
ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B1 โครงการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ในแบบการสอบ 
OSCE (สอบ case)

29,500 29,500 แพทย์ประจ าบ้าน สาขา
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 
จ านวน 24 คน  ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 27 
ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1,2,3 และห้อง
คลอด ชั้น 2 ตึกสิรินธร
ด าเนินการสอบเป็นสถานี 2 รอบ(เช้า-บ่าย) จ านวน 10 
สถานี แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ทักษะและเจคติที่
ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านสูติกรรม นรีเวชกรรม

แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ทักษะและเจคติ
ที่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านสูติ
กรรม นรีเวชกรรม

-

B2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"Colonoscopy Workship" ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 และ
แพทย์ผู้สนใจ

65,300 58,250 แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่งไปและ
แพทย์ผู้สนใจ จ านวน  80
 คน  ณ โรงพยาบาลราช
วิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 27 
ตุลาคม 2559
ณ ห้องส่องกระเพาะอาหารศัลยศาสตร์ ชั้น 10 ตึกสิริน
ธร และห้องประชุมศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร 
โรงพยาบาลราชวิถี
มีการสอบ  pretest / post test  ทุกเดือนที่มีแพทย์
ประจ าบ้าน  และ  feedback  คะแนนทุกครั้ง  
(pretest = 20  ข้อ, post test = 20 ข้อ          มีการ
สอบ  formative  ของ  fellow  ข้อสอบ  choice  50
 ข้อ   Short case (Lab) 8 ข้อ    และได้  feedback 
 คะแนนทุกครั้ง

มีความรู้และประสบการณ์ การทักษะใน
การส่องกล้องการใช้เพ่ือน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

-

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B3 โครงการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจ าปี 2560

4,500        4,500           แพทย์ จ านวน 19 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะด าเนินการ ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมอายุรศาสตร์ ส านักงานอายุรศาสตร์ 
ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี
ได้รับแพทย์ที่ดีมีจริยธรรม  สามารถสอบผ่านวุฒิบัติเป็น
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชากชีพเวช
กรรม  สาขาอายุรศาสตร์   ของแพทยสภา  และเป็น
สมาชิกของราขวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ได้รับแพทย์ที่ดีมีจริยธรรม ที่จะสอบผ่าน
วุฒิและอนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์ ของแพทยสภา และเป็น
สมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

-

B4 โครงการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาอายุรศาสตร์ ประจ าปี 2560

24,000      16,500         แพทย์ จ านวน 19 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่14,16,18 พฤศจิกายน 
2559 ณ ห้องประชุมอายุรศาสตร์ ส านักงานอายุรกรรม
ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี
ได้รับแพทย์ที่ดีมีจริยธรรม  สามารถสอบผ่านวุฒิบัติเป็น
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชากชีพเวช
กรรม  สาขาอายุรศาสตร์   ของแพทยสภา  และเป็น
สมาชิกของราขวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ได้รับแพทย์ที่ดีมีจริยธรรม ที่จะสอบผ่าน
วุฒิและอนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชีพเวชกรรม สาขา
อายุรกรรม ของแพทยสภา และเป็นสมาชิก
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย

-

B5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแล
ผู้ป่วยด้านโภชนบ าบัด ส าหรับบุคลากรทีมสห
สาขา (Clinical Nutrition Support Team 
Workshop)

43,800      30,000         แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน
 จ านวน 80 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 25 
ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องความรู้ 
ประสบการณ์ทักษะ แก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านสถานการณ์
ผู้ป่วยจ าลองที่มีปัญหาด้านโภชนบ าบัดในสถานการณ์
ต่างๆ ซ่ึงพบได้ในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาล

แพทย์น าความรู้และทักษะไปใช้เพ่ือป้องกัน
และลดอัตราเกิดภาวะทุพโภชนาการที่
รุนแรงในหอผู้ป่วยรวมถึงภาวะแทรกซ้อน
จากภาวะดังกล่าวให้น้อยลงตามไปด้วย ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อผลของการรักษาผู้ป่วยในภาพ
รมของโรงพยาบาลต่อไป

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B6 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของ
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจ าปี 
2560

245,600    106,600        แพทย์ประจ าบ้าน
อายุรศาสตร์ชั้น ปีที่ 1,2,3
 จ านวน 80 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ สอบปรนัย (MCQ) แพทย์ประจ า
บ้านปีที่1 
ในวันที่ 16 มกราคม 2560
2.สอบปากเปล่า (Long case) แพทย์ประจ าบ้านปีที1่ 
ในวันที่ 17-27 มกราคม 2560 
3.สอบปากเปล่า (Long case) แพทย์ประจ าบ้านปีที2่
ในวันที่ 30 มกราคม 2560-10 กุมภาพันธ์ 2560    1.
สอบปรนัย (MCQ) แพทย์ประจ าบ้านปีที่2 
ในวันที่ 11 เมษายน 2560
2.สอบ Slide(กล้อง) แพทย์ประจ าบ้านปีที3่ 
ในวันที่ 18 เมษายน 2560
3.สอบฟิล์ม (ขึ้นจอภาพ) แพทย์ประจ าบ้านปีที3่
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
4.สอบปากเปล่า (long case) แพทย์ประจ าบ้านปีที3่ 
ในวันที่20 มีนาคม – 20 เมษายน 2560
5.สอบ OSCE short case แพทย์ประจ าบ้านปีที3่ 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

1.  แพทย์ประจ าบ้านผู้เข้าสอบ จะมีความรู่ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการสอบเพ่ือเตรียมตัยเข้าสอบวุฒิบัตร
อายุรศาสตร์ทั่วไป    2.  ผลต่ออาจารย์   อาจารย์จะได้

แพทย์ประจ าบ้านผู้เข้าสอบมีความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ในการสอบเพ่ือเตรียมตัว
เข้าสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป และผู้
เข้าสอบจะได้น าความรู้ที่ได้จากการสอบไป
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้าน
อายุรศาสตร์ทั่วไป

-

B7 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของ
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 ประจ าปี 2560

20,000      11,000         แพทย์ประจ าบ้าน
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
ชั้นปีที่ 3,4 จ านวน 4 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ  ด าเนินการสอบปรนัย (MCQ) 
แพทย์ประจ าบ้าน
ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่
, 30 พฤษภาคม 2560                         แพทย์
ประจ าบ้านผู้เข้าสอบมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ใน
การสอนเพ่ือเตรียมตัวเข้าสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์
มะเร็งวิทยา
ณ ห้องประชุมอายุรศาสตร์1 ส านักงานอายุรศาสตร์
ตึกอายุรกรรม ชั้น1 โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้เข้าสอบน าความรู้ที่ได้รับจากการสอบไป
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้าน
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B8 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของ
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
ประจ าปี 2560

90,000      24,500         แพทย์ประจ าบ้าน สาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  
ชั้นปีที่ 1, 2 จ านวน 8 คน
 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-16.00 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 11 มกราคม 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 25 มกราคม 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2560   เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 19 เมษายน 2560   เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 16 สิงหาคม 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
วันที่ 20 กันยายน 2560  เวลา 15.00 น.-16.00 น.
ณ ห้องประชุมตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ ชั้น1 
แพทย์ประจ าบ้านผู้เข้าสอบมีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการสอบเพ่ือเตรียมตัวเข้าสอบวุฒิบัตร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และผู้เข้าสอบจะได้น าความรู้ที่ได้
จากการสอบไปพัฒนาการดูแลรักษษผู้ป่วยด้าน
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ผู้เข้าสอบจะได้น าความรู้ที่ได้จากการสอบ
ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้าน
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

-

B9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Rajavithi
 Anastomosis Workshop ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2

62,100      40,400         แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่2 
จ านวน 80 คน ณ โรงพย
บาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการในวันที่21 
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด
ผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอ านวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี  
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่อง ความรู้ 
ประสบการณ์ทักษะ ในการผูกเย็บตัดต่อเน้ือเยื่อชนิด
ต่างๆ เพ่ือจะน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

แพทย์มีความรู้และประสบการณ์ การทักษะ
 ในผ่าตัด การใช้เครื่องมือผ่าตัด การผูกเย็บ
ตัดต่อเน้ือเยื่อชนิดต่างๆ เพ่ือจะน าไปใช้ใน
ผู้ป่วยจริง

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"Laparoscopic workshop" ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3

68,250      59,765         แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่
 3 จ านวน 80 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  20 
ธันวาคม  2559 เวลา 7.00-17.30 น. ห้องประชุมศูนย์
ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 ตึกอ านวยการเก่า  
(หน้าอาคาร EMS) โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ที่จบการ
ฝึกอบรมต้องมีความรู้ในเรื่อง ความรู้ ประสบการณ์ทักษะ
  ในการใช้เครื่องมือเพ่ือจะน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และประสบการณ์
 การใช้เครื่องมือ เพ่ือจะลดภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัด  และผ่าตัดทางกล้องได้ส าเร็จ
   เพ่ือจะน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

-

B11 โครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
คลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์หัวใจชั้นสูง 
"Program in Advanced Cardiac Surgery 
Clinical fellowship Training"

264,000    - แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดจากต่างประเทศ 1 
คน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ยกเลิกใช้งบเงินอุดหนุน โดยใช้เงินจากค่าสอนแพทย์
ประจ าบ้าน

-

B12 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉิน (Critical care)

76,700      33,700         แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1
 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 80 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 ต า
อ านวยการเก่า
(หน้าอาคาร EMS)โรงพยาบาลราชวิถี
มีการพัฒนาทักษะของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1 ให้
ทันสมัย สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ แก้ปัญหา
วางแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง

แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการให้การรักษาผู้ป่วย
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้ถูกต้องในการวินิจฉัย
ภาวะบาดเจ็บฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บ
รุนแรง

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดโพรงจมูกและ
ไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคป

48,450      46,950         แพทย์ประจ าบ้านและ
อาจารย์แพทย์โสต ศอ 
นาสิก  จ านวน 6 คน ณ 
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกล้า

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 6 – 8
 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมออมสิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ห้องฝึกปฏิบัติการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียน
รวมวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะและมีความมั่นใจ
ในการผ่าตัดและสามารถปฏิบัติได้จริง
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การบ าบัด รักษาผู้ป่วยโรคโพรงจมูกและไซนัสที่เข้ารับ
การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 พัฒนาขอบเขตความสามารถในการผ่าตัด
โพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคป 
ของแพทย์โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราช
วิถี 
2 แพทย์มีความรู้และทักษะการรักษาใน
ด้านดังกล่าวมีจ านวนเพ่ิมขึ้น

-

B14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"Essential Ultrasound for General 
Surgery workshop"

39,700      32,900         แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่
2,3 สาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป จ านวน 80 คน ณ 
โรงพยบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 
ตึกอ านวยการเก่า(หน้าอาคาร EMS)โรงพยาบาลราชวิถี 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ ในการใช้
เครื่องมือ เพ่ือให้การตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพและแม่นย า และลดอัตราการ
เสียชีวิต ของผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ 
Ultrasound ในการวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บ
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดอัตรา
การเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง

-

B15 โครงการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
ฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านปีที่ ๑ สาขาอายุรศาสตร์

19,480      19,480         แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 
1 สาขาอายุรศาสตร์ 
จ านวน 19 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 
21-22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมส านักงานอายุรศาสตร์ ตึกอายุรกรรม ชั้น1 
โรงพยาบาลราชวิถี การอบรมโดยการบรรยาย อภิปราย
กรณีศึกษา รวมทั้งการชมวีดีทัศน์ขนาดสั้นในการ
แก้ปัญหาฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์

แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ ความสามารถ
ในการประเมินและแก้ปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางอายุรศาสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B16 โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา
วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

128,950    แพทย์ประจ าบ้านวิสัญญี
วิทยา  ชั้นปีที่ 1,2,3 
จ านวน 12 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2560-30กันยายน 2560
ณ โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ประจ าบ้านผู้เข้าสอบจะมี
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสอนเพ่ือเตรียมตัว
เข้าสอบวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา และผู้เข้าสอบจะได้
น าความรู้ที่ได้จากการสอบไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้านวิสัญญีวิทยา

ผู้เข้าสอบจะได้น าความรู้ที่ได้จากการสอบ
ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านวิสัญญี
วิทยา

-

B17 โครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

121,600    50,000         แพทย์ประจ าบ้านหน่วย
โรคทางเดินอาหาร  
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด    อนุ
สาขาโรคทางเดินอาหาร 
และแพทย์ผู้สนใจ จ านวน
 10 คน ณ โรงพยาบาล
ราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560
ณ สถาบันฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหาร ชั้น 10 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมน้ี จะสามารถน าทักษะที่ได้รับไป
พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางเดินอาหาร

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจโรคในระบบทางเดินอาหาร พยาธิ
วิทยาและรังสีวิทยา สามารถน าทักษะที่
ได้รับไปพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหา
โรคทางเดินอาหาร

-

B18 โครงการติดตามศิษย์เก่าและพัฒนาเครือข่ายการ
ฝึกอบรม
  ประจ าปี  2560  กลุ่มงานศัลยศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวิถี

78,460      50,400         แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่วไปศิษย์เก่า
 ณ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการในวันที่ 13-14
 กันยายน 2560 ท าให้ทราบปัญหาการปฎิบัติงานของ
ศิษย์เก่า เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ได้ให้ค าแนะน าตลอดจน
ช่วยแก้ไขปัญหาให้ศิษย์เก่า

สร้างความมั่นใจให้ศิษย์เก่าในการขอ
ค าปรึกษาทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานหรือการ
แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยพัฒนาเครือข่ายการเพอ่
มพูนความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ระหว่างโรงพยาบาล

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B19 โครงการประชุมวิชาการเรื่องความก้าวหน้าใน
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจ
ด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง

216,200    1,846,000     สูตินรีแพทย์ทั่วไป แพทย์
ประจ าบ้านสาขาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
อนุสาขามะเร็งนรีเวช  
สูตินรีแพทย์อนุสาขา
มะเร็งนรีเวช   จ านวน 
134 คน ณ โรงแรมเอเซีย

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย 1. จัดท าโบร์ชัวร์และโปสเตอร์
เรียบร้อยแล้ว          2. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสมัครเข้าร่วมประชุม 3. ผู้สมัครเข้า
ร่วมประชุมจากภายนอก  38 คน และภายใน 96 คน     
 ตัวชี้วัด 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่คาดการณ์ไว้  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมจากการโดยประเมิน
จากแบบสอบถามว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหรือดีมากเกินกว่าร้อย
ละ 80  3. แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และทักษะในการ
ท าหัตถการทางสูตินรีเวชกรรมที่ดีขึ้นหลังการประชุม   
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ    1. ได้รับความรู้
และทักษะการผ่าตัดที่จ าเป็นและกฎหมายน่ารู้ทางสูตินรี
เวชกรรมให้แก่สูตินรีแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจ าบ้าน
พยาบาลรวมทั้งผู้ที่สนใจ    2. ได้พัฒนาศักยภาพในการ
ท าผ่าตัดทางสูตินรีเวชกรรมที่มีความยาก  3. ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสูตินรีแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน
ต่างจังหวัด                        วงเงินที่ใช้ไป 107 ,400
 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

สูตินรีแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจ าบ้านสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวช สูตินรีแพทย์อนุ
สาขามะเร็งนรีเวช มีความรู้ในการดูแลสตรี
ที่มีผลตรวจคัดกรองผิดปกติและรักษาสตรีที่
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรคระยะก่อน
มะเร็งที่อวัยวะสืบพันธ์สตรีช่วงล่างที่ทันสมัย

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B20 โครงการประเมินความรู้ทางวิชาการของแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์

44,000         9,000              แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 2 3
 4  จ านวน 46 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 
ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
ด าเนินการขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปากเปล่า/
รายชื่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบปากเปล่า/รายชื่อเป็นกรรมการออก
ข้อสอบและวัดผล กรรมการสอบปากเปล่า/เจ้าหน้าที่คุม
สอบ 
เข้าร่วมในโครงการ/รายชื่อเข้ารับการสอบ(ข้อสอบ
ปรนัย) 
รายชื่อผู้ออกข้อสอบปรนัย 
รายชื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ(ข้อสอบปรนัย) แพทย์ผู้เข้า
สอบมีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในการสอบเพ่ือ
เตรียมตัวเข้าสอบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปและผู้เข้า
สอบน าความรู้ที่ได้จากการสอบไปพัฒนาการดูแลรักษา
ผู้ป่วยด้านศัลยศาสตร์ดียิ่งขึ้น
ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 
ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้เข้าสอบน าความรู้ที่ได้รับจากการสอบไป
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านศัลยศาสตร์
ดียิ่งขึ้น

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B21 โครงการปฐมนิเทศและแจกประกาศนียบัตร
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

      35,800          32,000 แพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ ปีที่ 2,3,4  
และแพทย์ประจ าบ้านที่
ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 จ านวน 
100 คน ณ โรงพยาบาล
ราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 1 
มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมปาริชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ เกืดความรู้ความเข้าใจกฎ 
ระเบียบ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ระหว่าง
ฝึกอบรมเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อแพทย์ประจ าบ้านด้วยกัน
 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง

แพทย์ที่จบการปฐมนิเทศและแจก
ประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขา
ศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เกิดความรู้ในกฎ ระเบียบ 
ตลอดจนแนวทางปฎิบัติตนได้ขณะฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน เกิดสัมพธภาพที่ดีต่อ
แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์และผู้ที่เก่ียวข้อง

-

B22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Emergency 
upper GI Endoscopy Workshop ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ปีที่2,3 และแพทย์
ผู้สนใจ

      58,650          33,900 แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่วไป   และ
แพทย์ผู้สนใจ จ านวน 80
 คน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 
ตึกอ านวยการเก่า(หน้าอาคาร EMS) โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และประสบการณ์และมีทักษะ
ในการส่อกล้องเพ่ือน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้ ประสบ
การณืทักษะ ในการส่องกล้องทางเดินอาหาร
 เพ่ือน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง ลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยด้านส่องกล้อง

-

B23 โครงการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
ฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชกรรมส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านปีที่1 สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา

    129,600        110,160 แพทย์ประจ าบ้านประจ า
บ้านปีที่1 สาขาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
จ านวน 12 คน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
18 วัน ในเดือน มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ชั้น2 ตึกสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้
ความสามารถในการประเมินแบะแก้ปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางสูติ-นรีเวชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
พร้อมและพึงพอใจในการเริ่มปฏิบัติงาน

แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางสูติ-นรีเวชกรรม

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B24 โครงการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
มะเร็งนรีเวชส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่
1 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากโครงการมีการส่งกลับจาก
กรมการแพทย์เพ่ือแก้ไขในรายละเอียดของโครงการ ซ่ึง
ระยะเวลากระชั้นชิดกับวันที่ในการด าเนินการ ท าให้การ
แก้ไขด าเนินการไม่ทัน จึงขอยกเลิกในการจัดท าและ
ด าเนินโครงการดังกล่าว

B25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดจุลศัลยกรรม
ต่อเส้นเลือดผ่านทางกล้องจุลศัลยกรรม ประจ าปี
 2560

      30,160          25,860 แพทย์ประจ าบ้าน จ านวน
 3 คน ณ ศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
พัฒนาขอบเขตความสามารถในการผ่าตัดจุลศัลยกรรม
ต่อเส้นเลือดของแพทย์ประจ าบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก 
แพทย์ประจ าบ้าน
จังหวัดนครปฐม แพทย์ได้พัฒนาขอบเขตความสามารถ
ในการผ่าตัดจุลศัลยกรรมต่อเส้นเลือดของแพทย์ประจ า
บ้านสาขาโสต ศอ นาสิก แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขา
มะเร็งศีรษะและล าคอ และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง และ
เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะแทรกซ้อนในการ
ผ่าตัดจริง

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
ล าคอที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราช
วิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

B26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงร่างงานวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางโสต ศอ นาสิก" 
ประจ าปี 2560

36,560 29,760 แพทย์ประจ าบ้าน จ านวน
 18 คน ณ โรงพยาบาล
ราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมโสต ศอ นาสิก ชั้น 10 ตึกสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนาขอบเขตความสามารถใน
การริเริ่มโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพของแพทย์ประจ า
บ้านสาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถีอย่างน้อย
คนละ 1 หัวข้อวิจัย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการริเริ่มโครงการวิจัยและด าเนินการ
วิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างน้อย คนละ 1 หัวข้อ
การวิจัย

-



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B27 โครงการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์

      49,000          11,500 แพทย์ประจ าบ้าน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
รอบที่1 วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
รอบที่2 วันที่21 มีนาคม 2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น11 ตึกสิรินธร 
โรงพยาบาลราชวิถี
ได้ศัลยแพทย์ทั่วไปทีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
มาตรฐานและมีเจตคติที่ดีตลอดจนน าความรู้ 
ความสามารถจากการฝึกอบรมไปใช้ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่า โดยฉพาะอย่างยิ่งการ
ช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

ได้รับแพทย์ที่ดีมีจริยธรรม ที่จะสิบผ่าน
วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็รผู้มีความรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาศัลยศาสตร์ ของแพทยสภา และ
เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

-

B28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"Colonoscopy Workshop" ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่4 และ
แพทย์ผู้สนใจ

      83,300          46,150 แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและ
แพทย์ผู้สนใจ จ านวน 80
 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 18 
ตุลาคม 2560 ณ ห้องส่องกระเพาะอาหารศัลยศาสตร์ 
ชั้น 10 ตึกสิรินธร และห้องประชุมศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 
11 ตึกสิรินธร การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ
ฝึกการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ในสถานการณ์จ าลองเพ่ือจะ
น าไปใช้ในผู้ป่วยจริง

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์ ทักษะ
 ในการส่องกล้องการใช้เพ่ือน าไปใช้ใน
ผู้ป่วยจริง

-

B29 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทีมสหสาขาด้านโภชน
บ าบัด เรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยโภชนบ าบัด 
2017 (Clinical Nutrition Support Team 
Workshop 2017)

      35,850          29,610 แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน
 จ านวน 80 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 28 
สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 
ตึกอ านวยการเก่า(หน้าอาคาร EMS) โรงพยาบาลราชวิถี
 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมีความรู้ ประสบการณืทักษะ 
แก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านสถานการณ์ผู้ป่วยจ าลองที่มี
ปัญหาด้านโภชนบ าบัดในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงพบได้ใน
หอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยบาล

ผู้เข้าอบรมน าความรู้และทักษะไปใช้เพ่ือ
ป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะทุพ
โภชนาการที่รุนแรงในหอผู้ป่วยรวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะดังกล่าวให้
น้อยลงตามไปด้วย จะส่งผลดีต่อผลของการ
รักษาผู้ป่วยในภาพรวมของโรงพยาบาล



ที่  โครงการ /งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา

B30 โครงการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา,แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช

    186,900        177,900 แพทย์ประจ าบ้าน ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวันที่ 1 กันยายน 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1,2,3 และห้อง
คลอด
ชั้น2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
สอบปรนัย Basic science แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 1,2
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสูติศาสตร์ 1 ชั้น 2 ตึกสิรินธร
สอบปากเปล่า แพทย์ประจ าบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา
ชั้นปีที่3
ในวันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560
ณ ห้องคลอด ชั้น 2 ตึกสิรินธร

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดจะมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ถูกต้อง 
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านสูติกรรม นรีเวช
กรรม ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และผู้ป่วยที่มี
ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

-

B31 โครงการอบรมจริยธรรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์

      25,200          25,200 แพทย์ประจ าบ้าน จ านวน
 91 คน ณ โรงพยาบาล
ราชวิถี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ 7 
กันยายน 2560 
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 
ตึกอ านวยการเก่า(หน้าอาคาร EMS) โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์ประจ าบ้านมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีในการท า
เวชปฏิบัติทางด้านศัลยศาสตร์และอาจารย์แพทย์ แพทย์
ประจ าบ้านมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ลดปัญหาการฟ้องร้องทางการแพทย์ 
ปัญหาร้องเรียนในการให้บริการและฝึกเป็น
ทักษะที่ดีต่อไป

-


