดท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดจะตองทําไดตามจํานวนตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ชื่อหัตถการผาตัด จํานวน  
(ราย/ตลอดหลักสูตร) 

1 Inguinal hernia operation 10 

2 Surgery of stomach (gastrectomy, suture, gastro-intestinal anastomosis) 5 

3 Mastectomy (partial/total), axillary surgery (ALND/SLN) 5 

4 Amputation of lower extremity (below/above knee) 5 

5 Ostomy procedures (gastrostomy, jejunostomy, ileostomy, colostomy) 5 

6 Anal surgery (fistula/fissure) 5 

7 Laparoscopic cholecystectomy 5 

8 Hemorrhoidectomy 3 

9 Colectomy (partial/total) 3 

10 Thyroidectomy (partial/total) 2 

11 Small bowel resection 2 

12 Open cholecystectomy 2 

13 Resection of rectum (anterior/low anterior/A-P resection) 1 

14 Liver surgery (lateral segmentectomy, wedge resection) 1 

15 Vascular surgery (vascular anastomosis, varicose vein) 1 

16 EGD 10 

17 Colonoscopy 5 

18 ERCP (เปน index procedure กลุมท่ีให assist) 5 
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บทท่ี 4 
หลักสูตรการฝกอบรม 

 
 

หลักสูตรการฝกอบรม 
 
หลักสูตรศัลยศาสตร กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมอยางตอเน่ืองอยางนอยเปนเวลา 4 ป (ยกเวนในกรณีท่ี

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พิจารณาความเหมาะสมเปนอยางอ่ืนสําหรับผูเขาอบรมเฉพาะราย)  
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสาขาศัลยศาสตร ประกอบดวย 

• ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร  (Basic Science in Surgery) 

• หลักสูตรการชวยชีวิตผูบาดเจ็บข้ันสูง (Advance Trauma Life Support) 

• พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology) 

• หลักการของศัลยศาสตร (Principles of Surgery) 

• ศัลยศาสตรท่ัวไปคลินิก (Clinical General Surgery) 

• หัตถการทางศัลยศาสตรท่ัวไป 

• ความรูพ้ืนฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ 
- กุมารศัลยศาสตร 
- ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 
- ศัลยศาสตรตกแตง 
- ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
- ประสาทศัลยศาสตร 
- ศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก 
- นรีเวชวิทยา 
- วิสัญญีวิทยา 

กําหนดการเปดสอน: ผูเขาฝกอบรมใหมเริ่มเขาศึกษาในวันท่ี  1 มิถุนายน ของทุกป 

วิธีการฝกอบรม 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดชั้นปท่ี  1 ระยะเวลา 12 เดือน ตองผานหนวยตาง ๆ ดังน้ี 

- ศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรมอุบัติเหตุ   4 เดือน  

- ประสาทศัลยศาสตร     1 เดือน  

- ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ     1 เดือน  

- กุมารศัลยศาสตร      1 เดือน  

- รังสีวินิจฉัย      1 เดือน  

- ศัลยศาสตรตกแตง     1 เดือน  

 

- ศัลกรรมวิกฤตบําบัด      1 เดือน  

- วิสัญญีวิทยา      1 เดือน 

- ศัลยศาสตรกระดูกและขอ     1 เดือน 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดชั้นปท่ี 2 ระยะเวลา 12 เดือน ตองผานหนวยตาง ๆ ดังน้ี 
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- ศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรมอุบัติเหตุ   6 เดือน 

- ประสาทศัลยศาสตร     1 เดือน  

- ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ     1 เดือน 

- ศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก    2 เดือน 

- พยาธิวิทยา      1 เดือน 

- Elective      1 เดือน 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดชั้นปท่ี  3 ระยะเวลา 12 เดือน ตองผานหนวยตาง ๆ ดังน้ี 

- ศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรมอุบัติเหตุ   8 เดือน 

- ศัลยกรรมสองกลอง     1 เดือน 

- Elective      3 เดือน 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดชั้นปท่ี  4  ระยะเวลา 12 เดือน ตองผานหนวยตาง ๆ ดังน้ี 

- ศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรมอุบัติเหตุ   9 เดือน 

- ศัลยกรรมสองกลอง     1 เดือน 

- Elective      2เดือน 

หมายเหตุ 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด  (ช้ันปท่ี 4) จะทําหนาท่ีเปนหัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด

และปฏิบัติงานเพ่ิมประสบการณ ทักษะ และหัตถการในสวนของศัลยศาสตรท่ัวไประยะเวลา  10  เดือน  ซึ่งจะตองครอบคลุม

เน้ือหาตางๆ ดังน้ี 

  - Trauma and Emergency 

  - Head and Neck 

  - Breast and Endocrine 

  - Gastrointestinal System 

  - Colorectal and Anus 

  - Hepatobiliary System and Pancreas 

  - Vascular 

  - Laparoscopy and Endoscopy 

  - Transplantation 

  - Surgical Oncology 

หมายเหตุ  วิชาเลือก (Elective) มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) เปนสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันอ่ืนๆ ซึ่งผานการรับรอง  

 2) รายละเอียดของวิชาเลือก  

     2.1) อนุสาขาตางๆ ในศัลยศาสตรท่ัวไป  

   - ศัลยศาสตรสําไสใหญและทวารหนัก 

   - ศัลยศาสตร ศีรษะ คอ เตานม (Head Neck Breast) 

   - ศัลยศาสตรหลอดเลือด 

   - ศัลยศาสตรการสองกลอง 

     2.2) ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ( Trauma) 
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     2.3) สาขาอ่ืน ๆ ของศัลยศาสตร ไดแก  

   - กุมารศัลยศาสตร  

   - ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ  

   - ศัลยศาสตรตกแตง  

   - ศัลยศาสตรกระดูกและขอ  

   - ประสาทศัลยศาสตร  

   - ศัลยศาสตรทรวงอก  

   - ศึกษาดูงานตางประเทศ  

       2.4) สาขาหรืออนุสาขาในการฝกอบรมความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชา             

อ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวของกับศัลยกรรม 

   - สาขาอายุรศาสตรทางเดินอาหารและ Endoscopy 

   - สาขารังสีวิทยาเก่ียวกับ Ultrasound และ Interventional Procedure   ตางๆ 

   - อายุศาสตรระบบหัวใจและปอด  

   - เวชบําบัดวิกฤต  

   - การทํางานวิจัยทางศัลยศาสตร  

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนท่ีจะมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตร

ศัลยแพทยปฏิบัติท่ีดี ( Good surgical practice )ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯเปนประจําทุกปกอนปการศึกษาจะเริ่มข้ึน 

การอบรมใชเวลา 2 วัน ( 12 ช่ัวโมง ) มีเน้ือหาการฝกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางดานจริยธรรม ไดแก 

1. Patient right 

2. Communication skills 

3. Patient safety 

4. End of life care 

5. Conflict of interest 

6.  Medical records 

7. Patient expectation and satisfaction 

8. Informed consent and refusal 

9. Competency 

10. Risk management 

11. Professionalism 

 

ตารางสรุปการหมุนเวียนฝกอบรมของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

หนวย หลักสตูรฝกอบรม 
ปท่ี 1 

หลักสตูรฝกอบรม 
ปท่ี 2 

หลักสตูรฝกอบรม 
ป 3 

หลักสตูรฝกอบรม 
ป 4 

General/Trauma 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 
Endoscope - - 1 เดือน 1 เดือน 
Neurosurgery 1 เดือน 1 เดือน - - 
Urosurgery 1 เดือน 1 เดือน - - 
Pediatric surgery 1 เดือน - - - 
CVT - 2 เดือน - - 



23 
 

Plastic surgery 1 เดือน - - - 
ICU 1 เดือน - - - 
Anesthesiology  1 เดือน - - - 
Orthopedic 1 เดือน - - - 
Radiology 1 เดือน - - - 
Pathology - 1 เดือน - - 
Elective - 1 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 

รวม 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 
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บทท่ี 5 

ขั้นตอนการวิจัยและเอกสารอางอิง 

 พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร  

(Basic Surgical Research & Methodology) 

 คณะกรรมการฝกอบรมฯ ไดดําเนินนโยบายตามแนวทางของราชวิทยาลัยท่ีเห็นความสําคัญท่ีแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตรจะตองมีนิสัยการเรียนรูอยางตอเน่ือง ตองมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิจัย เน่ืองจากความรูดาน
การแพทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขอมูลขาวสารทางการวิจัยตางๆ  มีอยูมากมายจนไมสามารถอานไดหมด จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองรูจักเลือกอานขอมูลท่ีมีประโยชนและเช่ือถือได สามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ และสรุปความคิดเห็นไดท้ังใหมี
ความรูพ้ืนฐานทางการวิจัยเพ่ือไดไปพัฒนาและรูจักผลิตผลงานวิจัยข้ึนมาไดเอง 

การฝกอบรมสวนน้ีทางคณะแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหนวยงานฝายวิจัยของคณะแพทยฯท่ีคอยให

การสนับสนุนไดจัดการอบรมใหความรูพ้ืนฐานทางดานการวิจัยจัดข้ึนเองภายในใหแกแพทยใชทุน แพทยประจําบาน/แพทยใช

ทุนตอยอดทุกสาขา และอาจารยท่ีสนใจ ตัวอยางในปการศึกษา 2562และเน้ือหาของการฝกกอบรมมีการนําข้ึนไวใน website 

ของฝายวิจัย 

            นอกจากน้ีทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย จะจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเปนความรูพ้ืนฐาน

ทางการวิจัยใหแกแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตรทุกสาขา ซึ่งจะครอบคลุมความรูในเรื่องตอไปน้ี 

  Research Questions 

  Research Designs 

  Research Design in Natural History and Risk Factors 

  Research Design in Diagnostic Test 

  Research Design in Prevention and Treatment 

  Sample Size Determination 

  Basic Statistics 

  Critical Appraisal 

 การฝกอบรมไดจัดรวมกับการปฏิบัติการในบางสวนเพ่ือใหเกิดประสบการณและความเขาใจท่ีดีข้ึนอันจะเปนพ้ืนฐาน

ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดสามารถไปพัฒนาตนเองตอไป การทําผลงานทางวิชาการและการวิจัยระหวางการ

ฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดก็จะเปนสวนหน่ึงซึ่งสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค 

เอกสารอางอิงในการอบรม 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหองสมุดสําหรับการคนควาท้ังหนังสือ วารสารภายในประเทศ
วารสารตางประเทศ สื่อสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

หนังสือท่ีตองอางอิง 

Schwartz’s Principle of Surgery, 10th edition  

Sabiston Textbook of Surgery 19th edition 

Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 26rd edition 

Grant’s Atlas of surgery 

หนังสือท่ีควรอานเพ่ิมเติม 

Maingot’s Abdominal operation 12th edition, Michael J. Zinner 

Surgery of the Liver and Biliary tract 5rd edition, L.H. Blumgart 

Shackelford’s Surgery of the alimentary tract 7th edition, George D. Zuidema 

Trauma 7th edition, Kenneth L. Mattox 

Vascular surgery 6th edition, Robert B. Rutherford 

Surgery scientific principle and practice, Greenfield 

Mastery of surgery, Lloyd and Nyhus 

Atlas of operative surgery (Zollinger rm) 

Cameron’s Current surgical therapy  

Surgery of colon rectum and anus, Santhat Nivatvongs 

Vascular surgery (haimovici) 

Trunky’s Cervico-thoracic Trauma, Abdominal trauma  

Blumgart’s Surgery of biliary tract  

Surgery of the stomachม duodenum and small intestine (Scott/sawyer) 

วารสารท่ีควรอางอิง 

American Journal of Surgery 

British Journal of Surgery 

Surgery 

American College of Surgery 

The Surgical Clinics of North America 

Journal of Trauma 

Journal of Vascular Surgery 

Annual of surgery 

World journal of surgery 

Archive of surgery 

Thai Journal of Surgery  

Journal of Clinical Oncology  

Surgical Endoscopy, Ultrasound, Intervention Technique 

Gastroenterology 

European Journal of Surgery 

สื่อสารสนเทศ 

Medline  

Pubmed  
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การสงเสริมการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

 ในเวลา  4  ป ของการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด สาขาศัลยศาสตร แพทยประจําบาน/แพทย

ใชทุนตอยอด สาขาศัลยศาสตร ตองมีผลงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่องในระหวางการฝกอบรมภายในการกํากับดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษารองศาสตราจารย        แพทยหญิงดลฤดี สองทิศ ผลงานการศึกษาท่ีจบสิ้นแลวน้ันจะตองผานการนําเสนอในท่ีประชุม

ทางวิชาการประจําปของสมาคมศัลยแพทยท่ัวไปหรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย  
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บทท่ี 6 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ 

“เทียบเทาปริญญาเอก” 

 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาศัลยศาสตรให “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ันถือเปน

สิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันฯท่ีใหการฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันท่ีใหการฝกอบรมฯ 

และความสมัครใจของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดแตละรายดวย หากแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีความ

ประสงคดังกลาว ตนเองจะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมฯทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการฝกอบรมท่ีมีโอกาสไดรับ

ท้ัง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเขาอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยท่ีเปนผูวิจัยหลัก และ

ผลงานน้ันตองตีพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด เพ่ือใหมีการ

รับรองคุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันน้ันมีสิทธ์ิท่ีจะไมจัดการฝกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิให 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ได แตสถาบันน้ันตองแจงใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทราบตั้งแตวันเริ่มเปดรับสมัครเขา

เปนแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไปจนถึงวันท่ีเริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯใดตองการใหมีการ

รับรอง ว.ว. ใหมีคุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากรจํากัด สถาบันฝกอบรมฯน้ันสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและ

ทรัพยากรจากสถาบันฝกอบรมฯอ่ืนมาชวยได 

การท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสอบผานและมีสิทธ์ิไดรับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรแลว หากมี

ความประสงคจะใหราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวาวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร มี

คุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ัน จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยท่ีสงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

๑.ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๒. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ 
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปนบทความท่ี

ตีพิมพในวารสารท่ีถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสาร

นานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับน้ีมานานเกิน 10 ป (วารสารเริ่มออกอยาง

ชาในป พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)  

ในกรณีท่ี ว.ว. ของศัลยแพทยไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” แลวน้ันราชวิทยาลัยฯ ขอแนะนําวา หาม

ใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคําวา ดร. นําหนาช่ือตนเอง แต

สถาบันการศึกษาสามารถใช ว.ว. ท่ี “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี มาใชใหศัลยแพทยเปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา 

 

 
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได โดยเสนอให
สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังน้ี 

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จํานวนก่ีทาน จาก ว.ว.  
- มีอาจารย “Ph.D.หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนก่ีทาน 
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ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทานท่ีไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีคําวา “เทียบเทาปริญญาเอก” 

ตอทายไดเทาน้ัน 
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บทท่ี 7 

ตารางการหมุนเวียนตลอดหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ และคูมือแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ตารางการหมุนเวียน กิจกรรมวิชาการ 

และคูมือแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร มศว. 

7.1 ตารางการหมุนเวียนตลอดหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ และคูมือแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ี
ปฏิบัติงาน 

ภาระงานแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
อาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ภาควิชาศัลยศาสตร ไดแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด เพ่ือดูแลเรื่องการ
ปฏิบัติงาน ปรึกษาปญหาและอุปสรรคจากการฝกอบรมหรือการทํางาน คือ ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยธวัชชัย  ตุลวรรธ
นะโดยทําหนาท่ีดังน้ี 

1. ดําเนินงานและติดตามดานการเรียน ดานจริยธรรม และดานวินัยของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
ตอยอด 

2. ใหคําปรึกษา ควบคุมดูแลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
4. กํากับดูแลการทําหัตถการและกิจกรรมทางวิชาการโดยการตรวจบันทึกประสบการณผาตัดท้ัง       

(log book)  

บทบาทหนาท่ีของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

1. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนตองตั้งใจศึกษาและแสวงหาความรูในทุกวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ศัลยศาสตร และใหบริการผูปวยในความรับผิดชอบเต็มความรูความสามารถของตน 

2. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนตองมีความซื่อสัตยและตรงตอเวลาท้ังในการประชุมและ
ปฏิบัติงาน 

3. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนมีหนาท่ีสอนในทางทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ รวมท้ังมีสวนใน
การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยภายใตการดูแล 

4. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีอาวุโสกวามีหนาท่ีสอนในทางทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติแกแพทย
ประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีอาวุโสนอยกวา 

5. ภาควิชาศัลยศาสตรไมมีนโยบายท่ีจะใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเปนเจาของไขผูปวยใน
ภาควิชา รวมท้ังผูปวยท่ีรับปรึกษาจากภาควิชาอ่ืน ดังน้ันเมื่อรับปรึกษาตองรายงานอาจารยในภาควิชา
เปนเจาของไขและรวมรับผิดชอบทุกราย 

6. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนตองปฏิบัติงานตามท่ีอาจารยมอบหมายใหทําทุกประการ 
โดยอาจารยผูน้ันเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันๆ ในการดูแลผูปวยทุกครั้งท้ังในและนอกภาควิชา
ตองลงบันทึกไวเปนหลักฐาน ทุกกรณ ี

7. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองทําการบันทึกรายงานการทําผาตัดใหญ และชวยผาตัดใหญ 
แบบ log book ผานทาง web site ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

8. กอนจบการฝกอบรมตองสงรายงานการผาตัด (ช่ือผูปวย วินิจฉัย การผาตัด ) จาก log book แก
คณะกรรมการผูดูแลเมื่อครบวาระในการปฏิบัติงานในแตละ rotation  

9. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนตองปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอ
ยอดท่ีอาวุโสสูงกวาอยางเครงครัดในการดูแลผูปวยและรับผิดชอบในกิจกรรมของภาควิชา 
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10. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีหนาท่ีในการบันทึกขอมูลผาตัดและเวชระเบียนผูปวยกอน
จําหนายผูปวยทุกราย 

11. เปนหนาท่ีของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนตองเขารวมในการประชุมกิจกรรมทาง
วิชาการของภาควิชาทุกครั้ง ไมวาจะมีหนาท่ีนําเสนอหรือไม 

12. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนมีสวนรวมในการดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาแพทยแพทยเพ่ิมพูนทักษะ แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดอาจารยแพทย หลักสูตร และ
ภาควิชาศัลยศาสตร 

 

บทบาทหนาท่ีของหัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

1. หัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดจะใชระบบหมุนเวียน โดยเปนผูท่ีอาวุโสสูงสุดของแพทย
ประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตรท่ัวไป 

2. หัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีหนาท่ีควบคุมการดําเนินการของกิจกรรมวิชาการตางๆ 
ภายในภาควิชา ไดแก Journal club, Topic, Morbidity & Mortality conference, Grand round 
เชนการเลือกผูปวยท่ีจะนําเสนอในการประชุมวิชาการ การควบคุมการสงยอดผูปวยใน Morbidity & 
Mortality conference รวมถึงการใหคําแนะนําแกนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน/แพทยใชทุน
ตอยอดรุนนองในเรื่องของ Journal club, Topic เปนตน โดยสามารถแจกจายงานใหกับแพทยประจํา
บาน/แพทยใชทุนตอยอดรุนนองได  

3. มีหนาท่ีเปนตัวแทนของโรงพยาบาลในการรวมกิจกรรมระหวางโรงพยาบาล 

ภาระงานของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

งานดานการดูแลผูปวย 

• ดูแลผูปวยในหอผูปวยใน (service round) ความรับผิดชอบตั้งแตเวลา 6.30 น. และ 
Bedside teaching รวมกับอาจารยแพทยในตอนเชา  เวลา 7.30– 8.00 น.ในวันราชการ  
(โดยอาจารยผูรับผิดชอบมารวม)  และมี Service round รวมกับอาจารยประจําแตละสาย 
ตอนเย็น 

• Service round นอกเวลาราชการ เริ่ม 7.30 น. 

• ปฏิบัติงานในหองผาตัดใหญ 2วันปฏิบัติงานตอสัปดาห (16ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
-  ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย A ทําผาตัดใหญในวันอังคาร หอง 403, 407 ,411และวันศุกร 

หอง 403,402(12.00น) 

   -  ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย B ทําผาตัดใหญในวันจันทร หอง 403,404,406(12.00น.) 

และวันพฤหัสบดหีอง 403, 407,411 

• ออกตรวจแผนกผูปวยนอกและทําการผาตัดเล็ก 
-   ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย A ออกตรวจแผนกผูปวยนอกในวันจันทรและวันพฤหัสบดี 

(9.00-13.00น.) (8 ช่ัวโมงตอสัปดาห) และทําการผาตัดเล็กวันจันทร 13.00-15.00น. 

-  ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย B ออกปฏิบัติงานดังกลาว ในวันอังคารและวันศุกร (9.00-

13.00) (8 ช่ัวโมงตอสัปดาห) และทําการผาตัดเล็กวันศุกร 13.00-15.00น. 

• ปฏิบัติงานท่ีหองสองกลองทางเดินอาหาร หอง 411 ในวันจันทรสัปดาหท่ี 1, 3, 5 ของ
เดือน สําหรับศัลยกรรมสาย B และทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี ของศัลยกรรมสาย A  

• รับปรึกษาคนไขในจากแผนกตางๆ 
-   ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย A วันจันทร, พฤหัสบดี และวันพุธท่ี 1,2,4 ของเดือน 

   -   ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย B วันอังคาร, ศุกรและวันพุธท่ี 3,5 ของเดือน 
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         งานดานการดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ (การอยูเวร) 

• กําหนดใหปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ โดยตองอยูประจําภายในโรงพยาบาล
ตลอดเวลา ในบริเวณท่ีนักศึกษาแพทยหรือพยาบาลสามารถติดตอเพ่ือการปรึกษาเรื่อง
ผูปวยได (สถานท่ีพัก คือ หองพักแพทย ช้ัน 12) 

• ใหรับปรึกษา ดูแลผูปวยศัลยกรรมภายในตึกผูปวยใน ผูปวยใหมท่ีมาตรวจท่ีหองฉุกเฉิน 
และทําการรายงานอาจารยแพทยเวร (ท้ังหนวยศัลยศาสตรท่ัวไป และหนวยยอยอ่ืนๆ )   
ทุกราย 

• กําหนดการอยูเวรไมเกิน 10 วันตอเดือน โดยไมควรอยูเวรติดกันเกิน 2 วันข้ึนไป 
 วันราชการ : ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 16.00 น. (แตเร่ิมรับผิดชอบ

ต้ังแตเวลา 15.00 น.) ถึง 8.00 น. ของเชาวันตอไป  

 วันหยุดราชการ : ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 8.00 น. ของ
เชาวันตอไปโดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของอาจารยแพทยท่ีอยูเวรนอกเวลา
ราชการในวันเดียวกัน 

• ระเบียบการปรึกษาของหนวยศัลยกรรมแตละหนวย เปนไปตามประกาศของภาควิชา
ศัลยศาสตร 

           งานดานเอกสารเวชระเบียน 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีหนาท่ีในการบันทึกเอกสารตางๆ ภายในเวชระเบียนและแฟมประวัติผูปวย

ในความดูแลเปนประจําทุกวัน ไดแก ใบบันทึกรับผูปวยใหม (admission note), ใบการดําเนินของโรค (progress note),ใบ

บันทึกการผาตัด (operative note),ใบสรุปผูปวยจําหนาย (summary discharge) และใบสรุปผลการรักษาในแฟมประวัติ 

กรณีผูปวยผาตัดตองทําการบันทึกรายละเอียดของผูปวยลงในสมุดบันทึกการผาตัดประจําหองผาตัดดวย 

(ระเบียบการบันทึกเอกสารเวชระเบียน สามารถดูไดท่ีคูมือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึก

เวชระเบียนท่ีภาควิชาศัลยศาสตร) 

           งานดานสมุดบันทึกการทํางานของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด (log book) 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนจะตองบันทึกรายละเอียดของการผาตัดหรือชวยผาตัด และการเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการตาง ๆ ผานทางระบบ log book ของราชวิทยาลัยฯ และอาจารยแพทยเปนผูรับรอง 

 

งานดานวิชาการภายในภาควิชาศัลยศาสตร 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนมีหนาท่ีในการใฝหาความรู ดังน้ันตองเขารวมกิจกรรมวิชาการภายใน

ภาควิชา อยางเครงครัดและตรงเวลา โดยใหถือความสําคัญของกิจกรรมวิชาการในเวลาท่ีมีการประชุมกอน โดยวันกิจกรรม

วิชาการของภาควิชาศัลยศาสตรจัดข้ึนชวงเชาของวันอังคารและวันศุกร และทุกวันพุธท้ังวัน หากมีการปรึกษาผูปวยใน

ชวงเวลาดังกลาว  ใหเรียนปรึกษากับอาจารยแพทยเวรท่ีรับผิดชอบ แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคนควรมีการ

เตรียมการอานหนังสือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอ 

 ตารางกิจกรรมวิชาการ 
วัน/เวลา 7.30 - 8.15 8.30-9.30 9.30–10.30 10.30–12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 
จันทร Teaching round OPD สาย A / OR สาย B Word ward 
อังคาร Teaching round OPD สาย B / OR สาย A Word ward 
พุธ Teaching round Grand round 

(สัปดาหที่ 1,3,5) 
 

MMIconference 
(สัปดาหที่ 2,4) 

Journal Club 
(สัปดาหที่ 1,3,5) 

 
Topicpresentation 

สัปดาหที่ 1: Pre-op conference 

สัปดาหที่ 2: ER conference 

สัปดาหที่ 3: Inter-department 

 Tumor board 
conference 

( ทุกสัปดาหที่ 1 ) 
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(สัปดาหที่ 2,4) conference 

สัปดาหที่ 4: Guest speaker / Research  

meeting 

 

พฤหัสบดี Teaching round OPD สาย A / OR สาย B Word ward 
ศุกร Teaching round OPD สาย B / OR สาย A Word ward 

 

Teaching round 

วัตถุประสงค  

 ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด ตรวจเยื่ยมผูปวยใน โดยมีการนําเสนอประวัติและรายละเอียดท่ีบริเวณขาง

เตียงผูปวยรวมกับอาจารยเพ่ือการเรียนรูในการดูแลผูปวยใน pre and post operative care  

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด ช้ันปสูงสุด (เปนผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 
3. นิสิตแพทยศัลยศาสตรช้ันปท่ี 6 (เขารวมประชุม) 
4. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตรท่ีรับผิดชอบ 

โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบTeaching roundคือ อาจารยแพทยเวร 

เวลาและสถานท่ี 

 7.30-8.15น.ทุกวันท่ีหอผูปวยศัลยศาสตร ช้ัน12อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

 

Grand round 

วัตถุประสงค  

ใหนําเสนอเคสผูปวยท่ีนาสนใจ โดยเตรียมประวัติตรวจรางกายและอภิปรายเก่ียวกับอาการและอาการแสดงผูปวย

การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรครวมกันอภิปรายเก่ียวกับการรักษาและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคน้ันๆ  

ผูรับผิดชอบ 

1. นิสิตแพทยช้ันปท่ี 6 (เปนผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบาน / แพทยใชทุนตอยอด  (ผูอภิปราย) 
3. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา) 

โดยมีอาจารยกํากับดูแลคือ หัวหนวยศัลยกรรมท่ัวไปสาย A B 
เวลาและสถานท่ี 

 8.30-9.30 น. ของทุกวันพุธท่ี 1,3,5 หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 

 ขอมูลท่ีตองเตรียมมา  (นําเสนอรูปแบบ power point) 

Journal club 

วัตถุประสงค  
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ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหาความรูจากวารสารทางการแพทย และไดทราบแหลงขอมูลความรูแบบ

ตางๆฝกวิเคราะหความนาเช่ือถือและการนําไปใชทางคลินิก และนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด หลักสูตรปท่ี1 (ผูนําเสนอ) 

2.แพทยประจําบาน / แพทยใชทุนตอยอด  (ผูอภิปราย) 

3. นิสิตแพทยช้ันปท่ี 4, 5, 6 และแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 

4.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตรท่ัวไป(รวมอภิปราย สรุปและวิเคราะหการนําไปใชในทางปฏิบัต)ิ 

 โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย (moderator) คือ อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลหัวขอ journal ในสัปดาหน้ัน 

สําหรับศัลยกรรมอนุสาขาใหกําหนดวันจัด journal กันเอง 

เวลาและสถานท่ี 

 9.30 – 10.30 น. ของทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 1 3 5 หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 

ขอมูลท่ีตองเตรียม  วารสารทางการแพทยนําเสนอรูปแบบ power point 

Tumor board conference 

วัตถุประสงค  

 ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดมีความรูในการรักษามะเร็งแบบองครวม โดยมีการรักษารวมกันหลายสห

สาขารวมกัน โดยมีการประชุมรวมกันกับทาง อายุรแพทยมะเร็ง รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย และทีมศัลยแพทย ในการดูแลรักษา

ผูปวยโรคมะเร็ง และนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือวางแผนการรักษารวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4/ ช้ันปท่ีสูงสุดของแตละสาย (ผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 

       3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปราย) 
       4. อาจารยจากแผนกรังสีรักษาและอายุรศาสตรโรคมะเร็งศูนยมหาวิชราลงกรณ 
       5. อาจารยภาควิชาอายุรศาสตรโรคมะเร็ง  
       6. อาจารยภาควิชารังสีวิทยา  

     โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยหริรักษ ยอดย่ิง 

 

เวลาและสถานท่ี 

 14 .30-16.00น.ทุกวันพุธสัปดาหท่ี1ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน12 อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติและการวินิจฉัยระยะของโรคมะเร็ง ความสมบูรณและสถานภาพรางกายโดยรวมของ

ผูปวย (นําเสนอในรูปแบบpower point)การตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล ) และ

รายช่ือผูปวยทุกรายท่ีเขาประชุมและการวินิจฉัย ตามตัวอยางตารางดานลาง (ติดตอรับไฟลตารางการประชุมไดท่ีธุรการภาค) 

Tumor conference    ประชุมวันพุธท่ี....................  25….. 

ระหวางวันท่ี .......................... ถึง วันท่ี ....................... 25 ...... 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล อายุ Diagnosis Operation Pathology 
Pathological 

staging 
Treatment 

plan สําหรับผูปวย 

refer+/-

Investigation 

  
 

    

 

        

 
 

  

    

    

 
 

  

    

    

 

Morbidity mortality and Improement(MMI) conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการดูแลรักษาผูปวยรวมกันใน

การกอใหเกิดประโยชนใน เชิงสรางสรรค  ปรับปรุงและพัฒนาการดูแลผูปวยใหดีข้ึน แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดได

ศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดท่ีทําใหนําไปสูภาวะแทรกซอนแกผูปวยหาทางแกไขและทางปองกัน เพ่ือนําไปเปนแนวทางใน

การรักษาผูปวยตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

1.แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปท่ี4 / แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปสูงสุด แลวแตกรณี 

เปนผูสงรายช่ือผูปวยทุกรายท่ีอยูในความรับผิดชอบภายในสาย/หนวยท่ีจะเขาอภิปราย Morbidity and 

mortality conferenceแกอาจารยหัวหนาสาย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามแบบฟอรมกอนนําเสนอหัวหนา

ภาควิชาศัลยศัลยศาสตรหรือผูท่ีหัวหนาภาควิชาฯมอบหมายเพ่ือพิจารณา 

2.แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 
3.อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและเสนอแนะ) 

  โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ และทําหนาท่ีผูดําเนินการอภิปราย (moderator) รวมถึงเปนผูกําหนดประเด็นและเลือก

ผูปวยเพ่ือเขาอภิปราย คือหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรหรือผูท่ีหัวหนาภาควิชาฯมอบหมาย 

เวลาและสถานท่ี 

8.30-9.30 น. ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี 2,4 ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตรพระเทพฯ 

กําหนดเวลาสงรายช่ือผูปวยใหแกหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรหรือผูท่ีหัวหนาภาควิชาฯมอบหมาย ภายใน 1 สัปดาหกอนมี  

MM conference 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติการรักษาและการดําเนินโรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม  

(นําเสนอปากเปลา)ประวัติการรักษาและการดําเนินโรค จํานวน2เคส นําเสนอเปน power point presentation พรอมท้ังมี

ทบทวนความรูในหัวขอศัลยศาสตรท่ีไดเรียนจากผูปวยรายน้ันๆ โดยเคสดังกลาวถูกเลือกมาจาก ศัลยกรรมท่ัวไปสายสายA B 

และอนุสาขา หมุนเวียนกันไป สัปดาหละ 2 เคส และรายช่ือผูปวยทุกรายท่ีเขาประชุมและการวินิจฉัย ตามตัวอยางตาราง

ดานลาง (ติดตอรับไฟลตารางการประชุมไดท่ีธุรการภาค)เมื่อหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรหรือผูท่ีหัวหนาภาควิชาฯมอบหมายได

คัดเลือกแลว ผูนําเสนอเคส จะตองบอกกลาวแกอาจารยเจาของไข เพ่ือใหเตรียมตัวกอนอภิปราย 
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แบบบันทึก MM ภาควิชาศัลยศาสตร มศว 

ช่ือผูปวย ..............................................................เพศ..............อายุ.............HN………………..…..AN……………….... 

Ward…………สาย……….….. อ.เจาของไข.......................... แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีรับผิดชอบ

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

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 ……….………… 

ระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซอน 

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 

O due to problem in surgical technique 

O due to equipment failure 

O due to system problem 

List of Pitfalls 

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

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

เพ่ือเขา MM วันที่ .......................... 
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2. ……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Measures to prevent or correct complication 

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

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

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

 
ช่ือผูบันทึก 

 
 

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

 

ตารางแสดงรายชื่อผูปวยท่ีถูกนําเสนอท้ังหมด 

MM conference ภาควิชาศัลยศาสตร มศว      ประจําวันท่ี .............................................. 

ช่ือผูปวย  อาย ุ หนวย Final diagnosis operation morbidity mortality แพทยท่ีรับผิดชอบ 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

Pre-operative conference 

วัตถุประสงค  

            ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดวางแผนการผาตัดรวมกับทีมอาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนและเสนอ

ความเห็นในการรักษาผูปวย และเตรียมความพรอมและอุปกรณท่ีจําเปนและเหมาะสมในผูปวยแตละราย กอนการผาตัดในแต

ละอาทิตยน้ันๆ  

ผูรับผิดชอบ 

              1.แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี3 (ผูนําเสนอ) 

              2. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมอภิปรายและรวมวางแผนการผาตัด) 

              3. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการผาตัด) 

      โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ อาจารยแพทยศัลยกรรมท่ัวไป (เจาของไข) 

เวลาและสถานท่ี 

 10.30 – 12.00  น.ของทุกวันพุธสัปดาหท่ี 1 หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 
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ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติของผูปวยอยางละเอียดท่ีเซตลงคิวผาตัดในสัปดาหถัดไป ท่ีเปนเคสซับซอนหรือการ

ผาตัดท่ีนาสนใจของแตละสาย 

 

Interdepartment conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหอาจารยและแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดแลกเปลี่ยนความเห็นและองคความรูในการดูแลผูปวย

รวมกับคณาจารยภาควิชาอ่ืนๆไดแก ภาควิชาอายุรศาสตร (ทางเดินอาหาร, โรคติดเช้ือ เปนตน ) ภาควิชากุมารเวชศาสตร, 

ภาควิชาสูตินรีเวช, ภาควิชาศัลยศาสตรกระดูกและขอ, ภาควิชารังสี และ ภาควิชาพยาธิวิทยา เปนตนเพ่ือเปนประโยชนในการ

ดูแลผูปวยตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4 / แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปสูงสุด 
แลวแตกรณ ี(ผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

      3. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการรักษา) 

      4. อาจารยภาควิชาท่ีเก่ียวของ (รวมอภิปรายและใหความเห็น) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยธรรมนิจ รุกขชาติ 

เวลาและสถานท่ี 

 10.30-12.00 นของวันพุธสัปดาหท่ี 3ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา (นําเสนอในรูปแบบ power point presentation): ประวัติการรักษาท้ังหมดและการดําเนิน

โรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยรายท่ีเขาท่ีประชุม 

หมายเหตุ แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองไปติดตอแจงช่ือผูปวยท่ีจะเขาท่ีประชุมแกอาจารยภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

ลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

Guest speaker 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหอาจารยและแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดรับการฝกอบรมวิทยาการใหมๆ โดยทางภาควิชาจะมี

การเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงและความรูความสามารถจากนอกภาควิชาหรือนอกคณะมาบรรยายเพ่ือใหความรู 

ผูรับผิดชอบ 

 อาจารยภาควิชาศัลยศาสตรแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป และแพทยหรือพยาบาลทานอ่ืนๆท่ีสนใจ

ทุกทาน (รวมประชุม) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย ตุลวรรธนะ 

เวลาและสถานท่ี 

 10.30-12.00น.ของวันพุธสัปดาหท่ี4ของเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 



39 
 

Research meeting 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือระดมความคิดและหาคําถามวิจัยท่ีนาสนใจในการพัฒนาโครงการวิจัยของอาจารยและแพทยประจําบาน/แพทย

ใชทุนตอยอด และนําเสนอความกาวหนาและอุปสรรคของโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยู 

ผูรับผิดชอบ 

 อาจารยภาควิชาศัลยศาสตรแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป (รวมประชุม) 

 โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปรายคือรองศาสตราจารย แพทยหญิงดลฤดี  สองทิศ  

เวลาและสถานท่ี 

 10.30-12.00น.ของวันพุธสัปดาหท่ี4ทุกสามเดือน หองประชุมภาควิชาช้ัน7 อาคารคณะแพทยศาสตร 

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

7.2 ตารางการหมุนเวียนแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตลอดหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ และคูมือแพทยประจํา
บาน/แพทยใชทุนตอยอด 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ไดแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด เพ่ือดูแลเรื่อง
การปฏิบัติงาน ปรึกษาปญหาและอุปสรรคจากการฝกอบรมหรือการทํางาน คือ นายแพทยสันติ เลิศวรรณวิทยโดยทําหนาท่ี
ดังน้ี 

1. ดําเนินงานและติดตามดานการเรียน ดานจริยธรรม และดานวินัยของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
2. ใหคําปรึกษา ควบคุมดูแลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
4. กํากับดูแลการทําหัตถการและกิจกรรมทางวิชาการโดยการตรวจบันทึกประสบการณผาตัดท้ัง       (log book)  

ภาระงานของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
งานดานการดูแลผูปวย 
การดูแลผูปวยใน 
ดูแลผูปวยท่ีหอผูปวยใน (service round) ในชวงเชาใหเสร็จภายในเวลา 8.00 น. และ teaching round รวมกับ

อาจารยแพทยในตอนเย็น  เวลา 16.00 น.ในวันราชการและ service round ในวันหยุดราชการเวลา 7.30 น. 
การปฏิบัติงานในหองผาตัดใหญ 2วันตอสัปดาห  
1. ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย A ทําผาตัดใหญในวันอังคารและวันพุธ 
2. ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย B ทําผาตัดใหญในวันพฤหัสบดีและวันศุกร 
การตรวจแผนกผูปวยนอก  
3. ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย A ออกตรวจแผนกผูปวยนอกในวันจันทร, วันพฤหัสบดีและวันศุกร (9.00-16.00น.)    
4. ศัลยศาสตรท่ัวไปสาย B ออกตรวจแผนกผูปวยนอก ในวันจันทร, วันอังคาร และวันพุธ (9.00-16.00) 

 

งานดานการดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ (การอยูเวร) 

• ดูแลผูปวยนอกเวลาราชการ  โดยตองอยูประจําภายในโรงพยาบาลตลอดเวลา ใหรับปรึกษา ดูแล
ผูปวยศัลยกรรมภายในตึกผูปวยใน ผูปวยรับใหม รับปรึกษาผูปวยศัลยกรรมจากหองฉุกเฉินและจาก
ตางแผนก และทําการรายงานอาจารยแพทยเวร (ท้ังหนวยศัลยศาสตรท่ัวไป และหนวยยอยอ่ืนๆ )  
ทุกราย 
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• กําหนดการอยูเวร 11 วันตอเดือน โดยไมควรอยูเวรติดกันเกิน 2 วันข้ึนไป 
 วันราชการ : ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 8.00 น. ของเชาวันตอไป  
 วันหยุดราชการ : ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 8.00 น. ของเชาวันตอไป 

• ระเบียบการปรึกษาของหนวยศัลยกรรมแตละหนวย เปนไปตามประกาศของภาควิชาศัลยศาสตร 
 

งานดานเอกสารเวชระเบียน 

• แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีหนาท่ีในการบันทึกเอกสารตางๆ ภายในเวชระเบียนและ
แฟมประวัติผูปวยในความดูแลเปนประจําทุกวัน ไดแก ใบบันทึกรับผูปวยใหม (admission note),
ใบการดําเนินของโรค (progress note),ใบบันทึกการผาตัด (operative note),ใบสรุปผูปวย
จําหนาย (summary discharge) และใบสรุปผลการรักษาในแฟมประวัติ  

 

 

กิจกรรมทางวิชาการสําหรับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ตารางกิจกรรมวิชาการแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 
 

 7.30-8.00 8.00 – 9.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 
จันทร Bedside round Grand round Week1 X ray conference 

Week2-5Topic review 
Pre op and post op round 
 

Audit chart  

อังคาร Bedside round MM Conference   
พุธ Bedside round Journal club Week 4 Tumor conference  
พฤหัสบดี Bedside round Interesting case 

conference 
  

ศุกร Bedside round Interesting case 
conference 

Week 1 Trauma audit 
Week 4 Interdepartmental 
conference 

 

 
Grand round 

วัตถุประสงค  

ใหนิสิตแพทยศัลยศาสตรไดนําเสนอขอมูลของผูปวยทุกรายในหอผูปวยในและอภิปรายเก่ียวกับอาการและอาการ

แสดงผูปวย การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรครวมกันอภิปรายเก่ียวกับการรักษาและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคน้ันๆ และทบทวน

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความรูศัลยศาสตร 

ผูรับผิดชอบ 

1. นิสิตแพทยช้ันปท่ี 6, แพทยเพ่ิมพูนทักษะ (Intern) และแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดรวมกันเปนผู
นําเสนอ 

2. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา 
เวลาและสถานท่ี 
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 8.00-9.00 น. ของทุกวันจันทร ท่ีหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ , ศัลยกรรมชาย และ ศัลยกรรมหญิง หมุนเวียนกันไป

ทุกสัปดาห 

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา: อาการและอาการแสดงของผูปวยและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพถายทางรังสีวิทยา 

Bedside round 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหแพทยประจําบานไดนําเสนอขอมูลของผูปวยทุกรายในหอผูปวยในและอภิปรายรวมกับอาจารยในกลุมงาน

ศัลยกรรมเก่ียวกับ การวินิจฉัย, การวางแผนการรักษาและติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง  

ผูรับผิดชอบ 

1. นิสิตแพทยช้ันปท่ี6, แพทยเพ่ิมพูนทักษะ (Intern) และแพทยประจําบานรวมกันเปนผูนําเสนอ 
2. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม 

เวลาและสถานท่ี 

 7.00 -8.00น. ของทุกวันจันทร ถึง ศุกรท่ีหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ , ศัลยกรรมชาย 1, ศัลยกรรมชาย 2 และ 

ศัลยกรรมหญิง  

Interesting case 

วัตถุประสงค  

ใหแพทยประจําบานนําเสนอแนวทางการวินิจฉัยและอภิปรายแนวทางการรักษาตลอดจนถึงรายละเอียดในการทํา

ผาตัดเก่ียวกับโรคน้ันๆ ท้ังไดอานทบทวนความรูเก่ียวกับโรคน้ันๆโดยละเอียด ตั้งแตการตรวจวินิจฉัย การผาตัด และการดูแล

หลังผาตัด และนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

1 แพทยประจําบานปท่ี 2(เปนผูนําเสนอ) 
2 แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 
3 อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางในการรักษา) 

โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบในการเลือก interesting case คือ นายแพทยธีรภัทร พุมพวง 
เวลาและสถานท่ี 

 8.00-9.00น.ทุกวันพฤหัสและศุกร หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา (นําเสนอรูปแบบ power point): ประวัติการเขารับการรักษาท้ังหมดของผูปวย 

Journal club 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหแพทยประจําบานหาความรูจากวารสารทางการแพทย และไดทราบแหลงขอมูลความรูแบบตางๆท้ังฝก

วิเคราะหความนาเช่ือถือและการนําไปใชทางคลินิกและนําเสนอในท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 1 (ผูนําเสนอ) 
2. นิสิตแพทย, แพทยเพ่ิมพูนทักษะและแพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 
3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปราย สรุปและวิเคราะหการนําไปใชในทางปฏิบัติ) 
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โดยมีอาจารยผูดําเนินการอภิปราย(moderator) คือ นายแพทยรณชัย บุพพันเหรัณ 
เวลาและสถานท่ี 

 8.00 – 9.00น. ของทุกพุธ หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา: วารสารทางการแพทยนําเสนอรูปแบบ power point 

Topic review 

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหแพทยประจําบานทบทวนความรูในหัวขอทางดานศัลยศาสตรท่ัวไปท่ีนาสนใจแกนิสิตแพทย แพทยประจําบาน

และอาจารยศัลยศาสตรท้ังฝกแพทยประจําบานเรียนรูวิธีการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลทางการแพทยตางๆและtext book 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 4 เปนผูนําเสนอ 
2. นิสิตแพทย, แพทยเพ่ิมพูนทักษะ และแพทยประจําบานทุกช้ันป (เขารวมประชุม)  
3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปราย ซักถามตอบเพ่ิมเติม และสรุปในตอนทาย )โดยมีอาจารยผูดําเนินการ

อภิปราย(moderator) คือ อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลหัวขอ topicในสัปดาหน้ัน (หมุนเวียนไประหวาง
อาจารยศัลยศาสตรท่ัวไป) 

เวลาและสถานท่ี 

 12.00-13.00น. ของทุกวันจันทรสัปดาหท่ี2-5 ของเดือน หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลท่ีตองเตรียมมา: เน้ือหาวิชาการนําเสนอและ referenceนําเสนอในรูปแบบ power point 

Tumor conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหแพทยประจําบานไดมีความรูในการแบงระยะของมะเร็ง (tumor staging) และฝกอภิปราย มีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ท้ังเกิดความรวมมือกันระหวางสาขาและโรงพยาบาลในการปรึกษาหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการรักษา

ใหกับผูปวยโรคมะเร็ง 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานหลักสูตรปท่ี 4 (ผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมเขาประชุม) 
3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปราย) 
4. อาจารยอายุรศาสตรโรคมะเร็ง (รวมอภิปราย) 
5. อาจารยกลุมงานรังสีวิทยา (รวมอภิปราย) 

     โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยกําพล เติมอัครถาวร 

เวลาและสถานท่ี 

 1 2.00-13.00น.ทุกวันพุธสัปดาหท่ี 4 ของเดือน หองประชุมหนวยเคมีบําบัด 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติและการวินิจฉัยระยะของโรคมะเร็ง ความสมบูรณและสถานภาพรางกายโดยรวมของ

ผูปวยและขอมูลการตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล)  

Morbidity and mortality conference 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือเพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดท่ีทําใหนําไปสูภาวะแทรกซอนแกผูปวยนําความรูจากท่ีประชุมมาหาทางแกไข

และทางปองกัน เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการรักษาผูปวยตอไปอีกท้ังเปนการใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดและ

อาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 4 (ผูนําเสนอ) 

2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปรายและสรุปปญหา) 

โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือแพทยหญิงภัทรา ศุกรภาศ 

เวลาและสถานท่ี 

8.00-9.00 น. ของทุกวันอังคาร หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติการรักษาและการดําเนินโรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม  

(นําเสนอปากเปลา) 

Pre-operative round 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหแพทยประจําบานไดฝกการวางแผนกอนผาตัด (pre-operative planning)และใหแพทยประจําบานกับ

อาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการวางแผนการรักษาผูปวยรวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 3 (ผูนําเสนอ) 

2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการผาตัด) 

   โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยรณชัย บุพพันเหรัณ 

เวลาและสถานท่ี 

12.30-13.00น.ของทุกวันจันทร หองประชุมสํานักงานแพทย 
ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติการรักษาของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม (นําเสนอปากเปลา )และการตรวจทางรังสี

วิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) 

X-ray conference 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหแพทยประจําบานไดฝกการอานภาพถายรังสีวิทยาอยางครบถวนและถูกตองและเพ่ือใหอาจารยไดแลกเปลี่ยน

ความเห็นระหวางภาพถายรังสีและพยาธิสภาพท่ีพบจริงในหองผาตัดเพ่ือเปนประโยชนในการดูแลผูปวยตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 2 (ผูนําเสนอ) 
2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 
3. อาจารยกลุมงานรังสีวิทยา (รวมอภิปรายและสรุปความรูทางรังสีวิทยา) 
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4. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปราย) 
     โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยสันติ เลิศวรรณวิทย 

เวลาและสถานท่ี 

 1 2.00-13.00น.ของวันจันทรสัปดาหท่ี 1 ของเดือน หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา(นําเสนอในรูปแบบpower point presentation): ประวัติการรักษาของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ี

ประชุม ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (คอมพิวเตอรท่ีตอกับระบบรังสีวิทยาของโรงพยาบาล) และผลการตรวจท่ีพบในหองผาตัด 

(operative findings) 

Interdepartmental conference 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหอาจารยและแพทยประจําบานไดแลกเปลี่ยนความเห็นและองคความรูในการดูแลผูปวยรวมกับคณาจารย d

าอ่ืนๆไดแก กลุมงานอายุรศาสตร (ทางเดินอาหาร, โรคติดเช้ือ เปนตน) กลุมงานกุมารเวชศาสตร, กลุมงานสูตินรีเวช, กลุมงาน

ศัลยศาสตรกระดูกและขอ เปนตนเพ่ือเปนประโยชนในการดูแลผูปวยตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ผูนําเสนอ) 

2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปรายและสรุปแนวทางการรักษา) 

4. อาจารยกลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ (รวมอภิปรายและใหความเห็น) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยธีรภัทร พุมพวง 

เวลาและสถานท่ี 

 1 2.00-13.0น.ของวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน หองประชุมองคกรแพทย 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา (นําเสนอในรูปแบบ power point presentation): ประวัติการรักษาท้ังหมดและการดําเนิน

โรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยรายท่ีเขาท่ีประชุม 

Audit chart and conference 

วัตถุประสงค 

เพ่ือตรวจความเรียบรอยและความสมบูรณของเวชระเบียน การลงรายละเอียดของใบบันทึกการผาตัด (operative 

note) ของแพทยประจําบาน 

ผูรับผิดชอบ 

อาจารยกลุมงานศัลยกรรม แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมประชุม) 

 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือนายแพทยกําพล เติมอัครถาวร 

เวลาและสถานท่ี 

 1 3.00-14.00น.ของทุกวันจันทร หองประชุมสํานักงานแพทย 

Trauma audit conference 

วัตถุประสงค  
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เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดท่ีทําใหนําไปสูภาวะแทรกซอนแกผูปวยอุบัติเหตุตั้งแตหองฉุกเฉิน จนถึงหอง

ผาตัด และในหอผูปวยนําความรูจากท่ีประชุมมาหาทางแกไขและทางปองกัน เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการรักษาผูปวยตอไป

และใหแพทยประจําบานและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความเห็นในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน 

ผูรับผิดชอบ 

1. แพทยประจําบานปท่ี 2 (ผูนําเสนอ) 

2. แพทยประจําบานทุกช้ันป (รวมอภิปราย) 

3. อาจารยกลุมงานศัลยกรรม (รวมอภิปรายและสรุปปญหา) 

โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบคือ นายแพทยอนุวัตร สุขสมานพานิชย 

เวลาและสถานท่ี 

12.00 – 13.00 น.ของทุกวันศุกรท่ี 1 ของเดือน หองประชุมสํานักงานแพทย 

ขอมูลของผูปวยท่ีตองรวบรวมมา: ประวัติการรักษาและการดําเนินโรคขณะอยูในโรงพยาบาลของผูปวยทุกรายท่ีเขาท่ีประชุม  

งานดานการประชุมวิชาการภายนอก 

สถาบันการฝกอบรมฯ มีนโยบายสงเสริมการ เขารวมประชุมวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้นภายนอก โดยกําหนดให

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเขารวมการประชุม หรือการอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ดังน้ี 

• แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี 1 ทุกคน ตองเขารับการฝกอบรม ATLS ท่ีจัดโดย
คณะอนุกรรมการATLS/DSTC ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและตองผานการประเมิน 

• แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด หลักสูตรปท่ี 1 ทุกคน ตองเขารับการฝกอบรมวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานทางศัลยศาสตรท่ีจัดโดยคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

• แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด หลักสูตรปท่ี 1 ทุกคน ตองเขารับการฝกอบรมการทําวิจัย ท่ี
จัดโดยศูนยสงเสริมการวิจัย วิทยาลัย  

• การประชุมวิชาการประจําป ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยประจําป (ท่ีพัทยา) สําหรับ 

• แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปสุดทายทุกคน สวนแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด
ช้ันปอ่ืน ๆ ใหหัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยไมใหกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน 

• การประชุมวิชาการ Interhospital Grand round ของสมาคมศัลยแพทยท่ัวไป ทุกวันเสารสัปดาหท่ี 
1ของเดือนสําหรับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด หลักสูตรปท่ี 3-4 ทุกคน สวนแพทยประจําบาน/แพทยใช
ทุนตอยอดช้ันปอ่ืน ๆ ใหหัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยไมใหกระทบตอ
การปฏิบัติงาน 

• การประชุมวิชาการสวนภูมิภาคประจําป ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ สําหรับแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุนตอยอดช้ันปสุดทายทุกคน สวนแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปอ่ืน ๆ ใหหัวหนาแพทย
ประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยไมใหกระทบตอการปฏิบัติงาน 

• การประชุมวิชาการประจําป และการอบรมระยะสั้น ของสมาคมศัลยแพทยท่ัวไปแหงประเทศไทย 
และชมรมศัลยแพทยมะเร็งสําหรับแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปสุดทายทุกคน สวนแพทยประจําบาน/
แพทยใชทุนตอยอดช้ันปอ่ืน ๆ ใหหัวหนาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเปนผูพิจารณาเลือก โดยไมให
กระทบตอการปฏิบัติงาน 

• การประชุม interhospital conference และ surgical review ท่ีจัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับ
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกคน ท่ีไมติดภารกิจ 

• สวนการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดข้ึนตามสถาบันตางๆ หรือจัดโดยสมาคม/ชมรมตาง ๆ รวมท้ังการ
ประชุมระดับนานาชาติ ใหเสนอเรื่องตอประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเพ่ือ
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ขออนุญาตเปนครั้งๆ ไปดังน้ันหากแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีวางจากภาระงานควรตองเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวเสมอ และใหสิทธิแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีอาวุโสกอนเสมอ กอนการเขารวมประชุมใหทํา
การลากับหัวหนาหนวย (ตามรายละเอียด วิธีการลา) 

งานดานอ่ืน ๆ  

 เพ่ือเปนการสงเสริมดานจริยธรรมใหแกแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด ภาควิชาไดจัดใหแพทยประจําบาน/

แพทยใชทุนตอยอดตองหมุนเวียนไปชวยปฏิบัติงานเชน การหมุนเวียนไปชวยปฏิบัติงานท่ีหองตรวจเวชศาสตรฉุกเฉินสําหรับ

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปท่ี 2-4  และการออกปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชนในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ หรือ

วิกฤตการณตาง ๆ รวมกับอาจารยแพทย 

การลาของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ระเบียบการลาและเขารวมประชุมวิชาการของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

• ลาปวยแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสามารถลาไดตามระเบียบราชการโดยจะตองแจง
ใหอาจารยท่ีรับผิดชอบ คือ หัวหนาหนวย  อาจารยแพทยประจําเวรในวันน้ันทราบ และเสนอใบลาผานหัวหนา
ภาควิชาศัลยศาสตรทราบ ในกรณีท่ีหยุดเกิน 2 วัน ตองมีใบรับรองแพทยเสมอ 

• ลากิจสามารถลาไดตามระเบียบราชการและตองแจงกอนลวงหนาอยางนอย 1 วันกับหัวหนาสาย
อาจารยแพทยประจําเวรในวันน้ันและยื่นหนังสือผานหัวหนาภาควิชาทราบ 

• การลาเพ่ือการประชุมวิชาการ 
o ในการประชุมประจําเดือนของสมาคม/ชมรมตาง ๆ  เชน Surgical review, 

Interhospital grand round, colorectal interhospital conference, vascular interhospital 
conferenceและอ่ืนๆ มีนโยบายใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดเขารวมการประชุมทุกครั้ง หาก
ไมมีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ โดยกําหนดใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี 3 และ 4 
มีสิทธิเขารวมเปนอันดับแรก หากอยูในการปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการ ใหแพทยประจําบาน/แพทยใช
ทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี 1 และ 2 รวมถึงอาจารยแพทยประจําเวรวันน้ันรับผิดชอบแทน 

o กรณีการประชุมวิชาการตางจังหวัด ใหเฉพาะแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด
ช้ันปสุดทายมีสิทธิเดินทางเพ่ือเขารวมการประชุม โดยตองทําการแลกเวรใหเรียบรอย  แตหากไมตองการ
ไป ใหพิจารณาแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปรองลงมาได และการเดินทางเขารวมประชุมให
แจงความจํานงลวงหนาตอหัวหนาหนวยท่ีปฏิบัติงานอยูในชวงท่ีมีการประชุมและรองประธาน
คณะกรรมการการฝกอบรมใหทราบลวงหนา 

• การลาในกรณีอ่ืนๆเชน การลาคลอดบุตร การลาเลี้ยงดูบุตร การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลา
อุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหอิงตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องหลักเกณฑและวิธีการลาของราชการ 

ในกรณีท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมีเหตุใหตองลาทําใหระยะเวลาการฝกอบรมไมถึงรอยละ 80 ของ

ระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด การสงสอบสอบวุฒิบัติขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/

แพทยใชทุนตอยอด 
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สวัสดิการ 

• ท่ีพัก: แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดจะไดสิทธิใชหอพักท่ี 

• ท่ีทํางาน: หองทํางาน และหองสําหรับการอยูเวร  

• คาตอบแทน: การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเหมาจาย ตั้งแตเวลา 16.00 -08.00 น.กําหนดใหไดรับ
คาตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

• ตรวจสุขภาพ 
ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสามารถรับการตรวจสุขภาพประจําป ตามความสมัครใจปละ 2 
ครั้งโดยประกอบดวย 
การตรวจรางกาย: การตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังน้ี 
o Chest X-ray ( ปละ1 ครั้ง ) 
o Complete blood count ( ปละ2 ครั้ง ) 
o Electrolyte BUN Creatinine ( ปละ2 ครั้ง ) 
o Urine analysis ( ปละ2 ครั้ง ) 
o HBs Antigen, HBs Antibody  HBc Antibody  (ในการตรวจรางกายครั้งแรก ) 
o Anti HIV ( ในการตรวจรางกายครั้งแรก) 
ในกรณีท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไมมีภูมิตานทานตอ hepatitis B ทางวิทยาลัยจะจัดใหมี
การฉีด hepatitis B vaccine ขอปฏิบัติกรณีสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งจากผูปวยท่ีมีผลเลือด HIV 
positive หรือไมทราบผล HIV ในระหวางการปฏิบัติงานใหแจงใหอาจารยแพทยเจาของไขผูปวยทราบ 
และติดตอเพ่ือรับยาปองกัน HIV ( prophylaxis) ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังสัมผัสเช้ือและกรอกเอกสารรายระ
เอียดของเหตุการณในเวลาราชการใหติดตอท่ีหนวย infectious control เบอรโทรศัพท 4120  และนอก
เวลาราชการ ใหติดตอท่ีแผนกฉุกเฉิน เบอรโทรศัพท 3208-9  แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดจะ
ไดรับการดูแลและใหคําแนะนําจากอาจารยแพทยหนวยโรคติดเช้ือ 

• การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ 
หลักสูตรจัดสรรงบเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ เชน งานไหวัครู งานทําบุญวันปใหม 
งานเลี้ยงอําลา งานวันรับประกาศนียบัตร รวมท้ังมีการจัดสรรงบในสวนอ่ืนๆ อาทิ อุปกรณการออกกําลัง
กาย และหองสันทนาการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

บทท่ี 8 

การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

  

 

 

การประเมินผลทักษะดานตาง ๆ ของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตร มศว.-สมุทรปราการ 

Competency การจัดการเรียนรู ชั้นปการศึกษาท่ีทํา

การสอน 

การประเมินผล ชั้นปการศึกษาท่ี

ประเมิน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ความรู

ภาคทฤษฎี 

(Knowledge) 

เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง

ท่ีตึกผูปวยนอก หอผูปวย 

และหองผาตัด 

    MCQ 100 ขอ     

เรียนรูจากกิจกรรมวิชาการ

ตางๆ (Academic 

activities) 

- Grand Round 

- Morning Round 

- Morbidity and 

Mortality 

- Surgery and ER 

conference 

- Tumor 

conference 

- Topic review 

- Journal club 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OSCE     

Oral examination 

 

    

- ประเมินการเขารวม activities     
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Competency การจัดการเรียนรู ชั้นปการศึกษาท่ีทํา

การสอน 

การประเมินผล ชั้นปการศึกษาท่ี

ประเมิน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ความรู

ภาคทฤษฎี 

(Knowledge) 

เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง

ในหองผาตัด 

    - แบบประเมินการปฏิบัติงาน โดย

อาจารยและผูรวมงาน 

    

เรียนรูจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการตางๆ  

    - e-logbook     

- ATLS     - Simulation base assessment     

- Basic surgical 

procedure 

    - ประเมินโดยนักศึกษาแพทย     

- Clinical teaching 

workshop 

    - Procedure base assessment     

- Counseling 

workshop  

         

- Basic endoscopic 

and laparoscopic 

workshop 

         

 

 

 

8.1 การประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการ 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสาขาศัลยศาสตรตองมีความสามารถในการทําผาตัดไดเองโดยผานการประเมิน

สมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการอยางใดอยางหน่ึง อยางนอย 1 หัตถการตามท่ีกําหนดในแตละช้ันปโดยแพทยประจํา

บาน/แพทยใชทุนตอยอดแตละช้ันปสามารถเลือกหัตถการท่ีจะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแตละช้ันปเทาน้ัน 

กําหนดชนิดการผาตัดเพ่ือประเมินในแตละชั้นป 

Procedure-base assessment(PBA) 

PBA ท่ีจะประเมิน แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันป จะมีการประเมินการทําหัตถการท่ีจําเปนตอง
ไดรับการรับรองวาผาน ไดแก 

ป 1 Excision skin and subcutaneous lesion   

ป 2 Appendectomy  

ป 3 Inguinal hernioplasty in adult (Hernia)  

ป 3 Bowel resection & anastomosis  

ป 3 Gastroscope/Colonoscope  

  ป 4 Laparoscopic cholecystectomy   

ป 4  Modified radical mastectomy  
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 ผูทําการประเมินคืออาจารยแพทยหนวยศัลยกรรมท่ัวไป 

แนวทางปฏิบัติการประเมิน ProcedureBased Assessment (PBA)แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด
ศัลยศาสตร    

ProcedureBased Assessment (PBA)เปนการประเมินทักษะการทําหัตถการ โดยมุงเนนใหเปน formative 
assessment เพ่ือสงเสริมใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด ไดเกิดการพัฒนาทักษะในการทําหัตถการภายใตการ
ควบคุมของอาจารยแพทยในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร โดยมีแนวทางในการประเมินดังน้ี 

1. การประเมินน้ีสามารถทําไดตลอดชวงเวลาท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดปฏิบัติงานในภาควิชาโดย
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด จะปฏิบัติหัตถการใหอาจารยประเมิน  2   ครั้งตอ   Procedure   
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินน้ีคือการสงเสริมใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดมีโอกาสทํา
หัตถการใหอาจารยแพทยประเมิน และไดให feedback ภายหลังจากทําหัตถการเสร็จเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ทักษะของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด และเพ่ือใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดมีเวลา
ไตรตรองและพัฒนาความสามารถของตนเองภายหลังไดรับ feedback จากอาจารยแลว  

2. กําหนดการประเมินหัตถการ ใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดไดรับการประเมิน จากอาจารย 2   ครั้ง
ตอ  Procedure   การประเมินตองแจงใหอาจารยรับทราบกอนการประเมินทุกครั้ง 

3. การประเมินทักษะการทําหัตถการ โดย  ProcedureBased Assessment (PBA) น้ีถือเปน     
ความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด ในการหา case ใหอาจารยทําการประเมินใหอาจารยบางทานอาจ
จัดหาโอกาสท่ีจะประเมินแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดมาใหแตอาจารยบางทานอาจไมจัดหาโอกาสดังกลาวใหแพทย
ประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองเสนอแนะวาตองการใหอาจารยชวยประเมินทักษะตามจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

สาระการประเมินและเกณฑผานประเมินในแตละชนิดการผาตัดอยูในภาคผนวกทายเลม 

 

8.2 การรายงานประสบการณการผาตัด 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุกช้ันปตองบันทึกประสบการณการผาตัดลงใน E-logbook ตามแบบของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯใหครบถวน โดยสถาบันตองตั้งเกณฑการผานการประเมินใหชัดเจนในแตละรอบเดือนของการ

ฝกอบรม 

ปริมาณผูปวยท่ีไดผาตัดเล็กตอปโดยมีเกณฑดังน้ี 
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี1 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 50 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี2 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 25 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี3 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 25 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา - รายตอป 

ปริมาณผูปวยท่ีไดชวยผาตัดใหญตอป 
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี1 จะตองชวยผาตัดไมนอยกวา200 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี2 จะตองชวยผาตัดไมนอยกวา 100 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี3 จะตองชวยผาตัดไมนอยกวา100 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4 จะตองชวยผาตัดไมนอยกวา- รายตอป 

ปริมาณผูปวยท่ีไดผาตัดใหญดวยตนเองตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี1 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 50 รายตอป 
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี2 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 50 รายตอป 
แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี3 จะตองผาตัดเองไมนอยกวา 50 รายตอป 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4จะตองผาตัดเองไมนอยกวา50 รายตอป 
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และจะตองสองกลองระบบทางเดินอาหารเองไมนอยกวา  10 รายตอป 

โดยคณะกรรมการจะทําการตรวจสอบปริมาณการผาตัดของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทุก 6 เดือน และทําการติด

ประกาศไวท่ีธุรการศัลยกรรมเพ่ือใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดทราบโดยท่ัวกัน และเมื่อครบ 12 เดือน แพทย

ประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีมีอัตราการผาตัดสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดจึงจะสามารถเลื่อนช้ันปท่ีสูงกวาได 

 

 

8.3  กิจกรรมประชุมวิชาการ 

 ตารางกิจกรรมวิชาการ 
วัน/เวลา 7.30 - 8.15 8.30-9.30 9.30–10.30 10.30–12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 

จันทร Teaching round OPD สาย A / OR สาย B Word ward 
อังคาร Teaching round OPD สาย B / OR สาย A Word ward 
พุธ Teaching round Grand round 

(สัปดาหที่ 1,3,5) 
 

MMIconference 
(สัปดาหที่ 2,4) 

Journal Club 
(สัปดาหที่ 1,3,5) 

 
Topicpresentation 

(สัปดาหที่ 2,4) 

สัปดาหที่ 1: Pre-op conference 

สัปดาหที่ 2: ER conference 

สัปดาหที่ 3: Inter-department 

conference 

สัปดาหที่ 4: Guest speaker / Research  

meeting 

 

 Tumor board 
conference 

( ทุกสัปดาหที่ 1 ) 

พฤหัสบดี Teaching round OPD สาย A / OR สาย B Word ward 
ศุกร Teaching round OPD สาย B / OR สาย A Word ward 

 

 

 
ตารางกิจกรรมวิชาการแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดของโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 7.30-8.00 8.00 – 9.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 
จันทร Bedside round Grand round Week1 X ray conference 

Week2-5Topic review 
Pre op and post op round 
 

Audit chart  

อังคาร Bedside round MM Conference   
พุธ Bedside round Journal club Week 4 Tumor conference  
พฤหัสบดี Bedside round Interesting case 

conference 
  

ศุกร Bedside round Interesting case 
conference 

Week 1 Trauma audit 
Week 4 Interdepartmental 
conference 
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1.4 การประเมินสมรรถนะดานจริยธรรมความเปนมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสมัพันธ และ การสื่อสาร 
 

การประเมินผลประสบการณเรียนรูและความกาวหนาของแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดในแตละระดับช้ัน 
ท้ังทางทฤษฎี และ หัตถการทางศัลยกรรม ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผูปวย
ศัลยกรรม เจตคติจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝกอบรมท่ีจะพิจารณาใหแพทยประจํา
บาน/แพทยใชทุนตอยอดผูน้ันสามารถเลื่อนระดับช้ันปและเพ่ิมความรับผิดชอบมากข้ึนไดตามลําดับ 

ความครอบคลุมการวัดและประเมินผลความครอบคลุมความรู ทักษะและเจตคติ ประกอบดวย 
การวัดความรูและทักษะทางคลินิกแบงเปน    

การประเมินระหวางการเรียนการสอน (Formative Assessment) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ท่ีเกิดข้ึนใน
การเรียนทุกวัน เพ่ือใหรูจุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูล ใชวิธีการและ
เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การซักถาม case discussion ในชวงเวลาปฏิบัติงานจริง  

- แบบประเมินภาคปฏิบัติองครวมและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําท่ีเช่ือมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน แกไขความคิด ความเขาใจเดิมท่ีไมถูกตอง  

- การสอบระหวางปการสอบปรนัย การสอบปากเปลา เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอานหนังสือและ 
ทดสอบความรู   

- การใชแฟมสะสมงาน portfolio เพ่ือรวบรวมขอมูลขอสรุป และบันทึกแนวทางปรับปรุงการ
เรียนท่ีมีการวางแผนรวมกันระหวาง แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด และ อาจารยท่ีปรึกษา  

การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) เปนการประเมินสรุปผล
การเรียนรูซึ่งมีหลายระดับ ไดแก เมื่อเรียนจบหนวยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผลการเรียน 
ใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานควรไดรับการเลื่อนช้ันหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม 

การวัดเจตคติและความเปนมืออาชีพในสาขาศัลยศาสตร 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism) 
โดยใชเครื่องมือ 

- แบบประเมินภาคปฏิบัติองครวมซึ่งจะมีเครื่องมือวัดความเปนมืออาชีพและ Non –technical 
Skill  รวมอยูดวย 

- การประเมิน 360 องศา 
- ความรับผิดชอบตอการเรียนรูวัดอัตราการเขารวมกิจกรรมวิชาการ งานท่ีไดรับมอบหมาย ความ

ตรงตอเวลาในการสงงาน การรองเรียนเรื่องพฤติกรรมไมเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน          
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา   

 

 

 

8.5 ระบบประเมินแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดในขณะปฏิบัติงาน 

 การประเมิน แพทยประจําบานจะทําการประเมินโดยอาจารยแพทยทุกทานในหนวยซึ่งระบบการประเมินใชแบบ
ประเมินท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการการฝกอบรมฯข้ันตอนการประเมินมีรายละเอียดดังน้ีอาจารยแพทยผูประเมินสงใบ
ประเมินใหหัวหนาหนวยท่ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดซึ่งการประเมิน แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองได
คะแนนไมนอยกวา 14คะแนน ถือวาผาน ถามีคะแนนต่ํากวาน้ัน ถือวา ไมผาน ในกรณีไดรับการประเมินวา ไมแนใจ ใหผู
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ประเมิน ระบุเหตุไวดวย เกนฑการตัดสิน แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด จะตองไดผลการประเมิน ผาน จากอาจารย
ในหนวยไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนอาจารยภายในหนวยน้ันๆ หากการประเมินผลไมเปนท่ียุติ จะตองเขาท่ีประชุมหนวย
เพ่ือหาขอยุติ และสงใหผลการประเมินไปยังคณะกรรมการอบรมแพทยประจําบาน ผลการตัดสินของคณะกรรมการอบรม
แพทยประจําบานถือเปนท่ีสุด 
 ท้ังน้ีแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดจะตอง ไดผลการผระเมิน ผาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยยอย
ท้ังหมด (ยกเวนหนวยศัลยกรรมท่ัวไปท่ีตองไดรับการประเมิน ผาน เทาน้ัน) ถือวาผานการประเมิน 
 
8.6 การประเมินความกาวหนาในโครงงานวิจัยตามเกณฑ (Research proposal) 

กําหนดไวใหแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดแตละปตองมีความกาวหนาดังน้ี 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี1 ตองยื่นหัวขอเรื่องท่ีมีความสนใจทําการศึกษา 3 เรื่องและตอง

ผาน  Research workshop, Proposal development 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี2ตองยื่นเคาโครงการวิจัยในเรื่องท่ีมีความสนใจท่ีสุดและแผนการ

ดําเนินการวิจัยรวมไปถึงเอกสารอางอิงและ Ethical approval, เก็บขอมูลวิจัย 

 แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด หลักสูตรปท่ี3 ตองยื่นวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีไดทําไปแลวและผล

การเก็บขอมูลวิจัย 

แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดหลักสูตรปท่ี4 ตองยื่นผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลโดยสมบูรณ 

โดยข้ันตอนตั้งแตหลักสูตรปท่ี2 เปนตนไป จะตองมีการประชุมเพ่ืออนุมัติงานวิจัย (approval research) กับ

อาจารยท่ีปรึกษาดานวิจัยและนําเสนอตอคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดและถาแพทยประจํา

บาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีสามารถพัฒนางานวิจัยไดตามกําหนดจึงจะสามารถเลื่อนข้ึนช้ันปท่ีสูงกวาได แพทยประจําบาน/

แพทยใชทุนตอยอดท่ีจะทําการสงสอบก็ตอเมื่อไดนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยแลว 

 

8.7  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร  

การสอบพิจารณาสงสอบวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยฯเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมตองไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการฝกอบรมเปนมติใหสงสอบได 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

1.  คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
ผูมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรท่ีสถาบันฝกอบรมกําหนด ท้ังน้ี

ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯพิจารณา

แลวเห็นสมควรใหเขาสอบได 

2. เอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ  
        ประกอบดวย 

     1. เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมฯตามท่ีกําหนด 

     2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพในวารสารการแพทยอันเปนท่ียอมรับของอนุกรรมการฝกอบรม และ

สอบสาขาศัลยศาสตร   หรือสําเนานิพนธตนฉบับ หรือ รายงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยฯ 

และไดนําเสนอเปนภาษาอังกฤษในท่ีประชุมวิชาการ ไดแก การประชุมนานาชาติ  การประชุมของสมาคมศัลยแพทย
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ท่ัวไปแหงประเทศไทยการประชุมของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และหรือการประชุมอ่ืนๆซึ่ง

อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ. เห็นชอบและรับรองและใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

    3. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟมสะสมผลงาน  

    4. Log book แสดงผลจํานวนการผาตัดตลอด 4 ป 

    5. Certificate of Basic Surgical Research & Methodology 

    6. Certificate of Basic Science in Surgery 

    7. Certificate of Advanced Trauma Life Support ( ATLS ) 

    8. Certificate of Good surgical practiceท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

   9. เอกสารรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรการแพทยทางเลือก(Thai health care system) 

  10. เอกสารผานการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามกําหนดในแตละช้ันป 1-4 

วิธีการประเมิน  

 ประกอบดวย 4 สวน  

ก. การสอบขอเขียนตองสอบผานเกณฑตามท่ีอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรกําหนดการ

สอบขอเขียน เปนการสอบวัดความรูท้ัง 3 สวนไดแก 

  1.  ความรูทางศัลยศาสตรคลินิค (Clinical Surgery)  

  2.  ความรูทางพยาธิศัลยศาสตร (Surgical Pathology) 

  3.  ความรูทางการสืบคน (Investigations) 

  ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดท่ีไดรับการฝกอบรมครบ 3 

ปเปนตนไป   โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ1 ครั้งหรือมากกวาตามความเหมาะสม

และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของป 

  ถาผูเขารับการประเมินสอบไมผานขอเขียนสวนใดก็สามารถสอบแกตัวเฉพาะสวนน้ัน   โดยใหถือวาแตละสวนเปน

อิสระตอกัน และเมื่อสอบขอเขียนสวนใดผานแลวใหสวนน้ันมีอายุ 4 ป  ผูเขารับการประเมินตองสอบผานครบท้ัง   

3 สวน กอนสวนท่ีสอบผานแลวจะหมดอายุ จึงมีสิทธิเขาสอบปากเปลา (ขอเขียนสวนท่ีสอบผานแลวเกิน 4 ป ตอง

สอบใหม) 

ข. ประเมินภาคปฏิบัติ   

 ประกอบดวยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรมเชนแฟมสะสมผลงาน E - logbook 

ค. การสอบปากเปลา 

            ผูเขารับการประเมนิโดยการสอบปากเปลาจะตองจบการฝกอบรมตามหลักสูตร   และสอบผานขอเขียน

ครบท้ัง 3 สวน   ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา 2 ป    นับตั้งแตวันท่ีมี

คุณสมบัติครบในการสอบปากเปลาถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ป ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหมทุกสวนราช

วิทยาลัยศัลยแพทยอาจจะจัดใหมีการสอบปากเปลาปละ 2 ครั้ง 

  ง. การประเมินผลงานวิจัย  

 เปนไปตามขอกําหนดของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร  
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เกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกแพทยประจําบาน 

บทท่ี 9  

 เกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

 

 

ตัวอยางเกณฑพิจารณาคัดเลือกแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ชื่อผูสมัคร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. คะแนนมีตนสังกัดหนวยงานราชการ (8 คะแนน)   คะแนนท่ีได………..…………  

  มีตนสังกัดหนวยงานราชการ  8  คะแนน    

 ไมมีตนสังกัดหนวยงานราชการ  0  คะแนน 

2. ประสบการณการเปนแพทย   

 2.1  จํานวนปท่ีใชทุนรัฐบาล(8 คะแนน)    คะแนนท่ีได………..…………  

  จํานวนปท่ีใชทุน  3 ปข้ึนไป  8 คะแนน     

 จํานวนปท่ีใชทุน 2 ป   6 คะแนน     

 จํานวนปท่ีใชทุน 1 ป   4 คะแนน    

 จํานวนปท่ีใชทุน 0 ป   0 คะแนน    

 2.2  เคยปฎิบัติงานดูแลรักษาเฉพาะผูปวยศัลยกรรม (4 คะแนน) คะแนนท่ีได………..…………  

  เคย     4 คะแนน    

   ไมเคย    0 คะแนน    

3. ประวัติผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

 3.1 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา (5 คะแนน)      คะแนนท่ีได………..………… 

 เกรดเฉลี่ย   3.50 - 4.00   5 คะแนน    

เกรดเฉลี่ย   3.00 - 3.49   4 คะแนน    

เกรดเฉลี่ย   2.50 - 2.99   3 คะแนน    

เกรดเฉลี่ย   2.00 - 2.49   2 คะแนน    

 

 

 

3.2 เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาศัลยศาสตร (5 คะแนน)  คะแนนท่ีได………..…………  

เกรดเฉลี่ย   3.50 - 4.00  5 คะแนน    
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 เกรดเฉลี่ย   3.00 - 3.49  4 คะแนน    

เกรดเฉลี่ย   2.50 - 2.99  3 คะแนน    

 เกรดเฉลี่ย   2.00 - 2.49  2 คะแนน    

หมายเหตุ : ใหนําเกรด X หนวยกิต  หารดวยหนวยกิตท่ีรวม 

4. หนังสือแนะนําตนเอง(Recommendation ) (5 คะแนน)  คะแนนท่ีได………..…………  

 มีหนังสือแนะนําตนเอง  5 คะแนน    

 ไมมีหนังสือแนะนําตนเอง  0 คะแนน    

5. การสอบสัมภาษณ (65คะแนน)    คะแนนท่ีได ………..………… 

 

 

เกณฑการรับแพทยประจําบานเปนดุลพินิจของคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

 

 

 

 

 

 

ใบคะแนนสําหรับการสอบสัมภาษณ  (Interview) 

 หัวขอท่ีใหคะแนน คะแนน 

 ชื่อผูสมัคร การแตงกายและการดูแลสุขภาพ 1 2 3 4 5 - - - - 5 

  มนุษยสัมพันธจริยธรรมและเจตคต ิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 การใชคําพูดและการแสดงออกดานภาษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ชื่อผูใหคะแนน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ความเช่ือมั่นในตัวเองและการแสดงออกในท่ีสาธารณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความเห็น
เพ่ิมเติม 

ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กริยามารยาท และการวางตัว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คะแนนรวม 
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บทลงโทษกรณีประพฤติผิดระเบียบ 

บทท่ี10  

บทลงโทษกรณีประพฤติผิดระเบียบ 

 

 

 กรณีมีการประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบจะมีการดําเนินการลงโทษโดยใช ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษทางวินัยของ

แพทยผูฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดภาควิชาศัลยศาสตร ซึ่งคณะกรรมการฝกอบรมไดกําหนดไว ดังน้ี 

หมวด1 ระเบียบปฏิบัติ 

ขอท่ี 1 แพทยผูรับการฝกอบรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
ขอท่ี 2 แพทยผูรับการฝกอบรมตองรักษาความสามัคคี ความสงบเรียบรอย และไมกอความวุนวาย ทะเลาะวิวาท หรือ

ทําลายทรัพยสินของสถาบันฝกอบรม 
ขอท่ี 3 แพทยผูรับการฝกอบรมตองธํารงตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ ของ

สถาบันฝกอบรม 
ขอท่ี 4 แพทยผูรับการฝกอบรมตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา เสพสิ่งเสพติดระหวางปฏิบัติงาน 
ขอท่ี 5 การกระทําดังตอไปน้ีถือวา เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

1. ประพฤษผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสถาบันการฝกอบรม 
2. ละท้ิงหนาท่ีติดตอกันเปนเวลา 3 วันทําการ ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
3. ทุจริตตอหนาท่ี อันทําใหสถาบันการฝกอบรมเสียหายอยางรายแรง 
4. กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตกระทําโดยประมาท 

หรือเปนความผิดลหุโทษ 
5. การกระทําอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการฝกอบรมกําหนดวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอท่ี 6 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังน้ี 

1. ตักเตือนดวยวาจา 
2. ทัณฑบนเปนหนังสือ 
3. พักการฝกอบรม หรือ ใหฝกอบรมเพ่ิมเติมโดยกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ปการศึกษา 
4. งดออกหนังสือรับรองเพ่ือใชในการสอบวุฒิบัตร 
5. ใหออกจากสถาบันฝกอบรม 

ขอท่ี 7 แพทยผูรับการฝกอบรมผูใดกระทําผิดวินัยตามระเบียบน้ี จักตองไดรับโทษทางวินัยตาม ขอท่ี 6 เวนแตมีเหตุอัน

ควร ละเวนโทษ 

ขอท่ี 8 เหตุอันควรละเวนโทษ จะตองเปนการกระทําโดยสําคัญผิด กระกระทําโดยความประมาทเลินเลอไมรายแรง หรือ

การกระทําอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการฝกอบรมเห็นสมควร 

หมวดท่ี 2 การดําเนินการทางวินัย 

ขอท่ี 9 แพทยผูรับการฝกอบรมผูใดกระทําความผิดทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการฝกอบรมเห็นวาไมถึงข้ันรายแรง ตองไดรับ

โทษโดย ตักเตือนดวยวาจา หรือ ทัณฑบนเปนหนังสือ แลวแตกรณ ี

ขอท่ี 10 แพทยผูรับการฝกอบรมผูใดกระทําความผิดทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการฝกอบรมเห็นวาถึงข้ันรายแรง ตองไดรับ

โทษโดย พักการฝกอบรม หรือ ใหฝกอบรมเพ่ิมเติมโดยกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ปการศึกษางดออกหนังสือ

รับรองเพ่ือใชในการสอบวุฒิบัตร หรือใหออกจากสถาบันฝกอบรม แลวแตกรณ ี

ขอท่ี 11 การพิจารณาการกระทําผิดของแพทยผูรับการฝกอบรม ซึ่งมูลความผิดเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง ใหตั้งคณะกรรมการไตสวนหาความจริง โดยไมชักชา 
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ขอท่ี 12 คณะกรรมการไตสวน ตามขอท่ี 11 น้ัน ตองประกอบดวย หัวหนาสถาบันฝกอบรม และกรรมการ ไมนอยกวา 3 

คน และใหดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง หากมีเหตุสมควรใหขยาย

ระยะเวลาการไตสวนไดไมเกิน 30 วัน 

ขอท่ี 13 คณะกรรมการไตสวนจะตองแจงขอกลาวหาแกแพทยผูถูกกลาวหา และใหแพทยผูถูกกลาวหายื่นพยานหลักฐาน

ตอคณะกรรมการไตสวนเพ่ือแกตางภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงขอกลาวหา และหากเห็นสมควรอาจขยาย

ระยะเวลายื่นพยานหลักฐานไดอีกไมเกิน 15 วัน 

ขอท่ี 14 คําตัดสินจะตองทําเปนหนังสือ และตองประกอบดวย ดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. ขอกลาวหา 
2. เหตุผลประกอบการตัดสิน 
3. ผลการตัดสิน 
4. บทลงโทษ 
5. ระยะเวลาท่ีโทษมีผล 
6. สิทธิการอุทธรณ และระยะเวลาการยื่นอุทธรณ 

หมวดท่ี 3 การอุทธรณ 

ขอท่ี 15 สิทธิการอุทธรณน้ันใหคณะกรรมการไตสวนเปนผูอนุญาต 

การอุทธรณใหทําเปนหนังสือ สงตอคณะกรรมการไตสวน ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับแตไดรับผล

การตัดสิน หากไมยื่นอุทธรณภายในกําหนดหรือคณะกรรมการไตสวนไมอนุญาตใหยื่นอุทธรณ ถือวาคําตัดสิน

เปนท่ีสุด 

ขอท่ี 16 ในระหวางการอุทธรณ ไมถือเปนเหตุในการทุเลาการบังคับตามคําสั่งในการลงโทษ แตผูตองคําสั่งมีสิทธิขอทุเลา

การบังคับไวกอนได โดยยื่นคํารองตอคณะกรรมการไตสวน ซึ่งในคํารองตองแสดงใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวามี

เหตุสมควรในการทุเลาการบังคับไวกอน การอนุญาตใหทุเลาการบังคับ เปนดุลยพินิจของคณะกรรมการไตสวน 

ขอท่ี 17 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวยคณะกรรมการฝกอบรม จํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งตองไมเปน

คณะกรรมการไตสวนในคดีเดียวกัน และใหดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตไดรับอุทธรณ 

ขอท่ี 18 ผลการตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ เปนท่ีสุด และใหมีผลการบังคับทันที 
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แบบคํารองขอตรวจผลการสอบ 

บทท่ี 11 

แบบคํารองขอตรวจผลการสอบ 

 

 

แบบคํารองขอตรวจผลการสอบ 

 

                   เขียนท่ี ………………………………………… 

                                                                         วันท่ี  ………… เดือน ………….พ.ศ. ……………… 

เรียน ประธานหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดสาขาศัลยศาสตร 

 ดวยขาพเจานาย/นางสาว ………………………………….………….……..….นามสกุล……………………………………………..………

เลข ว…………….……แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดช้ันปท่ี……………มีความประสงคขอตรวจผลการสอบ

.........................................................เมื่อวันท่ี ……………………...……………ดวยเหตุผล………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

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

ขอแสดงความนับถือ 

 

     …………………………………………………… 

 ( ……………………………………………………….)   ผูยืนคําขอ 

 

เรียน  ………………………………………………………………… 

อนุมัติแจงผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ 

ไมอนุมัติ 

 

……………………………………………………  

()    

   ประธานคณะกรรมการฝกอบรม 

 

 

ขั้นตอนการขอคํารองตรวจผลการสอบ 
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หมายเหต ุ ในการดูกระดาษคําตอบของตนเอง แพทยผูยืนคํารองตองมาตาม วัน เวลา ท่ีนัด  การตรวจสอบกระดาษคําตอบ 

จะจัดใหดูเปนรายบุคคลเทาน้ัน ระหวางการตรวจสอบ หามกระทําการใดๆ กับเอกสารตางๆ ท่ีใหตรวจสอบผูท่ีไมมาตรวจสอบ

ตามนัดหมาย ถือวาสละสิทธ์ิในการตรวจสอบและไมสามารถยืนขอการตรวจสอบการสอบในรายวิชาน้ันๆ อีก 

เขียนคํารองขอตรวจผลการสอบท่ีภาควิชาศัลยศาสตรภายใน 5 ทําการ นับจากวันประกาศผล
การสอบแตละคร้ัง

ธุรการนําใบคํารองขอตรวจผลการสอบสงให หัวหนาภาคศัลยศาสตรลงนามอนมุัติ

คณะกรรมการฝกอบรมฯ ตรวจสอบความถูกตองของผลการสอบภายใน 5  
วัน

ธุรการ นัดหมายใหผูยืนคํารองมารับทราบผลการตรวจสอบ

หากผูยืนคํารองขอ ยังมีขอสงสัยและตองการดูกระดาษคําตอบของตนอาจขอให
ธุรการ นัดพบคณะกรรมการฝกอบรมฯ

(ไมอนุญาตใหดูกระดาษคําตอบ หรือคะแนนของผูอ่ืน หรือคําตอบพรอมเฉลย) 

หากคณะกรรมการฝกอบรมฯ เห็นสมควร จะเชิญผูรองมารับทราบผลการตรวจสอบ พรอม
ชี้แจงแพทยประจําบานดวย
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

ความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติสําหรับอนุสาขา 

ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 
(Urology) 

ตองมีความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีเก่ียวกับภาวะโรคทางยูโรวิทยาและสามารถใหการดูแลรักษาข้ันตนไดในกรณีท่ีจําเปน 
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โรคหรือภาวะท่ีตองรู 
Urologic examination & Diagnostic techniques 
Congenital anomalies and Pediatric Urology 

- Adrenal 
- Kidney 
- Ureter 
- Bladder 
- Genital and Reproductive Organs 
- Other Related Anomalies 

Infections and Inflammations 
- Adrenal 
- Kidney 
- Ureter 
- Bladder 
- Prostate and Seminal Vesicles 
- Urethra 
- Genital & Scrotal Content 

Urologic Oncology 
- Adrenal 
- Kidney 
- Ureter 
- Bladder 
- Prostate 
- Urethra 
- Genital & Scrotal Content 

Traumatic injuries 
- Adrenal 
- Kidney 
- Ureter 
- Bladder 
- Urethra 
- Genital & Scrotal Content 

Urolithiasis 
Voiding Dysfunction & Urogynecology 
Sexual Dysfunction 
Reproductive Dysfunction 
Other Related Diseases 

- Renal Vascular Diseases 
- Renal Transplantation 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีตองทาได 
Circumcision 
Cystoscopy and Ureteral Catheterization 
Drainage of Renal and Perirenal Abscesses 
Exploration and Repair of Renal Injury 
Exploration and Repair of Ureteral Injury 



63 
 

Exploration and Repair of Bladder Injury 
Exploration and Repair of Testicular Injury 
Nephrostomy 
Suprapubic Cystostomy 
Vasectomy 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีควรจะทาได 
Pyelolithotomy 
Simple nephrolithotomy 
Ureterolithotomy 
Cystolithotomy 
Urethral Dilation 
Transinguinal Orchidectomy 
Transcrotal Orchidectomy 
High Ligation of Internal Spermatic Vein 
Hydrocelectomy 
Excision of Urachal Sinus or Urachal Cyst 

 

ศัลยศาสตรตกแตง 
(Plastic Surgery) 

ควรมีความรูพ้ืนฐานในโรคทางศัลยศาสตรตกแตงตอไปน้ีสามารถใหคําแนะนําการรักษาแกผูปวยและใหการรักษา
เบ้ืองตนไดในกรณีท่ีจําเปน 

Basic Principles and Techniques 
- Skin Incision     - Scar Revision 
- Wound Closure and Wound Healing  - Tissue Expansion 
- Skin Grafts 
- Skin Flaps 
- Z-Plasty, W-Plasty 

Burns 
- Classification 
- Fluid Resuscitation 
- Burn Wound Dressing 
- Escharotomy, Escharectomy, Fasciotomy 
- Prevention of Burn Scar Contracture 

Hand Surgery 
- Basic Principles and Techniques 
- Care of Burned Hand 
- Hand Infection 
- Common Hand Tumors 
- Hand Injuries 

Head and Neck Surgery 
Maxillo-Facial Injuries 

- Skin and Soft Tissue 
- Facial Bone Fractures 

Basic Principles and Techniques of Microsurgery 
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- Replantation 
- Revascularization 
- Free Flap 
- Care of the Amputated Parts 

Miscellaneous 
- Pressure Sores 
- Diabetic Foot 
- Post-Mastectomy Reconstruction 
- Cleft Lip and Cleft Palate 
- Malignant Melanoma 
- Lymphedema 

ประสาทศัลยศาสตร 

(Neurosurgery) 

ตองมีความรูพ้ืนฐานในภาวะโรคทางประสาทศัลยศาสตรตอไปน้ี สามารถใหคําแนะนําการรักษาแกผูปวย และใหการ

รักษาเบ้ืองตนไดในกรณีท่ีจาเปน 

Head Injury 

- Scalp Injury 

- Skull Fracture 

- Brain Injury 

- Epidural Hematoma 

- Subdural Hematoma 

Spinal Cord Injury 

Intracranial Tumor 

Spinal Cord Tumor 

Cerebrovascular Disease 

- Ischemic Vascular Disease 

- Intracranial Aneurysm 

- Arteriovenous Malformation 

- Brain Hemorrhage 

Intervertebral Disc Diseases 

- Cervical Disc Diseases 

- Lumbar Disc Disease 

Spina Bifida 

Cranial Bifida 

Hydrocephalus 

Craniosynostosis 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีตองทา ได 

Care for the Unconscious Patient 

Care for Paraplegia 

Skull Traction 

Burr Hole Craniotomy 
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ศัลยศาสตรทรวงอก 

(Thoracic Surgery) 

ตองมีความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีเก่ียวกับภาวะโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก ดังตอไปน้ี และสามารถใหการดูแลรักษา

รวมท้ังการผาตัดรักษาไดในกรณีท่ีจําเปน 

Thoracic Injuries 

- Airway Obstruction 

- Tension Pneumothorax 

- Open Pneumothorax 

- Massive Flail Chest 

- Massive Air Leak 

- Diaphragmatic Rupture 

- Rib Fracture 

Chest Wall 

- Congenital Deformities 

- Infection and Inflammation 

- Tumors 

Mediastinum 

- Mediastinitis 

- Superior Vena Caval Obstruction 

- Thoracic Duct Lesion 

- Tumors of Mediastinum 

Pleura and Pleural Space 

- Spontaneous Pneumothorax 

- Pleural Effusion 

- Acute Empyema 

- Chronic Empyema 

- Tuberculosis 

- Chylothorax 

- Pleural Plaques and Calcification 

- Tumors 

Lung 

- Emphysematous Blebs and Bullae 

- Pulmonary Infections 

- Bronchiectasis 

- Lung Abscess 

- Immunocompromised Host 

- Staphylococcal Pneumonia 

- Tuberculosis 

- Mycotic Infection 

- Boeck’s Sarcoidosis 
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- Solitary Pulmonary Nodule 

- Tumors of the Lung 

Heart and Great Vessels 

- Congenital and Acquired Heart Diseases 

- Aneurysm of the Thoracic Aorta 

- Obstruction of Superior Vena Cava 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีตองทําได 

Thoracostomy and Care 

Pleural Tapping 

Pericardial Tapping 

Subxiphoid Drainage 

Tracheostomy and Care 

Thoracotomy 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีควรทําได 

Therapeutic Esophagoscopy 

Therapeutic Bronchoscopy 

Median Sternotomy 

Rib Resection 

Open Lung Biopsy 

Repair Wound of the Heart, Lung, Esophagus and Vessels 

 

 

 

ศัลยศาสตรออรโธปดิคส 

(Orthopedics) 

ควรมีความรูพ้ืนฐานในโรคทางออรโธปดิคสดังตอไปน้ี เพียงพอท่ีจะใหคําแนะนําการรักษาแกผูปวยได และสามารถ

ใหการรักษาเบ้ืองตนไดในบางกรณีท่ีจําเปน 

Pain of Extremities 

- Tendinitis, Bursitis, Fasciitis, Arthritis, Nerve Compression, etc. 

- deQuervain’s Disease 

- Carpal Tunnel Syndrome 

- Golfer of Tennis Elbow 

- Cervical Arthritis, Disc, Spondylosis 

- Tendinitis and Bursitis of Rotator Cuff of Shoulder 

- Plantar Fasciitis 

Low Back Pain 

- Spondylolisthesis 

- Sciatica 

- Spinal Stenosis 

Posture and Gait Disturbance 
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Deformities of Spine, Knee, Ankle and Foot 

Contracture 

Fractures and Joints Injuries 

- Upper Extremity Injuries 

- Lower Extremity Injuries 

- Pelvic Injury 

- Spinal Injury 

Diseases of Joints 

- Pyogenic Arthritis 

- Bone and Joint Tuberculosis 

- Gonococcal Arthritis 

- Rheumatoid Arthritis 

- Osteo Arthritis 

- Gout 

- Others 

Tumor of the Musculoskeletal System 

- Primary Bone Tumors 

- Metastatic Bone Tumors 

- Soft Tissue Sarcoma 

Hand 

- Fracture Bones of Hand 

- Tendon, Vascular and Nerve Injuries 

- Infections 

Amputations 

- Lower Extremity 

- Upper Extremity 

Intrinsic and Extrinsic Muscle Diseases 

Generalized Bone Disorders 

- Developmental Disorders 

- Metabolic Diseases 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีตองทําได 

Closed Reduction of Fracture 

- Manual 

- Skin Traction : Buck Traction 

- Skeletal Traction : Tibial Traction 

Closed Reduction of Joint Dislocation 

Splinting of Fractures 

Application of Plaster Casts 

- Short/Long Arm Casts 

- Short/Long Leg Casts 

Wound Cleansing and Debridement of Open Fracture 
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- Fasciotomy for Compartment Syndrome 

- Incision and Drainage of Hand Infections 

หัตถการทางศัลยกรรมท่ีควรทําได 

Local Injection for Tendinitis, Bursitis and Arthritis 

Simple Open Reduction and Fixation of Fracture Fingers 

Repair for Simple Tendon Injuries 

Release of Carpal Tunnel 

 

 

 

 

 

วิสัญญีวิทยา 

(Anesthesiology) 

ตองมีความรูพ้ืนฐานในหลักการท่ัวไปของวิสัญญีวิทยา และมีทักษะในการคัดเลือกและพิจารณาผูปวยใหเหมาะสม

กับวิธีการตางๆของวิสัญญีวิทยา เพ่ือใหการรักษาไดดําเนินไปโดยเหมาะสมและปลอดภัย 

การประเมินผูปวยและความเสี่ยงกอนผาตัด 

การให Premedication 

Anesthetic Agents and Muscle Relaxants 

ขั้นตอนการดมยาสลบ 

- Induction 

- Anesthetic Drugs and Action 

- Monitoring 

- Reversal 

การดูแลผูปวยหลังจากการดมยาสลบ 

ปญหาแทรกซอนจากการรักษาทางวิสัญญี 

การให Epidural / Spinal Anesthesia 

Pain Management 

หัตถการท่ีตองทําได 

Endotracheal Intubation 

Spinal Anesthesia 

Local and Regional Anesthesia 

Central Venous Access  
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หลักสูตรการดูแลผูปวยวิกฤติ (ICU) 

วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือใหแพทยประจําบานศัลยกรรมมีความรูในการดูแลผูปวยวิกฤติอยางเหมาะสมท้ังทางรางกายและจิตใจ  

 ๒. เพ่ือใหมีทักษะในการแกไขปญหาวิกฤติท่ีพบบอยใน ICU ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 ๓. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับปญหาท่ีซับซอนของผูปวยวิกฤติ  

หลักการ 

 ๑. ยึดหลัก evidence-based medicine 

 ๒. ผูปวยเปนศูนยกลาง, แยกแยะปญหาและเรียงลําดับความสําคัญ 

 ๓. เนน clinical management และนําลงระดับ cellular  

 ๔. ใหความสําคัญของ  body and mind medicine 

 ๕. คํานึงถึง cost containment 

 ๖. เนนการเรียนดวยตนเอง 

เนื้อหาของหลักสูตร 

 ๑. ปญหาท่ีพบบอย 

  Airway management 

  CPR 

  Shock 

  Mechanical ventilation 

  Fluid and electrolyte 

  Nutrition 

  Blood component therapy 

  Acute coronary syndrome 

  Diabetic care 

  Nosocomial infection 

  Aging 

  Dysrhythmia 

  Arterial blood gas interpretation 

  Acute renal failure  

  Burns 
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  Tetanus 

  X – ray interpretation 

  Inotropes and vasodilators 

  Lung function test 

  Hemodynamic monitoring 

 

 

 ๒. ปญหาท่ีซับซอน 

  ARDS , MODS , SIRS , DIC 

  Brain resuscitation 

  Organ transplantation 

  End of life care 

  Critical care of cancer patients 

  Molecular biology 
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หลักสูตรรังสีวิทยา 

วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรสามารถอานและแปลผลเอ็กซเรย ท้ังการเอ็กซเรยธรรมดา และเอ็กซเรยพิเศษ

ชนิดตางๆ ของโรคท่ีพบบอยทางศัลยกรรม 

 ๒.เพ่ือใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรสามารถอาน, แปลผล และใชอัลตราซาวน และเอ็กซเรยคอมพิวเตอรเพ่ือชวย

ในการวินิจฉัยโรคหรือภาวะท่ีพบบอยทางศัลยกรรม 

 ๓.เพ่ือใหสามารถทําหัตถการ การฉีดสีเพ่ือดูหลอดเลือด ในผูปวยโรคของหลอดเลือดท่ีพบบอยทางศัลยกรรม  

 ๔.เพ่ือใหสามารถทําหัตถการอ่ืนๆ เชน ultrasound guide biopsy หรือ drainage ได 

เกณฑความสามารถท่ีกําหนดใหแพทยประจําบานศัลยศาสตร 

 ๑. มีความรูความสามารถในการอานและแปลผลเอ็กซเรยชนิดตางๆ เชน Chest X-ray, Plain abdomen, Acute 

abdomen และเอ็กซเรยพิเศษ เชน Intrevenous pyelography 

 ๒.สามารถทําอัลตราซาวนเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค หรือภาวะท่ีพบบอยทางศัลยกรรมได เชน โรคน่ิวในถุงนํ้าดี 

ผูปวยอุบัติเหตุท่ีไดรับการกระทบกระเทือนในชองทอง (FAST Examination) 

 ๓. สามารถทําการฉีดสีเพ่ือดูหลอดเลือด (Angiography) ในผูปวยโรคหรืออุบัติเหตุของหลอดเลือด 

 ๔. สามารถอานและแปลผลเอ็กซเรยคอมพิวเตอรท่ีพบบอยในผูปวยทางศัลยกรรม  

หนาท่ีความรับผิดชอบของแพทยประจําบานศัลยศาสตร 

 ๑. ฝกในการอานและแปลผลเอ็กซเรยชนิดตางๆ ของโรคท่ีพบบอยทางศัลยกรรม  

 ๒. ฝกฝนการอาน ทํา และแปลผลอัลตราซาวนเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรคและภาวะท่ีพบบอยทางศัลยกรรม  

 ๓. ฝกฝนการฉีดสีเพ่ือวินิจฉัยโรคของหลอดเลือด  

 ๔. ฝกฝนการอานเอ็กซเรยคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรคและภาวะท่ีพบบอยทางศัลยกรรม  
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แบบประเมินตางฯ 

แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตรท่ัวไป โดยอาจารย 

 

ช่ือ-สกุล......................................................................................................ช้ันปท่ี.................... 

ระยะเวลาเขารับการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี.....................................ถึง....................................... 

ดานทักษะ และ Ward work 

หัวขอประเด็น Outstanding (3) Good (2) Standard (1) Below standard 
(0) 

1.บันทึกเวชระเบียน
, progress note 

ถูกตอง ครบถวน 
ผลงานดีเดน  

ถูกตอง ครบถวน 
ผลงานดี  

ถูกตองเปนสวน
ใหญ ไมครบถวน มีจุด
ท่ีตองแกไขบาง  

ไมถูกตอง ไม
ครบถวน ตองแกไข
ใหม 

2.การ Round 
ward 

รับผิดชอบสูงมาก 
เปนแบบอยาง มีความรู
ดีมาก ผลงานเรียบรอย 

รับผิดชอบดี มี
ความรูดี เปนท่ียอมรับ 

รับผิดชอบดี ความรู
ปานกลาง 

ไมคอยรับผิดชอบ 
ความรูต่ํากวา
มาตรฐาน 

3.หัตถการใน ward 
OR,skill ท่ัวไป 

หัตถการ ทักษะดี
เยี่ยม 

ทักษะดีเปนสวน
ใหญ มีการพัฒนา 

ทักษะปานกลาง 
ยอมรับได มีการพัฒนา 

ทักษะไมดี ตอง
แกไข ไมมีการพัฒนา 

4.นําเสนอขอมูล
คนไข 
 
 

นําเสนอไดดีมาก 
ครบถวน สมบูรณ 
เขาใจปญหา 

นําเสนอดี ครบถวน
ในประเด็นสําคัญ 

นําเสนอดีพอใช 
ขอมูลครบถวนเปน
สวนใหญ 

นําเสนอไดไมดี 
ขอมูลไมครบ ไม
เขาใจปญหาผูปวย 

5.การใชเทคโนโลยี 
IT 
 

ใชไดคลองแคลวดี
มาก มีการสอนผูอ่ืน 

ใชไดคลองแคลว ไม
ตองใหใครมาสอน 

ใชไดดีพอสมควร มี
การพัฒนา 

ขาดทักษะพ้ืนฐาน
ในการใช IT ตอง
พัฒนา 

 

 

ดานเจตคติ ทัศนคติ บุคลิกภาพ การสื่อสาร สัมพันธภาพ คุณธรรมจริยธรรม 

หัวขอประเด็น Outstanding (1) Good (2) Standard (1) Below standard 
(0) 

1.ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงพยาบาล/คณะ 

ปฏิบัติตามกฎดี
เยี่ยม เปนแบบอยางท่ี
ดี  

ปฏิบัติตามกฎดี  ปฏิบัติตามไมผิด
จรรยาบรรณ แตมีผิด
กฎในเรื่องท่ัวไป 

ผิดจรรยาบรรณ 
และผิดกฏระเบียบ
อยางรุนแรง 

2.ความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน 

มีสัมพันธภาพดีมาก 
เปนแบบอยาง ไมเคยมี
ปญหาทะเลาะวิวาท 

มีสัมพันธภาพดี แต
มีปญหาความขัดแยง
บางในเรื่องเพ่ือ
สวนรวม 

มีสัมพันธภาพดี มี
ปญหาความขัดแยง
บางในเรื่องสวนตัว 
แตไมรุนแรง 

เห็นแกตัว มี
ปญหาทะเลาะวิวาท
หลายครั้งในเรื่อง
สวนตัว 

3.ปฏิบัติเปนประโยชน
ตอสวนรวม 
นอกเหนือจากงานใน

อาสาสมัครทํา
ประโยชนเพ่ือรพ. และ
คณะเปนประจํา  

อาสาสมัครทํา
ประโยชนเพ่ือรพ. เปน
ครั้งคราว แตทําทุกที 

ทํา เมื่อมีคําสั่งให
ไปรวม 

ไมยอมไปรวมงาน 

รูปถาย 
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หนาท่ี 
4.มารยาท และสัมมา
คารวะตออาจารย 
หรือผูใหญ 

มารยาทดีมาก มี
สัมมาคารวะ เปน
แบบอยางท่ีดี 

มารยาทดี มีสัมมา
คารวะ  

มารยาท และ
สัมมาคารวะ มีปญหา
เปนครั้งคราว ท่ีไม
พอใจ 

กาวราว พูดไมดี 
ไมมีสัมมาคารวะ  

5.ปญหาเกี่ยวของกับ
การทุจริต ผิด
กฎหมาย 

ไมมี และไดรับ
ชมเชยเรื่องความสุจริต 

ไมม ี อาจมีในเรื่อง
เล็กนอย แตสามารถ
แกไขได 

มีปญหาอยาง
รุนแรง 

6.ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีการงาน การ
ดูแล การสอน 

ดีมาก เปนท่ีช่ืนชม
ของเพ่ือนรวมงาน และ 
นศพ. 

ดี เปนท่ียอมรับ
ของเพ่ือนรวมงาน และ 
นศพ. 

ปานกลางไมเกิด
ปญหา 

มีปญหาเกิดข้ึน ไม
ทําหนาท่ี ไมมีความ
รับผิดชอบ 

7. ความต้ังใจ ในการ
ทํางาน และการเรียน 

ดีมาก ผลงานดีเดน
เปนท่ีช่ืนชม 

ดี ผลงานเรียบรอย 
เปนท่ียอมรับ 

ปานกลาง ผลงาน
ตามมาตรฐานท่ัวไป 

ไมดี ผลงานต่ํากวา
มาตรฐาน 

 

ดานความรู 

หัวขอประเด็น Outstanding (3) Good (2) Standard (1) Below standard 
(0) 

1.ความรูดานสาขา
ศัลยศาสตรท่ัวไป 

ความรูดีมาก ตอบ
คําถามไดดีเยี่ยม  

ความรูดี ตอบ
คําถามไดดีเปนสวน
ใหญ  

ความรูพอใช ตอบ
คําถามประเด็นสําคัญ
ได  

ไมมีความรู ตอบ
คําถามคําถาม
ประเด็นสําคัญไมได
เลย 

2.ความรูดานสาขาท่ี
เกี่ยวของ เชน 
อายุรศาสตร รังสี
วิทยา basic science 

ความรูดีมาก ตอบ
คําถามไดดีเยี่ยม 

ความรูดี ตอบ
คําถามไดดีเปนสวน
ใหญ 

ความรูพอใช ตอบ
คําถามประเด็นสําคัญ
ได 

ไมมีความรู ตอบ
คําถามคําถาม
ประเด็นสําคัญไมได
เลย 

 

การวัดการประเมินผล*      ผาน                  ไมแนใจ                  ไมผาน     

ขอเสนอแนะ/เหตุผล

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

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

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

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

 

ลงช่ือผูประเมิน  ............................................                                               

(.......................................................) 

วันท่ี............../............../................ 

 

 

 

* หมายเหต ุ

- > 14คะแนน ถือวาผาน 

- ถามี below standard ใหถือวา ไมผาน 

- ถาประเมินวา ไมแนใจ ใหเขียนเหตุผลดวย 

เกณฑการตัดสิน:  

1.ตองไดผลการประเมิน ผาน จากอาจารยในหนวยไมตํ่ากวา รอยละ 80 ของจํานวน

อาจารยภายในหนวยนั้น  ๆ

2.กรณี การประเมินผลไมเปนที่ยุติ จะตองเขาที่ประชุมหนวยเพื่อหาขอยุติ และสงผล

การประเมินไปยังคณะกรรมการอบรมแพทยประจําบาน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตร

ท่ัวไป โดยหัวหนาพยาบาลประจําหอผูปวย 

 

 ช่ือ-สกุล ผูถูกประเมิน.................................ช้ันปท่ี............หอผูปวยท่ีปฏิบัติงาน.......... 

ระยะเวลาเขารับการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี...............................ถึง................................... 

 

 

หัวขอประเด็น Outstanding 
(3) 

ดีมาก 

Good 
(2) 
ดี 

Standard 
(1) 

มาตรฐาน 

Below 
standard (0) 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

- ความเอาใจใสดูแลผูปวย และญาติ     
- การสอบถามขอมูลผูปวย และญาต ิ     
- .การใหขอมูลแกผูปวย และญาต ิ     
- การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย     
- การบันทึกรายงาน     
- ความรับผิดชอบ     
- ตั้งใจทํางาน ตามตัวงาย     

 

การวัดการประเมินผล*      ผาน                  ไมแนใจ                 ไมผาน     

ขอเสนอแนะ/เหตุผล

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

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

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

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

 

ลงช่ือผูประเมิน  ............................................ 

(.........................................) 

วันท่ี............../............../................ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในหนวยงานศัลยศาสตร โดยแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ               มศว               หนวยงานภายนอก............................................... 

 สายA  สายB  หนวยยอย................................  
 

รูปถาย 

* หมายเหตุ 

- ถามี below standard ใหถือวา ไมผาน 

- ถาประเมินวา ไมแนใจ ใหเขียนเหตุผลดวย 

- การประเมินผลวา ไมแนใจ และไมผาน จะถูกนําเขาที่คณะกรรมการอบรม

แพทยประจําบาน 
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ช่ือ-สกุล......................................................................................................ช้ันปท่ี................. 

 

หัวขอประเด็น พอใจมาก พอใจ เฉย ๆ  ไมพอใจ 
ความรูท่ีไดรับ     
การทําหัตถการ      
กิจกรรมวิชาการ     
ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย     
บรรยากาศในการทํางาน     
การอยูเวร     
ความเอาใจใสของอาจารย     
การมีสวนรวมในการดูแลผูปวย     
การเขาถึงแหลงความรู      
สวัสดิการตาง ๆ เชน หองพักเวร หอพักแพทย อาหารการกิน     

 

ขอเสนอแนะ/เหตุผล

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตรท่ัวไป  

โดยแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอด 

ช่ือ-สกุล ผูถูกประเมิน..........................................................ช้ันปท่ี.............. 

 

หัวขอประเด็น Outstanding 
(3) 

ดีมาก 

Good (2) 
ดี 

Standard 
(1) 

มาตรฐาน 

Below 
standard (0) 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

การตรงตอเวลา      
ความรู และการนําไปใชในการแกไขปญหา     
ความสามารถในการถายทอดความรู     
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี     
ทักษะการผาตัด ทําหัตถการ     
มนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน     
การบริหารจัดการ และความเปนผูนํา     
การควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ      
 ความมีนํ้าใจ และอาสาสมัคร     
 ความเอาใจใสดูแลผูปวย และญาติ     

 

ขอเสนอแนะ/เหตุผล................................................................................................................................................................ . 

 

ลงช่ือผูประเมิน  ......................................................................  

(....................................................................) 

วันท่ี............../............../................ 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดศัลยศาสตร

ท่ัวไป โดยนิสิตแพทยป6 

 

 ช่ือ-สกุล ผูถูกประเมิน..........................................................ช้ันปท่ี.............. 

 

 

หัวขอประเด็น Outstanding 
(3) 

ดีมาก 

Good (2) 
ดี 

Standard 
(1) 

มาตรฐาน 

Below 
standard (0) 

ตํ่ากวา
มาตรฐาน 

การตรงตอเวลา      
ความสามารถในการถายทอดความรู     
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี     
มนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน     
การบริหารจัดการ และความเปนผูนํา     
การควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ      
ความมีนํ้าใจ และอาสาสมัคร     
ความเอาใจใสดูแลผูปวย และญาติ     

 

ขอเสนอแนะ/เหตุผล............................................................................................................................................................... 

ลงช่ือผูประเมิน  ......................................................................  

(....................................................................) 

วันท่ี............../............../................ 

กําหนดรูปแบบการประเมิน 

สาระการประเมิน ผาน ไมผาน 

ทักษะปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ( แพทย พยาบาล อ่ืนๆ )   
ทักษะการสื่อสารกับผูปวยและญาติ   
คุณสมบัติดานจริยธรรม เชน การตรงตอเวลา สัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การงาน 

  

การบันทึกเวชระเบียน   
การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ   

หมายเหตุ แพทยประจําบาน/แพทยใชทุนตอยอดตองผานการประเมินทุกขอ 

วันที่............................... 

 

 

 

รูปถาย 
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⃝PBA  ⃝EPA 

EPA: Appendectomy 
ชื่อแพทยประจําบาน:  
 
 

อาจารย:  ประเมินคร้ัง 

 

 
หัวขอการประเมิน 

ไมถูกตอง 
/ 
ไมปฏิบัติ 
 

ถูกตอง
บาง 
สวน / ไม 
สมบูรณ 
 

ถูกตอง 
สมบูรณ / 
แกปญหา 
ไดดี(ถาม)ี 

ประเมิน
ไม 
ได 

I. การขอความยินยอม(G = general, S= procedure specific) 
C1 
(G) 

สามารถอธิบายขอบงชี้และขอหามของการรักษาดวยการทํา 
หัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C2 
(G) 

สามารถอธิบายผลการรักษาทีอ่าจเกิดจากการทําหัตถการหรือ 
การผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C3 
(G) 

สามารถอธิบายภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 
หรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย (เชน anastomosis leak, 
bleeding) 

    

C4 
(G) 

สามารถอธิบายวิธีของการทําหัตถการหรือการผาตัดแกผู 
ปวย /ผูแทนผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
II. การวางแผนเตรียมการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PL1 
(G) 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ/เคร่ืองมือหรือการ 
ตรวจเพิ่มเติมที่จําเปนตอการผาตัดเชน x-rays เปนตน 

    

PL2 
(G) 

สามารถตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณพิเศษที่จําเปนตอการผาตัด (เชน retractor, 
stapler, suture material) 

    

PL3 
(G) 

สามารถส่ือสารขอมูลที่แสดงถึงการ mark site เตรียมการ 
ผาตัดสรีรวิทยาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

    

PL4 
(G) 

สามารถสรุปขอมูลประวัติการรักษาและผลการตรวจเพิ่มเติมที ่
จําเปนตอการผาตัดของผูปวยดวยตนเอง 

    

PL5 
(G) 

สามารถอธิบายปากเปลาถึงขั้นตอนการผาตัดต้ังแตการลงแผล 
ผาตัดจนถึงการเย็บปดแผลรวมถึงอธิบายลักษณะทาง 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
 

III. การเตรียมระหวางกอนการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PR1 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical safety checklist ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

    

PR2 
(G) 

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุมการจัดทาของผูปวยและเตียงผาตัด 
อยางถูกตอง 

    

PR3 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical draping ที่ถูกตองภายใต 
steriled technique 

    

PR4 
(S) 

สามารถส่ือสารขอมูลที่แสดงถึงการเตรียมทีมที่เกี่ยวของเพื่อ 
ดูแลผูปวยรวมกันระหวางผาตัดเชนการติดตอประสานงานกับ 
ทีมแพทยรังสีและทีมศัลยแพทยผาตัด 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมกอนการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
IV. ระหวางทําการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
IT1 
(G) 

สามารถผาตัดไดถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอนและสอดคลอง 
ตามลําดับ 
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IT2 
(G) 

handles tissue ไดอยางนุมนวลไมช้ําเสียหาย     

IT3 
(G) 

หามเลือดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ     

IT4 
(G) 

ใชเคร่ืองมือผาตัดไดอยางถูกตองและปลอดภัย     

IT5 
(G) 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดที่เกิดขึ้นระหวาง 
ผาตัดไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย (เชน contamination, 
bleeding,) 

    

IT6 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผูชวยผาตัด 
มาใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

    

IT7 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
พยาบาลผาตัดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT8 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
วิสัญญีแพทยอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT9 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําทีมและการทํางานเปนทีมที ่
เหมาะสมระหวางการทําผาตัด (leadership skill and 
teamwork) 

    

IT10 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู 
ปวยเปนสําคัญ (patient safety) 

    

IT11 
(S) 

สามาถแสดงใหเห็นถึงการรักษาที่เหมาะสมตอผลที่พบและ 
ภาวะการณของผูปวยเชนเทคนิคการหา Appendix, Difficult 
appendiceal stump management 

    

IT12 
(S) 

สามารถแสดงวิธีการใสสายระบาย(ถาม)ี หรือเย็บปดแผลได 
อยางถูกตอง 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมระหวางทําการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
V. การดูแลหลังการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PT1 
(G) 

สามารถติดตอส่ือสารสงตอขอมูลของผูปวย (sign out) ตอทีมที่ 
จะรวมทําการดูแลหลังผาตัดเชนแพทยประจําบานในทีมหรือ 
พยาบาล ICU เปนตน 

    

PT2 
(G) 

สามารถแสดงถึงทักษะการส่ือสารขอมูลของผูปวยตอญาติภาย 
หลังการผาตัดอยางเหมาะสม 

    

PT3 
(G) 

สามารถเคล่ือนยายผูปวยไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย     

PT4 
(G) 

สามารถบันทึกสรุปการผาตัด (short procedure note) และส่ัง 
คําส่ังการรักษาหลังผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT5 
(G) 

สามารถเฝาติดตามและตรวจพบภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 
หลังผาตัดไดอยางรวดเร็วเหมาะสม 

    

PT6 
(G) 

สามารถรักษาและจัดการภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลัง 
ผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
การประเมินศักยภาพโดยรวม 
ระดับของศักยภาพโดยรวม  ผลการประเมิน  
Level 1 ไมสามารถประเมินไดหรือใหเปนผูสังเกตการณเทานั้นไมอนุญาตให

ปฏิบัติหัตถการนี ้
 

Level 2 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  
Level 3 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  
Level 4 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 5 สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา  
ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากอาจารยผูประเมิน (feedback): 
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ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากแพทยประจําบาน (reflection): 
 
 
 
 

 
ลายเซ็นแพทยประจําบาน:  
 

 

ลายเซ็นอาจารย: 
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วันที่............................... 

⃝PBA  ⃝EPA 

EPA & PBA: Colectomy 
ชื่อแพทยประจําบาน:  
 
 

อาจารย:  ประเมินคร้ัง 

 

 
หัวขอการประเมิน 

ไมถูกตอง 
/ 
ไมปฏิบัติ 
 

ถูกตอง
บาง 
สวน / ไม 
สมบูรณ 
 

ถูกตอง 
สมบูรณ / 
แกปญหา 
ไดดี(ถาม)ี 

ประเมิน
ไม 
ได 

I. การขอความยินยอม(G = general, S= procedure specific) 
C1 
(G) 

สามารถอธิบายขอบงชี้และขอหามของการรักษาดวยการทํา 
หัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C2 
(G) 

สามารถอธิบายความเส่ียง/ผลการรักษาที่อาจเกิดจากการทํา 
หัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C3 
(G) 

สามารถอธิบายภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 
หรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย (เชน bleeding, wound 
infection) 

    

C4 
(G) 

สามารถอธิบายวิธีของการทําหัตถการหรือการผาตัดแกผู 
ปวย /ผูแทนผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

    

C5 
(S) 

สามารถอธิบายถึงภาวะแทรกซอนที่อาจตองทํา colostomy ได 
และสามารถใหขอมูลถึงชนิดของ colostomy (temporary หรือ 
permanent) ขอดีและขอเสีย 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
II. การวางแผนเตรียมการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PL1 
(G) 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ/เคร่ืองมือหรือการ 
ตรวจเพิ่มเติมที่จําเปนตอการผาตัดเชน x-rays, EKG, Labs: 
basic, tumour markers เปนตน 

    

PL2 
(G) 

สามารถตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณพิเศษที่จําเปนตอการผาตัดเชน retactor เปนตน 

    

PL3 
(G) 

สามารถส่ือสารขอมูลที่แสดงถึงการ mark site เตรียมการ 
ผาตัด 

    

PL4 
(G) 

สามารถสรุปขอมูลประวัติการรักษาและผลการตรวจเพิ่มเติมที ่
จําเปนตอการผาตัดของผูปวยดวยตนเอง 

    

PL5 
(G) 

สามารถอธิบายปากเปลาถึงขั้นตอนการผาตัดต้ังแตการลงแผล 
ผาตัดจนถึงการเย็บปดแผลรวมถึงอธิบายลักษณะทาง 
สรีรวิทยาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

    

PL6 
(S) 

สามารถเลือกและเตรียม bowel preparation ที่เหมาะสมแกผู 
ปวยได (ถาม)ี (เลือกชนิดยา, ระยะเวลาการเตรียมมขอดีขอ 
เสียของแตละชนิด) 

    

PL7 
(S) 

สามารถเลือกตําแหนงและชนิดของถุง colostomy ไดอยาง 
เหมาะสม (ควรเลือกเปนชนิดใส) (ถาม)ี 

    

PL8 
(S) 

สามารบอกถึงอวัยวะสําคัญที่ควรระมัดระวังตอการบาดเจ็บใน 
ระหวางการผาตัดเชน ureter, duodenum, vessles และ 
nerves เปนตน 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผาตัด                                 (1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
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III. การเตรียมระหวางกอนการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PR1 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical safety checklist ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

    

PR2 
(G) 

สามารถอธิบาย, ควบคุมการจัดทาของผูปวยและเตียงผาตัด 
อยางถูกตอง 

    

PR3 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical draping ที่ถูกตองภายใต 
steriled technique 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมกอนการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
IV. ระหวางทําการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
IT1 
(G) 

สามารถผาตัดไดถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอนและสอดคลองตามลําดับ     

IT2 
(G) 

handles tissue ไดอยางนุมนวลไมช้ําเสียหาย     

IT3 
(G) 

หามเลือดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ     

IT4 
(G) 

ใชเคร่ืองมือผาตัดไดอยางถูกตองและปลอดภัย     

IT5 
(G) 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดที่เกิดขึ้นระหวาง 
ผาตัดไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

    

IT6 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผูชวยผาตัด 
มาใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

    

IT7 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
พยาบาลผาตัดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT8 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
วิสัญญีแพทยอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT9 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําทีมและการทํางานเปนทีมที ่
เหมาะสมระหวางการทําผาตัด (leadership skill and 
teamwork) 

    

IT10 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู 
ปวยเปนสําคัญ (patient safety) 

    

IT11 
(S) 

สามารถแสดงการปดแผลไดอยางถูกตองเหมาะสม (และปด 
แผล colotomy ไดอยางเหมาะสมถาม)ี 

    

IT12 
(S) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะการตอ bowel anastomosis ที่ดี 
เชนชองวางระหวางไหมเหมาะสมไมตึงจนเกินไปเปนตน 

    

IT13 
(S) 

สามารถประเมิน viability ของ ostomy ได (ถามี)     

 ระดับของศักยภาพโดยรวมระหวางทําการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
V. การดูแลหลังการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PT1 
(G) 

สามารถติดตอส่ือสารสงตอขอมูลของผูปวย (sign out) ตอทีมที ่
จะรวมทําการดูแลหลังผาตัดเชนแพทยประจําบานในทีมหรือ 
พยาบาล ICU เปนตน 

    

PT2 
(G) 

สามารถเคล่ือนยายผูปวยไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 
(G) 

สามารถบันทึกสรุปการผาตัด (short procedure note) และส่ัง 
คําส่ังการรักษาหลังผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT4 
(G) 

สามารถเฝาติดตามและตรวจพบภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 
หลังผาตัดไดอยางรวดเร็วเหมาะสม 

    

PT5 
(G) 

สามารถรักษาและจัดการภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลัง 
ผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT6 
(G) 

สามารถเลือกวิธีและวัสดุทําแผลผาตัดหรือแผลทวารเทียม(ถา 
ม)ีที่เหมาะสม 

    

PT7 สามารถเขียนบันทึกการดําเนินโรคหลังผาตัด (progress note)     
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(S) ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
การประเมินศักยภาพโดยรวม 
ระดับของศักยภาพโดยรวม  ผลการประเมิน  
Level 1 ไมสามารถประเมินไดหรือใหเปนผูสังเกตการณเทานั้นไมอนุญาตให

ปฏิบัติหัตถการนี ้
 

Level 2 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  
Level 3 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  
Level 4 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 5 สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา  
ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากอาจารยผูประเมิน (feedback): 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากแพทยประจําบาน (reflection): 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลายเซ็นแพทยประจําบาน:  
 

 

ลายเซ็นอาจารย: 
 

วันที่............................... 
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⃝PBA  ⃝EPA 

EPA & PBA: Esophagogastroduodenoscopy (EGD) 
ชื่อแพทยประจําบาน:  
 
 

อาจารย:  ประเมินคร้ัง 

 

 
หัวขอการประเมิน 

ไมถูกตอง 
/ 
ไมปฏิบัติ 
 

ถูกตอง
บาง 
สวน / ไม 
สมบูรณ 
 

ถูกตอง 
สมบูรณ / 
แกปญหา 
ไดดี(ถาม)ี 

ประเมิน
ไม 
ได 

I. การขอความยินยอม(G = general, S= procedure specific) 
C1 
(G) 

สามารถอธิบายขอบงชี้และขอหามของการรักษาดวยการทํา 
หัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C2 
(G) 

สามารถอธิบายผลการตรวจพบหรือผลการรักษาที่อาจเกิดจาก 
การทําหัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C3 
(G) 

สามารถอธิบายภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 
หรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C4 
(G) 

สามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการทําหัตถการหรือการผาตัด 
รวมถึงการระงับความรูสึกขณะทําหัตถการแกผูปวย /ผูแทนผู 
ปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
II. การวางแผนเตรียมการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PL1 
(G) 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ/เคร่ืองมือหรือการ 
ตรวจเพิ่มเติมที่จําเปนในการทําหัตถการเชน Dilator, 
fluoroscope เปนตน 

    

PL2 
(G) 

สามารถตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณพิเศษที่จําเปนตอการทําหัตถการ 

    

PL3 
(G) 

สามารถสรุปขอมูลประวัติการรักษาและผลการตรวจเพิ่มเติมที ่
จําเปนตอการทําหัตถการของผูปวยดวยตนเอง 

    

PL4 
(G) 

สามารถอธิบายขั้นตอนการทําหัตถการขอควรระวังรวมถึง 
อธิบายลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินอาหารสวนตนได 
อยางถูกตอง 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผาตัด                                 (1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
III. การเตรียมระหวางกอนการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PR1 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical safety checklist ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

    

PR2 
(G) 

สามารถอธิบาย, ควบคุมการจัดทาของผูปวยและเตียงผาตัด 
อยางถูกตอง 

    

PR3 
(G) 

สามารถเตรียมและเลือกใช antibiotics ไดอยางเหมาะสม 
(กรณีมีขอบงชี้) 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมกอนการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
IV. ระหวางทําการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
IT1 
(G) 

แสดงการทําหัตถการถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอน     

IT2 
(G) 

ใชเคร่ืองมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย     

IT3 
(G) 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม     

IT4 สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม     
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(G) วิสัญญีพยาบาลและผูรวมงานอื่นอยางมีประสิทธิภาพเหมาะ 
สม 

IT5 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําทีมและการทํางานเปนทีมที ่
เหมาะสมระหวางการทําหัตถการ (leadership skill and 
teamwork) 

    

IT6 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู 
ปวยเปนสําคัญ (patient safety) 

    

IT7 
(G) 

แสดงการจับและควบคุม gastroscope ไดอยางถูกตอง     

IT8 
(S) 

สามารถเลือกใชเทคนิกการตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสมใน 
กรณีตรวจพบความผิดปกติเชน NBI เปนตน 

    

IT9 
(S) 

สามารถใหการวินิจฉัยเบื้องตนและใหการรักษาเบื้องตนใน 
ภาวะที่พบความผิดปกติได 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมระหวางทําการผาตัด                                         (1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
V. การดูแลหลังการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PT1 
(G) 

สามารถติดตอส่ือสารสงตอขอมูลของผูปวย (sign out) ตอทีมที่ 
จะรวมทําการดูแลหลังผาตัดเชนแพทยประจําบานในทีมหรือ 
พยาบาล ICU เปนตน 

    

PT2 
(G) 

สามารถเคล่ือนยายผูปวยไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 
(G) 

สามารถบันทึกเวชระเบียนบันทึกการทําหัตถการ (endoscopic 
note) เลือกรูปที่เหมาะสมและส่ังคําส่ังการรักษาหลังการทํา 
หัตถการไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT4 
(G) 

สามารถเฝาระวังและติดตามภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลัง 
ผาตัดไดอยางเหมาะสม 

    

PT5 
(G) 

สามารถใหการดูแลรักษาภาวะแทรกซอนหรือภาวะฉุกเฉินใน 
เบื้องตนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT6 
(S) 

สามารถแสดงถึงทักษะการติดตอส่ือสารกับผูปวยและญาติถึง 
ส่ิงที่ตรวจพบแผนการรักษาตอการเฝาระวังและดูแลภายหลัง 
การทําหัตถการและการนัดตรวจติดตามไดอยางถูกตองเหมาะ 
สม 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
 
 
 

การประเมินศักยภาพโดยรวม 
ระดับของศักยภาพโดยรวม  ผลการประเมิน  
Level 1 ไมสามารถประเมินไดหรือใหเปนผูสังเกตการณเทานั้นไมอนุญาตให

ปฏิบัติหัตถการนี ้
 

Level 2 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  
Level 3 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  
Level 4 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 5 สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา  
 

ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากอาจารยผูประเมิน (feedback): 
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ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากแพทยประจําบาน (reflection): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายเซ็นแพทยประจําบาน:  
 

 

ลายเซ็นอาจารย: 
 

 

 

วันที่............................... 

⃝PBA  ⃝EPA 

EPA & PBA: Excision of breast mass 
ชื่อแพทยประจําบาน:  
 
 

อาจารย:  ประเมินคร้ัง 

 

 
หัวขอการประเมิน 

ไมถูกตอง 
/ 
ไมปฏิบัติ 
 

ถูกตอง
บาง 
สวน / ไม 
สมบูรณ 
 

ถูกตอง 
สมบูรณ / 
แกปญหา 
ไดดี(ถาม)ี 

ประเมิน
ไม 
ได 

I. การขอความยินยอม(G = general, S= procedure specific) 
C1 
(G) 

สามารถอธิบายขอบงชี้และขอหามของการรักษาดวยการทํา 
หัตถการหรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C2 
(G) 

สามารถอธิบายผลการรักษาทีอ่าจเกิดจากการทําหัตถการหรือ 
การผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย 

    

C3 
(G) 

สามารถอธิบายภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 
หรือการผาตัดแกผูปวย/ผูแทนผูปวย (เชน wound infection, 
bleeding) 

    

C4 
(G) 

สามารถอธิบายวิธีของการทําหัตถการหรือการผาตัดและวิธ ี
ระงับความรูสึกดมยาหรือฉีดยาชาแกผูปวย /ผูแทนผูปวย 
อยางมีประสิทธิภาพ 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม                                      (1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
II. การวางแผนเตรียมการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PL1 
(G) 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ/เคร่ืองมือหรือการ 
ตรวจเพิ่มเติมที่จําเปนตอการผาตัดเชน mammogram และ/ 
หรือ ultrasound เปนตน 

    

PL2 
(G) 

สามารถตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณพิเศษที่จําเปนตอการผาตัดเชน intraoperative 
ultrasound เปนตน 

    

PL3 
(G) 

สามารถส่ือสารขอมูลที่แสดงถึงการ mark site เตรียมการ 
ผาตัด 

    

PL4 สามารถสรุปขอมูลประวัติการรักษาและผลการตรวจเพิ่มเติมที ่     
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(G) จําเปนตอการผาตัดของผูปวยดวยตนเอง 
PL5 
(G) 

สามารถอธิบายปากเปลาถึงขั้นตอนการผาตัดต้ังแตการลงแผลผาตัดจนถึงการ
เย็บปดแผลรวมถึงอธิบายลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผาตัด                                 (1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
III. การเตรียมระหวางกอนการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
PR1 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical safety checklist ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

    

PR2 
(G) 

สามารถอธิบาย, ควบคุมการจัดทาของผูปวยและเตียงผาตัด 
อยางถูกตอง 

    

PR3 
(G) 

สามารถแสดงการทํา surgical draping ที่ถูกตองภายใต 
steriled technique 

    

PR4 
(S) 

สามารถเลือกใชชนิดและปริมาณของยาชาระงับความรูสึกที ่
เหมาะสมในกรณีฉีดยาเพื่อระงับความรูสึก 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมกอนการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
IV. ระหวางทําการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
IT1 
(G) 

สามารถผาตัดไดถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอนและสอดคลองตามลําดับเชนการ
เลาะเขาหากอนที่เตานมอยางเหมาะสม 

    

IT2 
(G) 

handles tissue ไดอยางนุมนวลไมช้ําเสียหาย     

IT3 
(G) 

หามเลือดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ     

IT4 
(G) 

ใชเคร่ืองมือผาตัดไดอยางถูกตองและปลอดภัย     

IT5 
(G) 

สามารถเลือกเทคนิคการผาตัดเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่เหมาะ 
สมกับเศรษฐานะและลักษณะโรคของผูปวย 

    

IT6 
(G) 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดที่เกิดขึ้นระหวาง 
ผาตัดไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยเชน bleeding, หากอน 
ไมพบเปนตน 

    

IT7 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผูชวยผาตัด 
มาใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

    

IT8 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
วิสัญญีแพทยอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT9 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงทักษะของการติดตอส่ือสารกับทีม 
วิสัญญีแพทยอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

    

IT10 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําทีมและการทํางานเปนทีมที ่
เหมาะสมระหวางการทําผาตัด (leadership skill and 
teamwork) 

    

IT11 
(G) 

สามารถแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู 
ปวยเปนสําคัญ (patient safety) 

    

IT12 
(G) 

สามารถแสดงการปดแผลไดอยางถูกตองเหมาะสมเชนชนิด 
ของไหม, วิธีการเย็บแผล 

    

IT13 
(S) 

ใหการระงับความรูสึกเฉพาะที่ดวยเทคนิคการฉีดยาชาที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

    

IT14 
(S) 

สามารถเลือกลงแผลผาตัดที่เตานมไดอยางเหมาะสม     

IT15 
(S) 

สามารถแสดงการใสสายระบายไดอยางถูกตองเหมาะสม (ถา 
ม)ี 

    

IT16 
(S) 

สามารถระบุชนิดของการสงตรวจทางพยาธิวิทยารวมถึงการสง 
ตรวจเพิ่มเติมทางพยาธิวิทยาไดอยางถูกตอง 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมระหวางทําการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
 

V. การดูแลหลังการผาตัด(G = general, S= procedure specific) 
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PT1 
(G) 

สามารถติดตอส่ือสารสงตอขอมูลของผูปวย (sign out) ตอทีมที ่
จะรวมทําการดูแลหลังผาตัดเชนแพทยประจําบานในทีมหรือ 
พยาบาล ICU เปนตน 

    

PT2 
(G) 

สามารถเคล่ือนยายผูปวยไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 
(G) 

สามารถบันทึกสรุปการผาตัด (short procedure note) และส่ัง 
คําส่ังการรักษาหลังผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT4 
(G) 

สามารถเฝาติดตามและตรวจพบภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 
หลังผาตัดไดอยางรวดเร็วเหมาะสม 

    

PT5 
(G) 

สามารถรักษาและจัดการภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหลัง 
ผาตัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    

PT6 
(S) 

สามารถวางแผนการการรักษาตอเนื่องแบบองครวมภายหลัง 
การผาตัดไดอยางเหมาะสม 

    

 ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังการผาตัด(1)        (2)        (3)       (4)        (5) 
การประเมินศักยภาพโดยรวม 
ระดับของศักยภาพโดยรวม  ผลการประเมิน  
Level 1 ไมสามารถประเมินไดหรือใหเปนผูสังเกตการณเทานั้นไมอนุญาตให

ปฏิบัติหัตถการนี ้
 

Level 2 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  
Level 3 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  
Level 4 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  
Level 5 สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา  
ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากอาจารยผูประเมิน (feedback): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะและขอแนะนําจากแพทยประจําบาน (reflection): 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายเซ็นแพทยประจําบาน:  
 

 

ลายเซ็นอาจารย: 
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