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สารบัญ 

หัวขอ หนา 

  บทนำ ๑ 

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร ๑ 

 ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของงานศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี ๕ 

 หลักสูตรศัลยศาสตรตกแตงและระยะเวลาในการฝกอบรมแพทยประจำบาน ๙ 

 รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง ๒๕ 

 การทำงานดานการวิจัย ๔๙ 

 การบริหารหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจำบาน ๕๔ 

 การประเมินผลการฝกอบรมฯ  ๕๘ 

 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ   ๖๔ 

 ระบบอาจารยที่ปรึกษาสำหรับแพทยประจำบาน ๖๖ 

 การปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน ๖๘ 

 ทรัพยากรทางการศึกษา ๗๐ 

 ภาคผนวก  

  ภาคผนวก ๑  รายนามคณะกรรมการฝกอบรมฯ ๗๒ 

  ภาคผนวก ๒  รายนามอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจำบาน ๗๓ 

  ภาคผนวก ๓  กิจกรรมวิชาการของงานศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี ๗๔ 

  ภาคผนวก ๔  จริยธรรมสำหรับศัลยแพทย ๘๐ 

  ภาคผนวก ๕  การรับรองวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรใหมีคุณวุฒิ เทียบเทาปริญญาเอก ๙๔ 

  ภาคผนวก ๖  ระเบียบปฏิบัติ สิทธิและหนาที่ของแพทยประจำบาน ๙๖ 

  ภาคผนวก ๗  การวัดและประเมินผล ๑๐๖ 

  ภาคผนวก ๘  ขอมูลอาจารยศัลยแพทย ๑๓๐ 

  ภาคผนวก ๙  สถานที่และหมายเลขโทรศัพทที่สำคัญสำหรับแพทยประจำบาน ๑๓๒ 
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บทนำ 

 คูมือการปฏิบัติงานสำหรับแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาล

ราชวิถีฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตรศัลยแพทยตกแตง และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ

แพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงและแพทยประจำบานสาขาอ่ืนๆทีม่าหมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร

ตกแตง ทั้งในหอผูปวย หองตรวจผูปวยนอกและหองผาตัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันในกลุมงาน

ศัลยศาสตร และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 

สถานทีติ่ดตอ  งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

  ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMS) ช้ัน ๒ โรงพยาบาลราชวิถี 

เลขที่ ๒ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

  โทร./โทรสาร. ๐๒-๒๐๖๒๙๐๐ สายภายใน ๕๐๕๑๒   
 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร 

การฝกอบรมแพทยประจำบาน สังกัดกรมการแพทย 

 ป พ.ศ.๒๕๐๒ กรมการแพทยไดเปดการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจำบาน สาขากุมารเวชศาสตร ขึ้น

เปนสาขาแรก ตอมาไดมีการเพ่ิมสาขาในการฝกอบรมมากขึ้นเรื่อยๆ ในป พ.ศ.๒๕๑๔ มีหลกัสูตรที่แพทยสภา

รับรองในการฝกอบรมรวม ๕ สาขาวิชา จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงไดมีการเปดฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจำ

บาน สาขาศัลยศาสตรขึ้นเปนปแรก ในปจจุบันกรมการแพทยมีทั้งสิ้น ๒๑ สาขาวิชาที่เปดฝกอบรมและไดรับการ

รับรองจากแพทยสภา 

 

การฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร สังกัดกรมการแพทย 

 พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งเปนปแรกทีเ่ปดฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรในนามกรมการแพทย ริเริ่ม

โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช โดยเปดอบรม ๘ ตำแหนง, หลักสตูร ๓ ป ร.พ.เลิดสินเปนสถาบันหลักรวมกบัร.พ.ในสังกัด 

ขณะน้ันมีศัลยแพทยของกรมการแพทยที่เพ่ิงผานการอบรมจากตางประเทศกลับมาเปนกำลังสำคัญในการ

ฝกอบรมหลายทาน อาทิเชน 
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   นพ.กำธร  สขุพันธโพธาราม พ.บ., F.A.C.S.(Dip.Am.Board of General Surgery) 

   นพ.เจตนา ผลากรกุล พ.บ., F.A.C.S.(Dip.Am.Board of Colon and Rectal Surgery) 

                   นพ.สุเทพ ณ สงขลา พ.บ., F.A.C.S., F.I.C.S. (Certificate in Thoracic Surgery,  

Dip.Am. Board of General Surgery) 

 การฝกอบรมมกีารดำเนินการมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งปพ.ศ. ๒๕๓๖ โรงพยาบาลราชวิถีไดขอเพ่ิม

ตำแหนงการฝกอบรมอีก ๔ ตำแหนง, รวมเปน ๑๒ ตำแหนง และในปพ.ศ.๒๕๔๐ โรงพยาบาลราชวิถีก็ไดขอแยก

เปนสถาบันหลกัในการฝกอบรมเน่ืองจากมีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งสถานที ่ เครื่องมือตางๆและงบประมาณ 

นอกจากน้ียังมีอาจารยศัลยแพทยที่มีความรูความสามารถและมีความมุงมั่นในการฝกอบรมเปนจำนวนมาก 

 การฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย จึงไดมีการแยกการฝกอบรมเปน ๒ 

สถาบันหลักคอื โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิดสิน ต้ังแตปพ.ศ. ๒๕๓๗ แตทั้ง ๒ สถาบันหลักก็ยังมีการ

แลกเปลี่ยนแพทยประจำบานและมีการจัดประชุมทางวิชาการรวมกันมาโดยตลอด จนกระทั่งปพ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย

นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมการแพทยที่ตองการใหมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของโรงพยาบาลในสังกัด มี

การชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือการพัฒนา และสามารถรวมกันใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมี

ดำริใหรวมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรเปนหลักสูตรเดียวกันใหม โดยใหใชช่ือวา “หลักสูตร

การฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย” 

 จากดำริดังกลาวรวมกับการปรับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร ของแพทยสภา

(โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย) ใหมีระยะเวลาการฝกอบรมเพ่ิมเปน ๔ ป กรมการแพทยจึงไดจัดให

มีการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรของกรมการแพทยขึ้นใหม ให

สอดคลองกับหลักสูตรที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย โดยมีสถาบันหลัก ๒ แหง คือ

โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หลักสูตรการฝกอบรมฉบับใหมที่ไดจาก

การสัมมนา ไดเริ่มใชต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๔ ที่ผานมาเปนที่เรียบรอยแลว   สำหรบัในปจจุบันน้ีแพทยสภาได

อนุมัติตำแหนงสำหรับการฝกอบรมอยางเปนทางการใหกับโรงพยาบาลราชวิถี ๘ ตำแหนงตอป  

          เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย และความกาวหนาในเชิงวิชาการของการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตร ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป กรมการแพทยไดอนุมัติใหหลกัสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรแยกเปน ๒ สถาบันฝกอบรมชัดเจน คือราชวิถี ๘ ตำแหนง และเลิดสนิ ๔ ตำแหนง โดยทางงาน

ศัลยศาสตรทั่วไป กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถีจะรับผิดชอบดูแลเฉพาะแพทยประจำบานที่สังกัด

โรงพยาบาลราชวิถีเทาน้ัน 
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          ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ในสวนของสถาบันฝกอบรม โรงพยาบาลราชวิถี ไดรับอนุมัติใหสามารถฝกอบรมเพิ่มได

เปนจำนวน ๑๐ ตำแหนงตอป 
 

ความเปนมาของงานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศลัยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

พ.ศ. ๒๕๑๖ นายแพทยประสาน สุดาจิตร มาปฏิบัติงานอยูในฝายศัลยกรรม ไดทำงานทางดานศัลยกรรม

ควบคูไปกับทางดานศัลยกรรมตกแตงไดราว 1 ป ก็ลาออกจากราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช ยายมาปฏิบัติงานในกลุมงานศัลยกรรมและไดนำการทำผาตัด 

ทางจุลยศัลยกรรม (Microsurgery) มาใชในการผาตัด 

พ.ศ. ๒๕๓๒ นายแพทยศิรชัย จินดารักษ ซึ่งจบวุฒิบัตรฯดานศัลยศาสตรตกแตง จากคณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมาปฏิบัติงานในกลุมงานศัลยกรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายแพทยพิเชษฐ รอดเจริญ ซึ่งจบวุฒิบัตรฯดานศัลยศาสตรตกแตง จากคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขามารวมงานและไดแยกแผนกออกมาเปน งานศัลยกรรมตกแตง โดยนายแพทย

พิเชษฐ รอดเจริญ ดำรงตำแหนงหัวหนางานศัลยกรรมตกแตง และตอมาไดมีศัลยแพทยมารวมอีกหลายทาน ซึ่งบาง

ทานก็ไดนำวิทยาการหรือเทคโนโลยีตางๆเขามาใชในโรงพยาบาลราชวิถี เชน นายแพทยปญญา สนุทรฐิติ ไดเสนอ

ใหนำวิทยาการเลเซอรเขามาชวยผาตัดทางศัลยกรรมตกแตง โดยไดรับการสนับสนุนจากนายแพทยชาติ พิชญางกูร 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีในขณะน้ัน และไดมีการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทยเขามาพัฒนางานศัลยกรรม

ตกแตงตอเน่ืองพรอมกับมีศัลยแพทยตกแตงเขามารวมงานหลายทาน เชน เทคโนโลยีการผาตัดทางกลอง การใช

เทคโนโลยีเครือ่งพิมพสามมิติเพ่ือการวางแผนการผาตัด เปนตน 
 

บทบาทหนาทีง่านบริการของงานศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

- ทำการผาตัดแกไขความผิดปกติของรูปลักษณ (Reconstructive surgery) ที่เกิดจากโรคอุบัติเหตุหรือ

ความพิการแตกำเนิด 

- การผาตัดบริเวณศีรษะและคอ 

- การผาตัดบริเวณผิวหนังและสิ่งควบรวมถึงการดูแลบาดแผลไฟไหมน้ำรอนลวก 

- การผาตัดบริเวณแขนและมือ 

- การผาตัดบริเวณลำตัวและขา 

- การผาตัดศัลยกรรมเสริมสวย 

- การผาตัดจุลศัลยกรรม 

- การผาตัดทางกลอง 

- การแกไขความผิดปกติดานอวัยวะเพศ 

- การดูแลรักษาบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรงั 
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ผลงานเดน 

๑. ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ดำเนินโครงการเพื ่อการสาธารณสุขแกผู ปวยปากแหวางเพดานโหว โดยการผาตัด 

ใหฟรี จำนวน ๒๐ ราย เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๒. ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินโครงการผาตัดผูปวยพิการแตกำเนิด โดยรวมกับสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศ

ไทย ดำเนินการใหการผาตัดรักษาแกผูปวยที่มาตรวจโดยไมเสียคาบริการเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมมายุครบ ๗๒ พรรษา จำนวน ๔๐ ราย 

๓. ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ผาตัดผูปวยพิการรวมกับสมาคมศัลยกรรมตกแตงแหงประเทศไทย 

๔. พ.ศ. ๒๕๔๓ รักษาผูปวยประสบอุบัติเหตุสาเหตุจากสารกัมมันตรังส ีCobalt-๖๐ รั่วไหล จงัหวัดสมทุรปราการ 

๕. พ.ศ. ๒๕๕๘ รักษาผูปวยประสบอุบัติเหตุสาเหตุไฟไหมจากซานติกาผับ 

๖. พ.ศ. ๒๕๕๘ รักษาผูปวยประสบอุบัติเหตุจากระเบิดที่ถนนราชประสงค 

 

การฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ งานศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ใหจัดการฝกอบรมแพทยประจำบาน

สาขาศัลยศาสตรตกแตง สามารถรับแพทยมารับการฝกอบรมได ๑ คน/ป 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มมีการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงหลักสูตร ๕ ป เปนคนแรก  

พ.ศ. ๒๕๖๑ งานศัลยศาสตรตกแตง ไดรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน

สาขาศัลยศาสตรตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และไดรับการอนุมัติใหเพิ่มจำนวนแพทยประจำ

บานที่มารับการฝกอบรมเพ่ิมเปน ๒ คน/ป ถึงปจจุบัน 
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของงานศัลยศาสตรตกแตง 

กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
 

ปณิธาน 

 เรียนรู คูคุณธรรม มีวินัย สามัคค ี
 

ปรัชญา 

 จรรโลงและสรางศัลยแพทยทีเ่ช่ียวชาญ มีคุณธรรม เพ่ือยังประโยชนตอสังคม 
 

วิสัยทัศน 

 สรางศัลยแพทยที่เช่ียวชาญ มีมาตรฐานวิชาชีพ สงเสริมการวิจัย ใชความรูคูคุณธรรม 
 

พันธกิจ 

 งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ไดจัดทำหลักสูตรและ

เกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา 

ศัลยศาสตรตกแตง ซึ่งเปนวิทยาศาสตรการแพทยประยุกตที่เกี่ยวของกับการโรค, การบาดเจ็บที่ตองการการรักษา

ดวยการทำหัตถการหรือการผาตัดเปนหลัก ซึ่งศัลยแพทยตกแตง น้ัน จะตองมีความรูและทักษะในการวินิจฉัยและ

ดูแลรักษาผูปวยในระยะกอน ระหวางและหลังการผาตัด ตลอดจนการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต โดยมีพันธกิจของ

การฝกอบรมดังน้ี 

๑. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมคีวามรู ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานดานศัลยศาสตร

ตกแตงแบบมืออาชีพ ไดมาตรฐานสากล และสามารถปรับใชใหเขากับบริบทการทำงานของระบบ

บริการสุขภาพของประเทศไทย ใสใจในความปลอดภัยเพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ 

โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบ  

สหวิชาชีพไดเปนอยางดี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใหบริการทางศัลยกรรมตกแตง โดยอยูบน

พ้ืนฐานของความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

๒. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรูดวย

ตนเองและทำงานวิจัยที่มีคุณคา มีเจตนารมณและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

๓. มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทยที่ดีในการดูแลรักษาผูปวยมี

ความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอื่นๆที่

เกี่ยวของ รวมทั้งผูปวยและญาติ  

๔. มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะที่ดีตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย 
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ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตรตกแตง ตองมีคุณสมบัติและความสามารถขัน้

พ้ืนฐานตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ดานดังน้ี 

๑. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

๑.๑  มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายและสืบคน เพ่ือวินิจฉัยโรคทางดานศัลยกรรมตกแตง ได

อยางถูกตอง 

๑.๒ มีทักษะในการดูแลและใหการรักษาผูปวยศัลยกรรมตกแตง ต้ังแตระยะกอนการผาตัด ระหวาง

การผาตัด และภายหลังการผาตัด รวมไปถึงการแกไขภาวะแทรกซอนที่เกดิขึ้น 

ในแตละระยะอีกดวย 

๑.๓ มีทักษะในการทำหัตถการทางศัลยกรรมตกแตง ตามที่งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงาน

ศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ีกำหนดโดยอิงตามเกณฑกำหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย  

๑.๔ มีความสามารถในการใหการรักษาผูปวยอุบัติเหตุในระยะวิกฤติ ระยะดำเนินโรค ระยะแกไขความ

พิการไดเปนอยางดี เชน Maxillo-facial injury, hand injury, burns, replantation, skin and 

soft tissue injury  เปนตน 

๑.๕ มีทักษะทางดานศัลยกรรมเสริมสวย เพ่ือสามารถดูแลรักษาและใหความรูความเขาใจ กับ

ประชาชนทั่วไป ไดเปนอยางดี 

๑.๖ มีความสามารถบอกความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือหรืออวัยวะตางๆไดในระดับหน่ึง 

๑.๗ มีความสามารถในระดับหน่ึงในการใชยาระงับความรูสึกทั้งเฉพาะที่และทั่วไป  

๒. การมีความรูความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical knowledge and Skills) 

๒.๑  เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจรวมไปถึงความรูทางการแพทยคลินิก

ที่เกี่ยวของกับผูปวยศัลยกรรมตกแตง 

๒.๒  มคีวามรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาศัลยศาสตรตกแตง ทั้งดานเสริมสราง และ

เสริมสวย 

๓. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

๓.๑  ดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

๓.๒  วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 

๓.๓  เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงานได 

๔. ทักษะปฏิสมัพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
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๔.๑  นำเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทย และอภิปรายปญหาผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและวางแผนการดูแลผูปวย 

ไดอยางเหมาะสม 

๔.๒  ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย, นักศกึษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย รวมทั้ง

ผูปวยและประชาชน ในดานศัลยกรรมตกแตง 

๔.๓  สื่อสารใหขอมลูแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา  

เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของผูปวย 

๔.๔  มีมนุษยสมัพันธที่ดี  ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๕  เปนทีป่รึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรมตกแตง 

๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๕.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยญาติผูรวมงานรวมวิชาชีพและชุมชน 

๕.๒  ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศกึษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 

๕.๓  มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

professional development) 

๕.๔  การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองครวม คำนึงถึงประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผาตัดรักษา 

๕.๕  คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอ่ืน

โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง 

๕.๖ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานได 

๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

๖.๑  มีความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ  

๖.๒  มีความรูและมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

๖.๓  ใชทรัพยากรทางการแพทยอยางเหมาะสม  (Cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
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คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

รายนามอาจารยประจำงานศลัยศาสตรตกแตง กลุมงานศลัยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
 

๑. ผศ.แพทยหญิงเล็ก   กาญจนโกมทุ 

๒. นายแพทยธรรมนูญ   พนมธรรม  หัวหนางาน/ประธานการฝกอบรมฯ 

๓. รอ.นายแพทยกฤษณ   ศิริปุณย  เลขานุการฝกอบรมฯ 

๔. แพทยหญิงวาสิตา   เสรมิสกุลวัฒน 

๕. นายแพทยภัคภพ   มหจิตรสัตยา 

๖. นายแพทยกิติพงศ    แกวพิชัย 

๗. นายแพทยพลวัฒน    ตระกูลเงินไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

หลักสูตรศัลยศาสตรตกแตงและระยะเวลาในการฝกอบรม 

๑. หลักสูตรศัลยศาสตรตกแตงและระยะเวลาในการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

 

 หลักสูตรศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กำหนดระยะเวลาใน

การฝกอบรมอยางตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา ๕ ป โดยหลักสูตรที่เปดสอนสำหรับแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร

ตกแตงมี ๒ หลักสูตรดังน้ี 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูงหลังปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพื ้นฐานและคลินิกสัมพันธ 

(Correlated Clinical Science & Basic Medicine Sciences) ระยะเวลาการฝกอบรม ๑ ป  

กลุมเปาหมาย แพทยประจำบานช้ันปที่ ๑ ที่เขามาฝกอบรมในสถาบันฝกอบรมของกรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร กลุมงานพัฒนาระบบถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย  

กองวิชาการแพทย กรมการแพทย 

๒.   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม  สาขาศัลยศาสตรตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย (Diploma of the Thai Board 

of Surgery) มี ๒ หลักสูตร คือ  

๒.๑ หลักสูตร ๕ ป โดย ในปที่ ๑ และ ๒ ฝกอบรมศัลยศาสตรทั่วไป ในปที่ ๓, ๔ และ ๕ ฝกอบรม

ศัลยศาสตรตกแตง  

๒.๒ หลักสูตรตอยอดศัลยศาสตรตกแตง ๓ ป สำหรับผูฝกอบรมสำเร็จการฝกอบรมศัลยศาสตรทั่วไป

มาแลว ใหเริ่มเขาฝกอบรมในช้ันปที่ ๓  

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูงหลังปรญิญาวิทยาศาสตรการแพทยพืน้ฐานและคลินิกสัมพันธ 

 

 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสงูหลังปรญิญาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและคลินิก 

  สัมพันธ 

 ภาษาอังกฤษ    Higher Graduate Diploma Program in Correlated Clinical Science & Basic  

   Medicine Sciences 

 รูปแบบหลักสตูร 

-  หลักสูตรฯเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคว.) และเกณฑของ World 

Federation for Medical Education (WFME) 

-  ระยะเวลาเรียน ๑ ป ๒ ภาคการศึกษา และมีการสอบประเมินผลในแตละภาค 

-  เมื่อผูรับการฝกอบรมฯจบหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย 

 

เน้ือหาหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงหลังปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ มดัีงน้ี 

๑.  Lecture: Artificial Intelligence in Ophthalmology and Beyond 

๒.  Lecture: Orthopaedic Emergency 

๓.  Lecture: Clinical Diagnosis of Infectious Disease 

๔.  Lecture: Microbiology Lab Diagnosis in Infectious Disease 

๕.  Lecture: Appropriated Antibiotics Use in Infectious Disease 

๖.  Lecture: การประเมินผูปวยกอนผาตัด 

๗.  Lecture: Basic Principles of Radiology 

๘.  Symposium: Preoperative Evaluation and Preparation 

๙.  Symposium: ความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน 

๑๐.  Symposium: การใชยาอยางสมเหตุสมผล (Regional Drug Use: RDU) 

๑๑.  Symposium: การใชยาอยางสมเหตุสมผลในโรคไมติดตอเรื้อรัง (RDU-NCD) 

๑๒. Symposium: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Regional Drug Use: 

RDU) 

๑๓.  Symposium: การจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (Integrated AMR Management:  IAM) 

๑๔.  Symposium: Antimicrobial Resistance (AMR) in Rajavithi Hospital 



๑๑ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

๑๕.  Symposium: การควบคุมกำกับดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม (Antimicrobial 

Stewardship: ASP) 

๑๖.  Lecture: หลกัเกณฑ/แนวทางในการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือประกอบการสอบ

วุฒิบัตรฯ 

๑๗. Lecture: Acute Postoperative Pain Management 

๑๘.  Lecture: Introduction Palliative Care 

๑๙.  Lecture: Emergency in ENT 

๒๐.  Lecture: Sinusitis and Epistaxis 

๒๑. Lecture: Basic EKG Arrhythmia 

๒๒. Lecture: HIV Medicine 

๒๓. Lecture: All Physiologic Change in Pregnancy and Contraception 

๒๔. Lecture: Drug in Pregnancy 

๒๕.  Lecture: กฎหมายทางการแพทยและจริยธรรมทางการแพทย 

๒๖.  Lecture: สิทธิการรักษาตางๆที่มใีนประเทศไทยที่แพทยควรรู 

๒๗. Symposium: Blood Transfusion and Plasmapheresis 

๒๘. Symposium: Patient Approach 

๒๙. Symposium: การสืบคนฐานขอมูลทางการแพทยเพ่ือการศึกษาและการวิจัย 

๓๐.  Lecture: Sepsis Management 

๓๑.  Lecture: COVID-19 

๓๒.  Lecture: Exercise Prescription in Medicine 

๓๓.  Lecture: Principle of Occupational Disease 

๓๔.  Symposium: Basic Immunology and Clinical Application 

๓๕.  Lecture: Practical Pulmonary Physiology for Mechanical Ventilation 

๓๖.  Lecture: Integrative Medicine 

๓๗.  Lecture: Introduction/Taking a history 1/Examining a patient/Discussion of symptoms in English 

๓๘.  Lecture: Taking a history 2/Special Examinations/Language of the doctor, 

patient/Interviewing scenarios in English 

๓๙.  Lecture: Making a diagnosis/Treatment; Writing a letter of reference: General practitioner 

to Specialist (English) 

 



๑๒ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรตกแตงงานศัลยศาสตรตกแตง  

กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ Residency Training in Plastic Surgery 

 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 

 ชื่อเต็ม 

 ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ   Diploma of the Thai Board of Plastic Surgery 

 ชื่อยอ 

 ภาษาไทย วว. สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ Dip. Thai Board of Plastic Surgery 

 

๓. หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

    งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดย

มีคณะกรรมการฝกอบรมเปนผูดำเนินงาน รวมกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

เสนอโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย รับรองโดยแพทยสภาเปนผูดำเนินการกำหนดหลักสูตร จัด

ประเมินผลและสอบเพ่ือวุฒิบัตร   

 

๔.  พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร   

งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ได

จัดทำหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง ซึ่งเปนวิทยาศาสตรการแพทยประยุกตที่เกี่ยวของกับโรค, การบาดเจ็บที่

ตองการการรักษาดวยการทำหัตถการหรือการผาตัดเปนหลัก ซึ่งศลัยแพทยตกแตงน้ันจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

ทางดานศัลยกรรมทั่วไป ความรูทางดานศัลยกรรมตกแตงและมีทักษะในการวินิจฉัยและดูแลผูปวยศัลยกรรม



๑๓ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

ตกแตง ต้ังแตระยะกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัดอยางถูกตองตามมาตรฐานหลักวิชาการ ตลอดจนการ

ดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตโดยมีพันธกิจของการฝกอบรมดังน้ี 

๑. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานดานศัลยศาสตรตกแตง

แบบมืออาชีพ ไดมาตรฐานสากล และสามารถปรับใชใหเขากับบริบทการทำงานของระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศไทย ใสใจในความปลอดภัยเพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวยเปน

ศูนยกลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพไดเปนอยางดี 

เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใหบริการทางศัลยกรรมตกแตง โดยอยูบนพื้นฐานของความตองการ

ดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

๒. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรูดวย

ตนเองและเพ่ือทำงานวิจัยที่มีคุณคา มีเจตนารมณและมีความพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

๓. มุงเนนใหผู เขารับการฝกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทยที ่ดีในการดูแลรักษาผู ปวย 

มีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอื่นๆที่

เกี่ยวของ รวมทั้งกับผูปวยและญาติ  

๔. มุงเนนใหผูเขาฝกอบรมมีความรูและทักษะที่ดีตามมาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
 

ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตรตกแตง ตองมีคุณสมบัติและความสามารถขั้น

พ้ืนฐานตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ดานดังน้ี 

๓. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

๑.๑  มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายและสืบคน เพื่อวินิจฉัยโรคทางดานศัลยกรรมตกแตง ได

อยางถูกตอง 

๑.๒ มีทักษะในการดูแลและใหการรักษาผูปวยศัลยกรรมตกแตง ต้ังแตระยะกอนการผาตัด ระหวาง

การผาตัด และภายหลังการผาตัด รวมไปถึงการแกไขภาวะแทรกซอนทีเ่กิดขึ้นในแตละระยะอีก

ดวย 

๑.๓ มีทักษะในการทำหัตถการทางศัลยกรรมตกแตง ตามที่งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงาน 

ศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ีกรมการแพทย กำหนดโดยอิงตามเกณฑกำหนดของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยแหงประเทศไทย  

๑.๔ มีความสามารถในการใหการรักษาผูปวยอุบัติเหตุในระยะวิกฤติ ระยะดำเนินโรค ระยะแกไข

ความพิการไดเปนอยางดี เชน Maxillo-facial injury, hand injury, burns, replantation, 

skin and soft tissue injury  เปนตน 



๑๔ 
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๑.๕ มีทักษะทางดานศัลยกรรมเสริมสวย เพื ่อสามารถดูแลรักษา และใหความรู ความเขาใจกับ

ประชาชนทั่วไป ไดเปนอยางดี 

๑.๖ มีความสามารถบอกความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือหรืออวัยวะตางๆไดในระดับหน่ึง 

๑.๗ มีความสามารถในระดับหน่ึงในการใชยาระงับความรูสึกทั้งเฉพาะที่และทั่วไป  

๔. การมีความรูความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical knowledge and Skills) 

๒.๑  เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจรวมไปถึงความรูทางการแพทยคลินิก

ที่เกี่ยวของกับผูปวยศัลยกรรมตกแตง 

๒.๒  มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตรตกแตง ทั้งดานเสริมสราง และ

เสริมสวย 

๓. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

๓.๑  ดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

๓.๒  วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 

๓.๓  เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงานได 

๔. ทักษะปฏิสมัพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๔.๑  นำเสนอขอมูลผู ปวย บันทึกรายงานทางการแพทย และอภิปรายปญหาผู ปวยไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและวางแผนการดูแลผู ปวย 

ไดอยางเหมาะสม 

๔.๒  ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย, นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย รวมทั้ง

ผูปวยและประชาชน ในดานศัลยกรรมตกแตง 

๔.๓  สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  โดยมีความเมตตา  เคารพ

การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของผูปวย 

๔.๔  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๕  เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรมตกแตง 

๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๕.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยญาติผูรวมงานรวมวิชาชีพและชุมชน 

๕.๒  ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 

๕.๓  มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 

professional development) 



๑๕ 
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๕.๔  การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองครวม คำนึงถึงประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผาตัดรักษา 

๕.๕  คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอ่ืน

โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง 

๕.๖ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานได 

๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

๖.๑  มีความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ  

๖.๒  มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

๖.๓  ใชทรัพยากรทางการแพทยอยางเหมาะสม  (Cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

วิธีการใหการฝกอบรม 

 หลักสูตรศัลยศาสตรตกแตง กำหนดระยะเวลาในการฝกอบรมอยางตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา ๕ ป 

(ยกเวนในกรณีที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย พิจารณาความ

เหมาะสมเปนอยางอื่นสำหรับผูเขาอบรมเฉพาะราย) โดยมีระยะเวลาการฝกอบรมในสวนของศัลยศาสตรเฉพาะ

ทางและสาขาที่เกี่ยวของเปนเวลาอยางนอย ๒๔ เดือน 

 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง จะประกอบดวย 

 ๑. ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร (Basic Science in Surgery) 

 ๒. พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology) 

 ๓. หลักการของศัลยศาสตร (Principle of Surgery) 

 ๔. ศัลยศาสตรทั่วไปคลินิก (Clinical General Surgery) 

 ๕. หัตถการทางศัลยศาสตรทั่วไป (Operative General Surgery) 

 ๖. ความรูพ้ืนฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ เชน  

  ๖.๑ กุมารศัลยศาสตร 

  ๖.๒ ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 

  ๖.๓ ศัลยศาสตรทั่วไป 

  ๖.๔ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

  ๖.๕ ประสาทศัลยศาสตร 



๑๖ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

  ๖.๖ ศัลยศาสตรทรวงอก 

  ๖.๗ เวชบำบัดวิกฤต 

  ๖.๘ วิสัญญีวิทยา 

  ๖.๘ พยาธิวิทยา 

  ๖.๙ ตจวิทยา 

  ๖.๑๐ ทันตกรรม 

   ๖.๑๑ โสต ศอ นาสิก 

 

คณะกรรมการการฝกอบรมฯ ไดกำหนดแผนการฝกอบรมสำหรับแพทยประจำบานแตละช้ันปดังตอไปน้ี  

ก. แพทยประจำบานปที่ ๑-๒ (ระยะเวลาการฝกอบรม ๒๔ เดือน) 

 ใหผู เขารับการฝกอบรมไดเรียนรู พื ้นฐานทางศัลยศาสตร เตรียมความรู  ทักษะ และประสบการณ  

ซึ่งจะสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมเบื้องตน

ทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถใหคำแนะนำและสงผูปวยไปรักษา

ตอโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะตอไปได 

         สมรรถนะการดูแลรกัษาผูปวย (Patient Care) 

         เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมระดับไมซับซอนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยในรวมถึง

ศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก  

๑. ดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมที่หองตรวจโรคผูปวยนอก 

๒. ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวา 

๕. ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมที่พบบอยและที่วินิจฉัยไมซับซอนไดดวยตนเอง 

๖. ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและวิสัญญีแพทย 

โดยปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตของศัลยกรรม 

๗. ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและ

ชวยแพทยประจำบานช้ันสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวยที่ซับซอนมากขึ้น 

๘. ปฏิบัติงานในหนวยวิสัญญีวิทยา เพื่อเรียนรูการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัดและหลังผาตัดใน

แงมุมของวิสัญญีแพทยเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง ตอไป 

๙. ปฏิบัติงานในหนวยศัลยศาสตรเฉพาะทาง และหนวยที่เกี่ยวของ ไดแก ศัลยศาสตรทั่วไป, ยูโรวิทยา, 

กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ, ศัลยศาสตรลำไสใหญและทวารหนัก, ศัลยศาสตรฉุกเฉิน, 

ศัลยศาสตรทรวงอก, ประสาทศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และพยาธิวิทยา 

 



๑๗ 
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 ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical 

Knowledge and Skills) 

๑. เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic medical science) ความรูพื้นฐาน

ทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรตกแตง 

๒. เขารับการอบรม Advanced Trauma Life support 

๓. จัดทำและนำเสนอหัวขอ Collective review ๑ เรื่อง/ป 

๔. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา ไดแก Morbidity and Mortality conference, Grand 

Round, Journal club, Collective review, Interdepartmental conference  

๕. เขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆของโรงพยาบาลและการประชุมระหวางสถาบัน เชน การประชุมวิชาการ

ประจำปโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย, Inter-hospital conference ของสมาคมศัลยแพทย-

ตกแตงแหงประเทศไทย, Workshop ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรซึ่งจัดโดยสถาบันฝกอบรมฯ เปนตน 

๖. เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือใหมๆที่ใชในทางศัลยกรรม 

การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based Learning and 

Improvement)  

๑. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 

๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย   

๓. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

๔. ริเริ่มหาหัวขอวิจัยที่ตนสนใจ และติดตออาจารยที่ปรึกษา 

ทักษะปฏิสัมพนัธ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสือ่สารกับผูปวยและผูรวมงาน 

๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย 

๓. นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

๔. เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

๕. บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ 

๖.  ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

๗. มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

๒. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 



๑๘ 
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   มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรพัยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับ

การทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

ตารางการหมุนเวียนและปฏิบัติงานของแพทยประจำบานชั้นปที่ ๑ และ ๒ 

 

แพทยประจำบานชั้นปที่ ๑ แพทยประจำบานชัน้ปที่ ๒ 

หนวยงาน ระยะเวลา หนวยงาน ระยะเวลา 

General Surgery 

Trauma Surgery 

Plastic Surgery 

Urology 

Neurosurgery 

Cardiothoracic Surgery 

Orthopaedics 

ICU 

Anesthesiology 

๓ เดือน 

๑ เดือน 

๒ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

General Surgery 

Pediatric Surgery 

Pathology 

Radiologic Imaging 

Orthopaedics (Hand) 

Dermatology 

Plastic Surgery 

๒ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๕ เดือน 

 

 

ข. แพทยประจำบานปที่ ๓-๔ (ระยะเวลาการฝกอบรม ๒๔ เดือน) 

         สมรรถนะการดูแลรกัษาผูปวย (Patient Care) 

๑.   เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาและทำผาตัดผูปวยทางศัลยกรรมตกแตงเบื้องตน  ทั้งในเวลาและนอกเวลา

ราชการ และรับปรึกษาปญหาผูปวยจากนอกแผนกศัลยกรรมตกแตง 

๒. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมตกแตงที่หองตรวจโรคผูปวยนอก 

๓. ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและใหคำปรึกษาแพทยประจำบานช้ันปที่ ๑ และ ๒ 

 ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills) 

๑. กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติงานและฝกอบรมในวิชาเลือก (elective) ๔๕ – ๖๐ วัน 

๒. จัดทำและนำเสนอ Topic review หรือ Collective review อยางนอย ๒ เรื่อง/ป  

๓. เขารวมกิจกรรมวิชาการ อยางนอยสัปดาหละ ๕ ช่ัวโมง ตามกิจกรรมดังตอไปน้ี 

- Case review 
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- Interesting case conference  

- Journal club 

- CME 

- Grand round (จัดที่หอผูปวยสามญัหรือหอผูปวยพิเศษ) 

- Morbidity and mortality report 

- Topic and collective review 

- Internal audit 

- Guest lecture 

- Interdepartmental conference 

- Picture conference 

- Elective presentation 

- Research progression 

- Ethical conference 

๔. เขารวม Morbidity & Mortality Conference ของกลุมงานศัลยศาสตรหรืองานศัลยศาสตรตกแตง เดือน

ละ ๑ ครั้ง 

๕. จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้ง

จากในและตางประเทศ ในรูปของ Journal club และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง 

๖. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตงระหวางโรงพยาบาล 

(interhospital plastic surgery conference) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทุก ๒ เดือนตอครั้งๆละ ๓ ช่ัวโมง 

(อยางนอย ๑๒ ครั้ง/๓ ป) 

๗. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการประจำปของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย

เสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทยรวมกับชมรมจุลศลัยแพทยแหง

ประเทศไทย เปนตน 

การพัฒนาตนเองและการเรยีนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based Learning 

and Improvement) 

๑. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวมและแบบสหสาขาวิชาชีพ 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบานรุนนอง 

๓. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางครบถวน ถูกตองสมบูรณ 



๒๐ 
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๔. ทำงานวิจัยไดแก งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study หรือ Cross-sectional 

study โดยเปนผูวิจัยหลักหรอืรวม และนำเสนอ proposal ตอคณะกรรมการวิจัย 

ทักษะปฏิสัมพนัธ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสือ่สารกับผูปวยและผูรวมงาน 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบานรุนนอง 

๓. นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

๔. เรียนรูการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

๕. บันทึกรายงานทางการแพทยไดครบถวน ถูกตองสมบูรณ 

๖. ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

๗. มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

๒. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

   มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรพัยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับ

การทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

ตารางการหมุนเวียนและปฏิบัติงานของแพทยประจำบานชั้นปที่ ๓ และ ๔ 

แพทยประจำบานชั้นปที่ ๓ แพทยประจำบานชั้นปที่ ๔ 

หนวยงาน ระยะเวลา หนวยงาน ระยะเวลา 

ศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล

ราชวิถี 

ศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล

บุรีรัมย 

ศูนยเฉพาะทางการแพทยดานโสต 

ศอ นาสิก 

 

๑๐ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

ศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล

ราชวิถี 

ศัลยศาสตรตกแตง คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ศัลยศาสตรตกแตง คณะแพทย

ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ศัลยศาสตรตกแตง คณะ

แพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 

๗ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 



๒๑ 
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สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา

ราชินี 

Orthopaedics (Hand) โรง

พยาบาลเลิดสิน 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

ค. แพทยประจำบานปที่ ๕ (ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๒ เดือน) 

         สมรรถนะการดูแลรกัษาผูปวย (Patient Care) 

๑. ปฏิบัติหนาที ่เปนหัวหนาแพทยประจำบานประจำหนวย และปฏิบัติงานเพิ ่มประสบการณ ทักษะ 

และหัตถการในสวนของศัลยศาสตรตกแตง และใหการดูแลแพทยประจำบานอ่ืนๆในทีม 

๒. เรียนรู เกี ่ยวกับการดูแลและรักษาผู ปวยทางศัลยกรรมตกแตง ระดับที ่ซ ับซอนทั ้งในผู ปวยนอก 

และผูปวยใน และสามารถใหการตัดสินใจในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม ภายใตการ

กำกับดูแลของอาจารยประจำหนวย รวมทั้งสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในกรณีจำเปน  

๓. ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมตกแตงรวมกับอาจารยและแพทยประจำบานช้ันต่ำกวา 

๔. ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการรวมกับแพทยประจำบานชั้นนอยกวาและ

ชวยแพทยประจำบานช้ันต่ำกวาในการดูแลรักษาผูปวยที่ซับซอนมากขึ้น 
 

 ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills) 

๑. เพิ่มพูนประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ใหมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน

มากขึ้น 

๒. กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจังหวัดที่สถาบันรวมฝกอบรมในวิชาเลือก 

(elective) ๔๕-๖๐ วัน 

๓. จัดใหผูเขารับการอบรมรวมอภิปรายในการวางแผนการรกัษาในผูปวย ในรูปแบบของ Internal audit of 

operative plastic surgery (chief presentation) ทุกสัปดาห 

๔. เขารวมกิจกรรมวิชาการ อยางนอยสัปดาหละ ๕ ช่ัวโมง ตามกิจกรรมดังตอไปน้ี 

- Case review 

- Interesting case conference  

- Journal club 

- CME 

- Grand round (จัดที่หอผูปวยสามญัหรือหอผูปวยพิเศษ) 

- Morbidity and mortality report 



๒๒ 
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- Topic and collective review 

- Internal audit 

- Guest lecture 

- Interdepartmental conference 

- Picture conference 

- Elective presentation 

- Research progression 

- Ethical conference 

๕. จัดทำและนำเสนอ Topic review หรือ Collective review อยางนอย ๒ เรื่อง/ป  

๖. เขารวม Morbidity & Mortality Conference ของกลุมงานศัลยศาสตรหรืองานศัลยศาสตรตกแตง เดือน

ละ ๑ ครั้ง 

๗. จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้ง

จากในและตางประเทศ ในรูปของ Journal club และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง 

๘. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตงระหวางโรงพยาบาล 

(interhospital plastic surgery conference) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทุก ๒ เดือนตอครั้งๆ ละ ๓ ช่ัวโมง 

(อยางนอย ๑๒ ครั้ง/๓ ป) 

๙. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการประจำปของราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยเสริม

สวยแหงประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศลัยแพทยแหงประเทศ

ไทย เปนตน 

การพัฒนาตนเองและการเรยีนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based Learning 

and Improvement) 

๑. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวมและแบบสหสาขาวิชาชีพ 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบานรุนนอง 

๓. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางครบถวน ถูกตองสมบูรณ 

๔. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู รูรอบในเชิงกวางในเรื่องเกี่ยวกับการแพทยและมีความรูเชิงลึกเกี่ยวกับ

ศัลยศาสตรตกแตงและในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

๕. นำเสนองานวิจัย (Oral presentation) ในงานประชุมวิชาการตางๆที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทยใหการยอมรับ และทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ทักษะปฏิสัมพนัธ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 



๒๓ 
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๑. เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสือ่สารกับผูปวยและผูรวมงาน 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบานรุนนอง 

๓. นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

๔. เรียนรูการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

๕. บันทึกรายงานทางการแพทยไดครบถวน ถูกตองสมบูรณ 

๖. ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

๗. มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

๒. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

   มีประสบการณเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรพัยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับ

การทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

ตารางการหมุนเวียนและปฏิบัติงานของแพทยประจำบานชั้นปที่ ๕ 

 

แพทยประจำบานชั้นปที่ ๕ 

หนวยงาน ระยะเวลา 

ศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

ศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลบุรีรัมย 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

Elective ตางประเทศ 

Elective ในประเทศ 

๗ เดือน 

๒ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

๑ เดือน 

 

หมายเหตุ: ๑. Elective: ใหแพทยประจำบานสามารถเลือกวิชาเลือกไดตามที ่ปรารถนา โดยพิจารณา 

ถึงสาขาที ่ตนเองสนใจเปนพิเศษ หรือเพิ ่มเต ิมในสาขาที ่ตนเองคิดว าย ังขาดประสบการณอยู  

และในลักษณะความชุกของชนิดโรคในสาขาที่ตนเองจะไปปฏิบัติงาน 

    ๒. ในระยะของวิชาเลือกนั ้น อาจจะปฏิบัติงานอยู ในสาขาวิชานั ้นๆ ภายในสถาบันฝกอบรมฯ  

หรืออาจจะไปปฏิบัติงานในสถาบันอื่นๆ ซึ่งไดรับการรับรองเปนสถาบันการฝกอบรมแลวโดยแจงที่
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สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน ไมนอยกวา ๓ เดือน กอนการฝกอบรม

ในวิชาเลือกน้ันๆ 

 

การเสริมประสบการณการเรยีนรูของแพทยประจำบาน 

 เน่ืองจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรตกแตง ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยางมากและ

รวดเร็ว ฉะน้ันหลักสูตรศลัยศาสตรจึงมีจุดประสงคที่จะใหแพทยประจำบานไดรับประสบการณดานตางๆ ทั้งใน

แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยในอยางเพียงพอ รวมทั้งประสบการณในการผาตัดรักษา มี

โอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาตางๆอยางเปนระบบที่ถูกตองเหมาะสม โดยในป

สุดทายของการฝกอบรมไดทำหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจำบานดวย 

 นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมการแพทย ไดเห็นความจำเปนที่แพทยประจำบานควรจะไดมีระยะเวลาสวนหน่ึง เพ่ือไปหาประสบการณ

เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของหรือในสถาบันอ่ืนโดยเฉพาะ ในสวนทีส่ถาบันที่ตนเองอยูน้ันอาจจะขาดแคลน ดังน้ัน

คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดใหแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงไดหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

หรือสถาบันของกรมการแพทย ที่มีศักยภาพดีที่สุดในสาขาวิชาน้ันๆ นอกจากน้ันแพทยประจำบานยังสามารถที่จะ

เลือกไปปฏิบัติงานยังสถาบันอ่ืนนอกสังกัดกรมการแพทยไดในชวงเวลาที่เปนวิชาเลือก ซึ่งแพทยประจำบานจะตอง

แจงใหคณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบเปนกรณีๆ เพ่ือดำเนินการตามจุดประสงคตอไป 
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หลักสูตรศัลยศาสตร และระยะเวลาในการฝกอบรม 

๒. รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง  

 

๑. เนื้อหาของการฝกอบรม 

     เนื้อหาการฝกอบรม จะตองครอบคลุมองคความรู ๓ สวน  

ก. เน้ือหาสำคัญ (Essential contents) ของการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอโรคหรือ ภาวะของผูปวยทาง

ศัลยกรรมทั่วไปตามขอกำหนด  

ข. ความรูพ้ืนฐานที่เปนหลักการเบ้ืองตนของศัลยศาสตร  

ค. ความรูทั่วไปในสาขาศัลยศาสตรอ่ืนๆและสาขาที่เกี่ยวเน่ือง 

 

เนื้อหาโดยสังเขป  

 เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อหนังสือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร

จะตองครอบคลุมเน้ือหา ๓ สวน คือ  

ก) เนื้อหาสำคัญ (Essential contents) ของการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี  

ความรูทางศลัยศาสตรตกแตงเสริมสราง (Reconstructive Plastic Surgery)  

(๑) Plastic Surgery of the Integument 

(๒) Plastic Surgery of the Head and Neck 

(๓) Plastic Surgery of the Upper Extremities 

(๔) Plastic  Surgery of the Trunk and Breasts 

(๕) Plastic Surgery of  the Lower Extremity 

(๖) Plastic Surgery of the Genitourinary System 

ความรูทางศลัยศาสตรตกแตงเสริมสวย (Aesthetic Plastic Surgery) 

(๑) Basic principles 

(๒) Pre-operative consideration 

(๓) Patient evaluation and selection 

(๔) Operative procedures in aesthetic plastic surgery 

(๕) Post-operative management 

(๖) Avoidance and treatment of unfavorable results in each procedure 
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ข) ความรูพืน้ฐานที่เปนหลกัการเบื้องตนของศลัยศาสตร  

ความรูพื้นฐานทั่วไปทางศัลยศาสตร ซึ่งจะไดรับการฝกอบรมในระดับชั้นปที่ ๑ และปที่ ๒  ดังนี้ 

(๑) Basic science in surgery 

(๒) Basic surgical research and methodology 

(๓) Principles of surgery 

(๔) Clinical general surgery 

(๕) Operative general surgery 

ความรูพืน้ฐานทางศลัยศาสตรตกแตง (Basic Plastic Surgery) 

(๑) Wound Repair: Principles and Applications 

(๒) Flaps and Grafts 

 (๓) Microsurgery 

(๔) Implants/Biomaterials 

(๕) Special Techniques ไดแก 

(๖) Transplantation/Immunology 

(๗) Pharmacology / Therapeutics 

 (๘) Medicolegal and Psychiatric Aspects of Plastic Surgery 

    (๙) Practice of Plastic Surgery: Patient management and office management 

ค) ความรูทั่วไปในสาขาศลัยศาสตรอ่ืนๆและสาขาที่เก่ียวเนื่อง ไดแก 

(๑) Anesthesiology 

(๒) Critical care  

(๓) General and Trauma surgery  

  (๔) Urology 

  (๕) Cardiovascular-Thoracic Surgery 

 (๖) Orthopaedics 

 (๗) Neurosurgery 

 (๘) Pediatric Surgery 

 (๙) Pathology 

 (๑๐) Dentistry 

 (๑๑) ENT 
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รายละเอียดเนือ้หาของหลักสูตรสาขาศลัยศาสตรตกแตง 

เน้ือหาการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอหรือภาวะที่เกี่ยวของทางศัลยศาสตรตกแตง ดังตอไปน้ี 

(๑) Acquired and congenital disease of the Integument 

๑.๑ Anatomy / Physiology / Embryology  

ก. Normal anatomy, histology, and function of the skin  

ข. Anatomy and function of the nail  

ค. The reaction of skin  

ง. Embryological origin of the skin  

จ. Differentiation of stratum germinativum (surface cells, appendages) and of the 

dermis  

๑.๒ Benign and Malignant Skin Lesions  

ก. Benign epithelial and adnexal tumors (nevi, papilloma, keratinous cysts, etc.)  

ข. Benign mesodermal tumors (hemangioma, vascular malformations, cystic 

hygroma, etc.)  

ค. Generalized skin disorders  

ง. Malignant cutaneous tumors, epithelial and mesodermal (basal cell carcinoma, 

squamous cell carcinoma, malignant melanoma, sarcomas)  

จ. Premalignant skin tumors  

ฉ. Miscellaneous  

๑.๓ Burns and Trauma  

ก. Physiology of burn injuries including thermal, electrical, chemical, etc.  

ข. Principles and techniques of burn resuscitation  

ค. Burn wound management  

ง. Reconstruction of the burn patient  

จ. Rehabilitation of the burn patient  

ฉ. Radiation injury: acute and chronic  

ช. Cold injury-physiology and treatment  

ซ. Extravasation injury  

๑.๔ Congenital and Functional Problems  
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ก. Congenital disorders of the skin (e.g., xeroderma pigmentosa, Ehlers-Danlos 

syndrome, albinism)  

ข. Sun effects on skin  

ค. Common generalized disorders of the skin (e.g., scleroderma, dermatomyositis, lupus)  

ง. Inflammatory processes of the skin  

จ. Common bacterial skin disorders (impetigo, lymphangitis, necrotizing fasciitis,  

gas gangrene, gangrene)  

ฉ. Hidradenitis suppurativa  

ช. Common viral and fungal skin disorders  

  (๒) Acquired and congenital disease of the Head and Neck 

     ๒.๑ Anatomy / Physiology / Embryology  

ก. Anatomy of head and neck structures with particular focus on:  

ข. Embryology of Head & Neck  

ค. Physiology of head and neck structures with particular focus on  

ง. Normal history of head and neck structures  

จ. Dental anatomy and development  

ฉ. Cephalometric and other forms of facial analysis  

     ๒.๒ Congenital Disorders  

ก. Cleft lip and palate  

ข. Velopharyngeal incompetence  

ค. Protocol of Cleft Lip and Cleft Palate Treatment  

ง. Craniofacial anomalies including but not limited to:  

จ. Hypertelorism  

ฉ. Encephalomeningocoele  

ช. Craniosynostosis  

ซ. Craniofacial macrosomia  

ฌ. Treacher Collin’s syndrome  

ญ. Rare clefts  

ฎ. Auricular abnormalities: microtia, ear prominence  

ฏ. Eyebrow / Eyelid abnormalities: coloboma, ptosis, tumors  
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ฐ. Miscellaneous conditions of head and neck including, but not limited to 

congenital, tumors, choanal atresia, nasal agenesis, thyroglossal duct cyst and 

sinus, branchial cyst and sinus, Robin’s anomaly, vascular malformations  

     ๒.๓ Benign and Malignant Tumors  

ก. Oropharyngeal tumors: benign and malignant  

ข. Salivary gland tumors: benign and malignant  

ค. Tumors of bony and dental origin  

ง. Other head and neck tumors: diagnosis and treatment  

     ๒.๔ Trauma  

ก. Facial fractures  

ข. Facial nerve injury  

ค. Injury to soft tissue structures  

     ๒.๕ Infection of Head and Neck Structures  

     ๒.๖ Functional Problems  

ก. Rhinoplasty  

ข. Airway obstruction  

ค. Reconstruction of alopecia  

ง. Functional problems of the eyelid  

จ. Ptosis  

ฉ. Lagophthalmos  

ช. Dermatochalasis obscuring vision (Blepharoplasty techniques and 

complications: prevention and management)  

ซ. Deformities of the ear: diagnosis and treatment  

ฌ. Temporomandibular joint: diagnosis, surgical and nonsurgical treatment  

ญ. Orthognathic surgery for the deformities of the cranio-facial skeleton: 

principles and techniques  

ฎ. Other problems, including masseter hypertrophy  

ฏ. Facial palsy: diagnosis and treatment  

ฐ. Facial atrophy: diagnosis and treatment  

ฑ. Facial hyperkinesia: diagnosis and treatment  
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     ๒.๗ Reconstruction (by grafts, flaps and microsurgical technique)  

ก. Reconstruction of soft tissue defects  

ข. Reconstruction of structural deficits  

ค. Reconstruction of specific structures  

ง. Maxillofacial prosthetics  

  (๓) Acquired and congenital disease of the Upper Extremities 

     ๓.๑ Anatomy / Physiology / Embryology  

ก. Anatomy of the upper extremity  

ข. Biomechanics of the upper extremity  

ค. Embryology of the upper extremity  

ง. Examination of the hand and upper extremity  

     ๓.๒ Congenital disorders  

ก. Diagnosis and classification of congenital deformities of the upper extremity  

ข. Surgical treatment of specific deformities, including  

ค. Syndactyly  

ง. Absences  

จ. No differentiation  

ฉ. Complex duplication  

ช. Gigantism  

ซ. Hypoplasia  

ฌ. Congenital bands  

ญ. Generalized abnormalities  

ฎ. Nonsurgical treatment of congenital  

     ๓.๓ Benign and Malignant Tumors  

ก. Pathology of upper extremity tumors  

ข. Knowledge of the principles and techniques of management of upper 

extremity tumors including reconstruction after surgical removal of the tumor  

ค. Specific tumors  

ง. Vascular tumors  

จ. Nerve tumors  
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ฉ. Benign deep soft tissue tumors  

ช. Malignant deep soft tissue tumors  

ซ. Primary bone tumors  

ฌ. Adjunctive modalities  

ญ. Radiation therapy  

ฎ. Chemotherapy  

ฏ. Others  

    ๓.๔ Trauma  

ก. Fractures and dislocations  

ข. Nerve injury, including brachial plexus injury  

ค. Major amputations and avulsions  

ง. Joint injury  

จ. Tendon injury of the hand  

ฉ. Muscle and tendon injury of the arm  

ช. Volkmann’s and other ischemic contractures  

ซ. Nailbed injuries  

ฌ. Infections  

ญ. Fingertip and other minor injuries  

    ๓.๕ Functional Problems  

ก. Nerve compression and entrapment syndromes  

ข. Rheumatoid and non-specific arthritis: pathophysiology  

ค. Surgical and nonsurgical treatment of tenosynovitis, tendon ruptures, joint 

dysfunction  

ง. Circulatory disorders  

จ. Contractures  

ฉ. Hand and upper extremity rehabilitation  

ช. Diagnosis and management of pain syndromes, reflex sympathetic dystrophy  

    ๓.๖ Reconstruction  

ก. Tendon reconstruction  

ข. Tendon repair  
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ค. Tendon grafting  

ง. Reconstruction for nerve and muscle deficits  

จ. Reconstruction of missing parts  

ฉ. Reconstruction of soft tissue defect  

ช. Joint deformity  

ซ. Reconstruction of bony defect  

ฌ. Reconstruction following brachial plexus injury 

  (๔) Acquired and congenital disease of the Trunk and Breasts 

     ๔.๑ Anatomy/Physiology/Embryology  

ก. Embryology of the trunk and abdominal wall  

ข. Internal anatomy of the trunk, anterior and posterior abdominal wall  

ค. Surface anatomy of the trunk and abdominal wall  

ง. Anatomy of the breasts  

จ. Breast embryology: gland development from the sixth week of fetal life to 

birth  

ฉ. Breast physiology  

    ๔.๒ Congenital Disorders  

ก. Developmental breast abnormalities  

ข. Developmental chest wall deformities  

ค. Posterior trunk defects  

ง. Abdominal wall defects  

    ๔.๓ Benign and Malignant Tumors  

ก. Gynecomastia  

ข. Fibrocystic disease and other benign tumors and processes  

ค. Malignancy of the breast  

ง. Benign and malignant tumors of the trunk, thorax, and abdominal wall  

    ๔.๔ Trauma and Reconstruction  

ก. Thoracic and abdominal trauma  

ข. Thoracic reconstruction  

ค. Abdominal wall reconstruction  
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ง. Traumatic breast deformities  

จ. Pressure sores  

    ๔.๕ Functional Problems  

ก. Mammary hypertrophy  

ข. Mammary ptosis  

ค. Dermatochalasis and post-obesity deformity  

ง. Other deformities  

  (๕) Acquired and congenital disease of the Lower Extremities 

    ๕.๑ Anatomy / Physiology / Embryology  

ก. Anatomy of the lower extremity  

ข. Anatomy as applied to specific lower extremity flaps  

ค. Embryology of the lower extremity  

ง. Biomechanics  

    ๕.๒ Trauma / Reconstruction  

ก. Traumatic deformity of the lower extremity  

ข. Reconstruction of congenital deformity of the lower extremity  

ค. Reconstruction of major vascular lesion of injury  

ง. Reconstruction of major tendon or nerve injury  

จ. Leg ulcers  

ฉ. Lymphedema  

(๖) Acquired and congenital disease of the Genitourinary System 

    ๖.๑ Anatomy/Embryology  

ก. Anatomy of the male genitourinary system  

ข. Anatomy of the female genitourinary system  

ค. Embryology of the genitourinary system  

ง. Pathology and pathologic anatomy of the genital system  

จ. Hypospadias  

ฉ. Epispadias, exstrophy of the bladder  

ช. Vaginal agenesis  

ซ. Other anomalies  
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    ๖.๒ Trauma/Reconstruction/Functional Disorders  

ก. Developmental abnormalities of the vagina (etiology, associated syndromes, 

workup, reconstructive techniques)  

ข. Ambiguous genitalia (diagnosis, sex assignment, reconstructive procedures)  

ค. Management of acquired vaginal defects (from tumor, trauma, infection, etc.)  

ง. Hypospadias  

จ. Epispadias (etiologic factors, diagnostic workup, management)  

ฉ. Penile amputation: replantation, reconstruction by various technics  

ช. Transsexualism  

  (๗) Aesthetic-surgery related condition 

    ๗.๑ Skin 

๗.๑.๑ Aesthetic problems of skin   

  ก. Skin Texture  

  ข. Wrinkle  

  ค. Acne  

  ง. Pigmented Lesions  

  จ. Hair  

  ฉ. Vascular Lesions  

  ช. Cellulite and Fat  

  ซ. Intense Pulsed Light  

  ฌ. Intense Pulsed Light and Radio Frequencies  

  ญ. Laser and Radio Frequencies  

๗.๑.๒ The Aging Process  

  ก. Nonsurgical treatment methods  

  ข. Retinoic acid and topical agents  

  ค. Chemical peel  

  ง. Surgical treatment  

  จ. Dermabrasion  

  ฉ. Laser resurfacing  

๗.๑.๓ Lipodystrophy  
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  ก. Lipofilling in localized lipodystrophy, such as Romberg’s disease  

๗.๑.๔ Filling Soft Tissue Defect with Injectable Materials  

๗.๑.๕ Surgical and Ancillary Techniques for Treatment  

๗.๑.๖ Liposuction for Aesthetic Purposes In Localized Accumulation Of Fat  

๗.๑.๗ Body Contouring: Liposuction and Ultrasound  

๗.๑.๘ Hair Transplantation for Aesthetic Purpose 

    ๗.๒ Eyelid 

๗.๒.๑ Upper and Lower Blepharoplasty 

๗.๒.๒ Oriental Eyelid and Other Problems  

  ก. Double eyelid operation  

  ข. Correction of epicanthal fold  

๗.๓ Nose  

๗.๓.๑ Principles and Techniques in Oriental and Occidental nose  

  ก. Augmentation rhinoplasty  

  ข. Reduction Rhinoplasty  

  ค. Corrective Rhinoplasty  

  ง. Alar-plasty  

  จ. Tip-plasty  

  ฉ. SMR (submucosal resection)  

๗.๔. The Aging Face  

๗.๔.๑ Principles and Techniques  

  ก. Rhytidectomy (facelift)  

  ข. Brow lift  

  ค. Temple lift  

  ง. Facial liposuction  

  จ. Role of platysma and SMAS  

  ฉ. Others  

๗.๔.๒ Complications-Prevention and Management  

๗.๔.๓ Ancillary Techniques for the Aging Face  

  ก. Chemical peel  
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  ข. Dermabrasion  

  ค. Injection of filling materials  

  ง. Laser resurfacing. 

  จ. Others  

๗.๕ Aesthetic Surgery of the Facial Skeleton  

๗.๕.๑ Forehead Contouring 

๗.๕.๒ Zygomatic Contouring  

๗.๕.๓ Augmentation or Reduction of the Zygoma  

๗.๕.๔ Genioplasty: Sliding, Augmentation, Reduction  

๗.๕.๕ Augmentation / Reduction of Angle of Mandible  

๗.๕.๖ Common Aesthetic Surgery of the Facial Skeleton Procedures  

  ก. Genioplasty  

  ข. Gonialplasty  

  ค. Cheek Reduction  

  ง. Common Orthognathic surgery Procedures  

๗.๖ Aesthetic Surgery of the Breast  

๗.๖.๑ Augmentation Mammoplasty  

๗.๖.๒ Reduction Mammoplasty  

๗.๖.๓ Mastopexy  

๗.๖.๔ Nipple and Alveolar plasty  

๗.๗ Abdomen: Abdominoplasty  

๗.๘ Aesthetic Deformities of the Upper Extremity: Surgical and Nonsurgical  

     Management of Skin Excess, Nailbed Deformities  

๗.๙ Aesthetic Deformities of the Lower Extremity  

 

๒. หัตถการทางศลัยศาสตรและศลัยศาสตรตกแตง (Clinical skill in Surgery and Plastic Surgery) 

แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะตองมีความรูเกี่ยวกับหัตถการทางศัลยกรรมตอไปน้ี ทัง้ในขอ

บงช้ี ขอหาม เทคนิคการผาตัด ปญหาแทรกซอนระหวางการผาตัดและหลังผาตัดได ผลการผาตัด ผลการผาตัดใน

ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะตองมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมตางๆ ที่ตองทำได 
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 การผาตัดนอกเหนือจากน้ันซึ่งควรจะทำได เปนกลุมของการผาตัดซึ่งจะยุงยากมากขึ้นหรือตองการ

ประสบการณและความชำนาญเพ่ิมเติมหรอืเปนการผาตัดที่อาจจะพบไดไมบอย แตแพทยประจำบานควรจะตองมี

ความรูตางๆเชนกัน สามารถใหคำแนะนำแกผูปวยได หรือสามารถพัฒนาตัวเองตอไปขางหนาใหสามารถทำได 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะมีความสามารถในการดูแลผูปวยใน

ระยะผาตัด ระยะกอนผาตัด การผาตัด และหลังผาตัด รวมทั้งการผาตัดไดเองเมื่อผานการฝกอบรม สาขาวิชา

ศัลยศาสตรตกแตงกำหนดเปาหมายในการทำหัตถการของแพทยประจำบาน แยกตามหมวดหมูใหสอดคลองกับ

หลักสูตรของราชวิทยาลัย โดยมีการแบงระดับความสามารถในการทำหตัถการหน่ึงๆเปน ๕ ขั้นดังน้ี 

ระดับ A  เขาใจในกายวิภาคและกระบวนการสามารถชวยผาตัดได 

ระดับ B  สามารถทำหัตถการดังกลาวโดยมีผูควบคุมช้ีแนะโดยละเอียด 

ระดับ C  สามารถทำหัตถการไดโดยอาศัยการแนะนำควบคุมเพียงเล็กนอย 

ระดับ D  สามารถทำหัตถการไดเองโดยไมตองมีผูควบคุม 

ระดับ E  สามารถควบคมุช้ีแนะผูอ่ืนในการทำหัตถการได 

 

 

ความสามารถในการทำหัตถการ ในระดับชั้นป ๑ และ ๒ ตามหัตถการตางๆ ดังตาราง 

 

 ชั้นปการศึกษา 

 ๑ ๒ 

Drainage of superficial cutaneous abscesses C, D D, E 

Intercostal drainage   C, D D, E 

Appendicectomy   C D, E 

Drainage of deep abscess  C D, E 

Cardio-pulmonary resuscitation   D, E D, E 

Excision of simple skin lesions    C D 

Endotracheal intubation    B, C D 

Spinal anesthesia   A A 

Local and regional anesthesia   B, C B, C 

Other procedures ตามคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯกำหนด 

ตามคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯกำหนด 

 

รายชื่อหัตถการ (Procedure) 
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ความสามารถในการทำหัตถการ ในระดับชั้นป ๓–๕ ตามหัตถการตางๆ ดังตาราง 

 

 ชั้นปการศึกษา 

 ๓ ๔ ๕ 

Head and neck: congenital anomaly (๑๐)    

Primary cleft lip repair A B C 

Primary cleft palate repair A B C 

Primary cleft palate repair A B C 

Secondary cleft lip / cleft palate repair A B C 

Cleft lip nasal deformity repair A B C 

Craniomaxillofacial reconstruction A B C 

Vascular malformation A B C 

Other head and neck congenital anomaly procedure A B C 

Head and neck: neoplasm (๑๐)     

Reconstruction after neoplasm resection with skin graft A B C 

Reconstruction after neoplasm resection with local flap A B C 

Reconstruction after neoplasm resection with free flap A B C 

Resection of skin cancer A B C 

Resection of other head and neck neoplasm A B C 

Other head and neck neoplasm procedure A B C 

Head and neck trauma (๒๐)      

Treat occlusal injury A B C 

Treat upper midface fracture A B C 

Treat nasal fracture A B C 

Treat complex soft tissue injury A B C 

Other head and neck trauma procedures A B C 

Breast reconstruction (๕)    

Breast reduction A A B 

Breast reconstruction with implant or expander A A B 

รายชื่อหัตถการ (Procedure) 
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Breast reconstruction with pedicle flap A A B 

Breast reconstruction with free flap A A B 

Secondary procedure A A B 

Fat grafting A A B 

Treat another breast deformity A A B 

Wounds or deformity of trunk (๑๐)    

Treat pressure ulcers: debridement, NPWT A B C 

Treat pressure ulcers with flap A B C 

Treat wounds of trunk with flap A B C 

Treat other deformity A B C 

Hand and upper extremity reconstruction, Other 

hand deformity /disease (๑๐) 

   

Reconstruction with skin graft A B C 

Reconstruction with local flap A B C 

Reconstruction with free flap A B C 

Amputation  A B C 

Repair/reconstruction tendon with/without graft A B C 

Operative release of tendon adhesion/tendon 

lengthening 

A B C 

Tendon transfer A B C 

Nerve reconstruction (๒)    

Repair/reconstruction nerve with/without graft A B C 

Nerve decompression A B C 

Hand fracture and dislocation (๑๐)    

Operative repair of fracture/dislocation A B C 

Release of joint contracture A B C 

Traumatic amputation / vascular injury (๕)    

Replantation/revascularization/arterial repair of digit, 

hand, and forearm 

A B C 
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Lower Extremity reconstruction (๑๐)    

Treatment with skin graft A B C 

Treatment with local flap A B C 

Treatment with free flap A B C 

Treat other deformity or disease A B C 

Burn (๑๐)    

Burn reconstruction A B C 

Other burn procedures A B C 

Skin lesion (๒๐)     

Treat benign lesions B C D 

Treat malignant lesions B C D 

Treatment of lymphedema (๑)    

Lymphatico-venous anastomosis A A A 

Lymph node transfer A A A 

Other lymphedema treatment procedures A A A 

Aesthetic (๓๐)    

Face lift A B C 

Brow lift A B C 

Blepharoplasty A B C 

Rhinoplasty  A B C 

Augmentation mammoplasty A B C 

Mastopexy  A B C 

Brachioplasty  A B C 

Abdominoplasty  A B C 

Body lift A B C 

Thigh lift A B C 

Suction Assisted Lipoplasty A B C 

Treatment other aesthetic deformity A B C 

Botulinum toxin injection A B C 
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Soft tissue filler A B C 

LASER treatment A B C 

Hair transplantation A B C 

Other aesthetic procedures A B C 

Others    

Tissue expansion A B B 

Endoscopic surgery A A A 

 

๓. การตรวจทางหองปฏิบ ัต ิการ  ในร ูปแบบตางๆอาทิ เช น การตรวจร ังส ี  การตรวจอุลตราซาวด  

การตรวจเลือด ฯลฯ 

 

๔. การเรียนรูทางดานบูรณาการ  

ก. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

    ๑. การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ  

    ๒. การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต  

    ๓. การบอกขาวราย  

    ๔. ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย  

    ๕. การบริหารจัดการ Difficult case  

    ๖. การตระหนักรูพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพที่ตางกัน  

ข. ความเปนมืออาชีพ (Professionalisms)  

    (๑) การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care)  

๑.๑ การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก  

๑.๒ การรักษาความนาเช่ือถือแกผูปวยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดี

ที่สุด  

๑.๓ การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพเพ่ือนรวมงานผูปวยและญาติ  

๑.๔ ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน  

    (๒) พฤตินิสัย  

๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลาความซื่อสัตย และมีวินัย  

๒.๒ การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  

    (๓) จริยธรรมการแพทย  
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๓.๑ การหลกีเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี การนับถอืใหเกียรติสิทธิและรับฟง

ความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและ

ผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย  

๓.๒ การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่ผูปวยตัดสินใจไมได

ตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได  

๓.๓ การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย  

๓.๔ การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย  

๓.๕ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  

    (๔) การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

๔.๑ การกำหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง  

๔.๒ การคนควาความรู และประเมินความนาเช่ือถือไดดวยตนเอง  

๔.๓ การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม  

๔.๔ การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ  

๔.๕ การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ  

๔.๖ การใช Electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู  

๔.๗ การถายทอดความรูแกแพทยบุคลากรทางการแพทยนิสิตนักศึกษาผูปวยและญาติ 

ค. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการ

พัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

๑. ความรูเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเชนระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตนความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ 

Hospital Accreditation การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

๒. ความรูเกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาระดับชาติ บัญชียาหลัก

แหงชาติ การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผลเปนตน  

    ๓. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย  

    ๔. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและสทิธิผูปวย  

    ๕. ความรูเกี่ยวกับการแพทยทางเลือก  

  ๕.๑ การแพทยแผนไทย เชนการใชอาหารและสมุนไพรตางๆรักษาโรคเปนตน  

๕.๒ การแพทยแผนจีน เชนการใชสมุนไพรและการฝงเขม็รักษาโรคเปนตน 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning )  

    ๑. ทกัษะและจริยธรรมในการวิจัย  
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    ๒. การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ  

    ๓. การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล  

    ๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง  

    ๕. การสราง Clinical Practice Guideline (CPG)  

    ๖. การปองกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

    ๗. การเสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค  

    ๘. การประเมินความพอใจของผูปวย  

    ๙. การมสีวนรวมในองคกร เชนสาขาวิชา/แผนก/กลุมงาน/โรงพยาบาล/สถาบัน/ราชวิทยาลัยฯ เปน

ตน  

    ๑๐. การดูแลรักษาสขุภาพของตนเอง 

 

หลักสูตรการฝกอบรม ศัลยปฏิบัติที่ดี ( Good surgical practice )  

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนทีจ่ะมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรศลัยปฏิบัติที่ดี ที่จัด

โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯเปนประจำทุกปกอนปการศึกษาจะเริ่มขึน้ การอบรมใชเวลา ๒ วัน (๑๒ ช่ัวโมง) มี

เน้ือหาการฝกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางดานจริยธรรม ไดแก  

๑. Patient right  

๒. Communication skills  

๓. Patient safety  

๔. End of life care  

๕. Conflict of interest  

๖. Medical records  

๗. Patient expectation and satisfaction  

๘. Informed consent and refusal  

๙. Competency  

๑๐. Risk management 

๑๑. Alternative medicine 

๑๒. กฎหมายทางการแพทย 

๑๓. สทิธิการรักษาพยาบาล 
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กิจกรรมทางวิชาการ สำหรับแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาลราชวิถี (ภาคผนวก ๓) 

 ๑. Conference 

        จัดใหมีการประชุมวิชาการทุกวันจันทร-ศุกร ตอนเชา เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ยกเวนวันอังคาร เน่ืองจาก

มี Conference activity ตอนบาย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีรายละเอียดดังน้ีคือ 

 

ตารางกิจกรรมวิชาการและปฏิบัติงาน งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

 

วันจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND   

๐๘:๐๐-๐๙:๐๐น. Internal audit ท่ีหองประชุมศัลยศาสตรตกแตง 

สำนักงานศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน (EMS)  

อาจารยทุกทาน 

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. OPD ท่ีหองตรวจศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ อาคาร

ศูนยการแพทยราชวิถี  

อ.กฤษณ  

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

อ.เล็ก 

LASER ท่ีหองปฏิบัติการเลเซอร สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS)  

อ.เล็ก 

อ.กิติพงศ 

ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร  อ.ภัคภพ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.วาสิตา (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

อ.พลวัฒน (สัปดาหท่ี ๕) 

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร อ.ภัคภพ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.วาสิตา (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

อ.พลวัฒน (สัปดาหท่ี ๕) 

หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND   

    

วันอังคาร ๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND   

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. OPD ท่ีหองตรวจศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ อาคาร

ศูนยการแพทยราชวิถี  

อ.เล็ก 

อ.พลวัฒน 

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

อ.ธรรมนูญ 
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LASER ท่ีหองปฏิบัติการเลเซอร สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS)  

อ.วาสิตา 

๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น. Research progression (ทุกสัปดาหแรก) 

Elective presentation (ทุกสัปดาหท่ี ๒) 

Interesting case (ทุกสัปดาหท่ี ๓) 

Morbid and Mortality report (ทุกสัปดาหท่ี ๔)  

ท่ีหองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS) 

อ.กฤษณ 

อาจารยทุกทาน 

อาจารยเจาของไข 

อาจารยทุกทาน 

๑๔:๐๐-๑๕:๐๐ น. Topic and collective review (ทุกสัปดาหท่ี ๑, 

๒ และ ๔) 

CME (ทุกสัปดาหท่ี ๓)  

ท่ีหองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS) 

อาจารยที่ปรึกษา 

๑๕:๐๐-๑๖:๐๐ น. Case review (ทุกสัปดาหท่ี ๑ และ ๓) 

Ethical Conference (ทุกสัปดาหท่ี ๒) 

Feedback & Meet Advisor (ทุกสัปดาหท่ี ๔) 

ท่ีหองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS) 

อ.ธรรมนูญ 

อ.เล็ก 

อ.ท่ีปรึกษา 

หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND   

    

วันพุธ ๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND  

๐๘:๐๐-๐๙:๐๐น. Picture conference อ.พลวัฒน, อ.วาสิตา 

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. OPD ท่ีหองตรวจศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ อาคาร

ศูนยการแพทยราชวิถี  

อ.วาสิตา 

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

อ.กฤษณ 

LASER ท่ีหองปฏิบัติการเลเซอร สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS)  

อ.ธรรมนูญ 
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ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๘  ชั้น ๓ ตึกสิรินธร (สัปดาหท่ี 

๑, ๓ และ ๕) 

อาจารยทุกทาน 

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. Cadaveric workshop ท่ีหองประชุมศูนย

ฝกอบรมการผาตัด ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMS) 

ชั้น ๒ สลับกันกบั Microsurgery workshop ท่ี

หองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS) (ทุกสับดาหท่ี ๓) 

อ.ภัคภพ, อ.กิตติพงศ  

อ.พลวัฒน 

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี (สัปดาหท่ี ๑, ๒ และ ๔) 

แพทยประจำบาน 

หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND  

    

วัน

พฤหัสบดี 

 

 

 

 

 

๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND   

๐๘:๐๐-๐๙:๐๐น. Journal club (ทุกสัปดาหท่ี ๑, ๓ และ ๔) 

Interdepartmental conference (ทุกสัปดาหท่ี ๒)  

ท่ีหองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS) 

อ.ภัคภพ, อ.กิติพงศ 

อ.เล็ก 

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. OPD ท่ีหองตรวจศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ อาคาร

ศูนยการแพทยราชวิถี  

อ.ภัคภพ  

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

อ.วาสิตา 

LASER ท่ีหองปฏิบัติการเลเซอร สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS)  

อ.กฤษณ 

ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร อ.ธรรมนูญ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.กิติพงศ (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

อ.พลวัฒน (สัปดาหท่ี ๕) 

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร อ.ธรรมนูญ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.กิติพงศ (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

อ.พลวัฒน (สัปดาหท่ี ๕) 

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

แพทยประจำบาน 
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หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND  

  

 

  

วันศุกร ๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND  

๐๘:๐๐-๐๙:๐๐น. GRAND ROUND ท่ีหอผูปวยสามัญหรือหอผูปวย

พิเศษ 

อาจารยทุกทาน 

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. OPD ท่ีหองตรวจศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ อาคาร

ศูนยการแพทยราชวิถี  

อ.ธรรมนูญ 

อ.กิติพงศ  

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก อาคารศูนยการแพทยราช

วิถี ชั้น ๗ 

อ.พลวัฒน 

อ.ภัคภพ 

LASER ท่ีหองปฏิบัติการเลเซอร สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(EMS)  

อ.ภัคภพ 

 

ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร อ.กฤษณ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.เล็ก (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

แพทยประจำบาน (สัปดาหท่ี 

๕) 

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ผาตัด ท่ีหองผาตัด ๑๑ ชั้น ๓ ตึกสิรินธร อ.กฤษณ (สัปดาหท่ี ๑, ๓)  

อ.เล็ก (สัปดาหท่ี ๒, ๔) 

แพทยประจำบาน (สัปดาหท่ี 

๕) 

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

อ.กิตติพงศ 

อ.พลวัฒน 

หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND  
 

    

วันเสาร ชวงเชา WARD ROUND  

วันอาทิตย ชวงเชา WARD ROUND  

  

หมายเหตุ กำหนดการตางๆ อาจมีการเปลีย่นแปลงไปจากน้ี ใหประสานงานกับหัวหนาแพทยประจำบาน 
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Bedside Teaching Round 

    จัดใหมีอาจารยสอนขางเตียง (Bedside teaching round) เปนประจำทุกวัน เวลา ๗.๐๐-๘.๐๐ น. มี

รายละเอียดดังน้ีคือ 

วัน อาจารยผูควบคุม 

จันทร อ.กิติพงศ/อ.เลก็ 

อังคาร อ.พลวัฒน/อ.ธรรมนูญ 

พุธ อ.วาสิตา/อ.กฤษณ 

พฤหัสบดี อ.ภัคภพ/อ.กิติพงศ 

ศุกร (Grand Round) อาจารยทุกทาน 

 

 ๒. กิจกรรมเชิงปฏิบ ัต ิการ workshop เปนกิจกรรมเนนใหแพทยประจำบานฝกทักษะและเพ่ิม

ประสบการณในการทำหัตถการ ประกอบดวย 

  ๒.๑ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในหนวย จัดที ่หองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตงและศูนยฝกอบรมการผาตัด ช้ัน ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบดวย 

- Cadaveric workshop 

- Microsurgery workshop 

  ๒.๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุมงาน จัดที่หองประชุมศูนยฝกอบรมการผาตัด ชั้น ๒ ตึก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบดวย 

- ATLS สำหรับแพทยประจำบานช้ันปที่ ๑ และ ๒ 

 

กิจกรรมวิชาการภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 

๑. Interhospital Conference 

    จัดใหมีการประชุมทางวิชาการรวมกันระหวางสถาบันฝกอบรมศัลยศาสตรตกแตงอ่ืนๆ 

๒. Other Conference 

สนับสนุนใหแพทยประจำบานเขารวมประชุมวิชาการตางๆที่จัดโดยชมรม หรือสมาคมวิชาการตางๆที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง เชน การประชุมประจำปของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง

ประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย เปนตน 
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หลักสูตรศัลยศาสตร และระยะเวลาในการฝกอบรม 

๓. การทำงานดานการวิจัย 
 

พื้นฐานการวิจัยทางศลัยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology) 

 แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจำเปนตองมีนิสัยการเรียนรูอยางตอเน่ืองและตองมีความรู

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย เน่ืองจากความรูดานการแพทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขอมูลขาวสารทางการ

วิจัยตางๆมีอยูมากมาย แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจำเปนที่จะตองรูจักเลือกอานขอมูลที่มีประโยชน

และเช่ือถือได สามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ และสามารถสรุปความคิดเห็นได และมีความรูพ้ืนฐานทางการวิจัยเพ่ือ

จะไดนำไปพัฒนาและรูจักผลติผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได 

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย กำหนดใหแพทยประจำบานศัลยศาสตรจะตองมีความรูพื้นฐาน

ในเรื่อง 

 ๑. Research Question 

 ๒. Research Designs 

 ๓. Research Design in Natural History and Risk Factors 

 ๔. Research Design in Diagnostic Test 

 ๕. Research Design in Prevention and Treatment 

 ๖. Sample Size Determination 

 ๗. Basic Statistics 

 ๘. Critical Appraisal 

 

โครงการทำวิจัยของแพทยประจำบานศลัยศาสตร กรมการแพทย 

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย กำหนดใหแพทยประจำ

บานทุกคนตองเขาหลักสูตรทางดานการศึกษาวิจัยดังน้ี  

 ๑. หลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยซึ ่งจะจัดอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

ในแตละป 

 ๒. หลักสูตรของกรมการแพทย ซึ่งจะจัดอบรมปละอยางนอย ๑ หลักสูตร 

 เพ่ือใหมีความรูเบ้ืองตนในการศึกษาขอมูลและทำการวิจัยทางคลินิก แพทยประจำบานศัลยศาสตรทกุคน

จะตองมีประสบการณในการผลิตผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่องในระหวางการฝกอบรม ภายใตการกำกับดูแลของ
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อาจารยที่ปรึกษาตามขอกำหนดของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

และจะตองนำเสนอในที่ประชุม โดยจะมีการกำหนดวันประชุมเพ่ือนำเสนอการวิจัยของแพทยประจำบาน 

 แพทยประจำบานทุกคนจะมีอาจารยเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย โดยอาจารยจะมีหนาที่ชวยเหลือ  

ใหคำปรึกษา และสนับสนุนการทำวิจัยในเรื่องที่แพทยประจำบานสนใจ รวมทั้งมทีีมงานวิจัยของโรงพยาบาลให

คำปรึกษาแนะนำจัดทำเอกสาร หากแพทยประจำบานไมสามารถหาหัวขอวิจัยไดในระยะเวลาที่กำหนด อาจารยที่

ปรึกษาจะเปนผูกำหนดให สำหรับงบประมาณการทำวิจัยน้ัน อาจไดรับมาจากงบประมาณการทำวิจัยของแตละ

โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยหรือจากแหลงอ่ืนๆแลวแตกรณีไป ในโรงพยาบาลราชวิถีมีการใหงบประมาณ

การทำวิจัยสำหรับแพทยประจำบานทุกคน และมกีารติดตามงานวิจัยเพ่ือดูความกาวหนาเปนระยะทุก ๓ เดือนของ

แพทยประจำบานแตละคน ถาแพทยประจำบานทำ proposal ไมเสร็จภายในป ๒ จะไมสามารถเลื่อนช้ันปได 

ยกเวนมีเหตุผลที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯเห็นวาสามารถใหเลื่อนช้ันได แตอาจพิจารณาโทษโดยการลด 

Elective ลง เพ่ือมีเวลาทำงานวิจัยใหเสร็จ ผลงานการศึกษาที่จบสิน้แลวน้ันจะตองมีนิพนธตนฉบับและตองผาน

การนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรบัการตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

 

ประเภทของงานวิจัย   

๑. Experimental biomedical / Clinical research  

๒. Observation clinical research 

๓. Social / Behavioral research 

 

  การออกแบบการวิจัย (Research design) 

๑. Randomized-controlled trial 

๒. Quasi-experimental study (manipulation and control only, without randomization) 

๓. Pre-experimental study (manipulation only, without control and randomization) 

๔. Prospective cohort study 

๕. Descriptive study 

๖. Cross-sectional study 

๗. Pilot study 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

หลังจากอบรมการทำวิจัยแลว แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงตองทำงานวิจัย ๑ เรื ่อง                               

ในระหวางการปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวมงาน  ผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแลวนั้นจะตองมี
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นิพนธตนฉบับและตองผานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย  

เนื ่องจากการมีความสามารถในการทำวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที ่แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตงตองบรรลุตามหลักสูตรการฝกอบรม และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เปนองคประกอบหนึ่งของผูที่จะไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบ

การเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจำบานของสถาบันตนเองต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการ

ทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนำสงราชวิทยาลัยฯ  

 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เปนผลงานที ่ร ิเริ ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที ่ใชแนวคิดที ่มีการศึกษามากอนทั ้งในและตางประเทศ  

แตนำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทยประจำบานและอาจารยผู ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย 

ในคน/ หรือ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 

๔. งานวิจ ัยท ุกเร ื ่อง ควรดำเน ินงานวิจ ัยภายใตข อกำหนดของ GCP หร ือระเบียบวิจ ัยที ่ถ ูกต อง 

และเหมาะสมกับคำถามวิจัย 

๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 

 

สิ่งที่ตองปฏิบติัสำหรบัการดำเนนิการวิจัยที่เก่ียวของกับผูปวย 

๑. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดำเนินการทำวิจัยตามขอตกลงโดย

เครงครัด 

๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพื่อใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสำเนาแกผูปวยหรือ

ผูแทนเก็บไว ๑ ชุด 

๓. ใหทำการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทำดังกลาวไมไดเปนสวน

หน่ึงของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทำไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและอนุมัติ

ในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิด

ขึ้นกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 
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๕. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดใหทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ หากมี

ผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดำเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือวางแผนแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลบัไปใชหลักพ้ืนฐาน ๓ ขอ ของจริยธรรมทาง

การแพทยในการตัดสินใจ คือ 

๖.๑ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย  

๖.๒ การเคารพสิทธิของผูปวย 

๖.๓ การย ึดม ั ่นในหล ักความเสมอภาคของท ุกคนในส ังคมท ี ่จะได ร ับบร ิการทางการแพทย 

ตามมาตรฐาน 

 

กรอบระยะเวลาการทำงานวิจัย  

แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะตองเขารับการฝกอบรมการทำงานวิจัย หรือ เคยเขา

ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวที่สถาบันอ่ืน ๆ ภายใน ๕ ป หลังจากอบรมการทำวิจัยแลว แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตงตองทำงานวิจัย ๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวมงาน 

โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรม ภายใน ๕ ป ในกรณแีพทยที่เขามาฝกอบรมต้ังแตปที่ ๑ หรือภายใน ๓ ป ในกรณี

ที่เขามาฝกอบรมต้ังแตปที่ ๓ (ตอยอด) โดยผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแลวน้ันจะตองมีนิพนธตนฉบับฉบับเต็ม และ

ตองผานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทาง

การแพทย กอนที่จะสอบวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญสาขาศัลยศาสตรตกแตง  

 

กรอบการดำเนินงานวิจัย 

หลักสูตรแพทยประจำบาน ๕ ป หลักสูตรแพทยประจำบานตอยอด ๓ ป 

ปที่ ๑ 

    - Research question 

    - Literature review 

ปที่ ๓ 

   ๖ เดือนแรก 

    - Research question 

    - Literature review 

   ๖ เดือนหลงั 

    - Research proposal 

    - ขอจริยธรรมการวิจัย 

    - ขอทุนวิจัย 

ปที่ ๒ 

    - Research proposal 

    - ขอจริยธรรมการวิจัย 

    - ขอทุนวิจัย 
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ปที่ ๓  

    - Data collection 

    - Research progression ทุกสปัดาหแรกของเดือน 

ปที่ ๔ 

    - Data collection 

    - Research progression ทุกสปัดาหแรกของเดือน 

 

ปที่ ๔ 

    - Data analysis 

    - Manuscript 

    - Research progression ทุกสปัดาหแรกของเดือน 

 

ปที่ ๕ 

   ๖ เดือนแรก 

    - Data analysis 

    - Manuscript 

    - Research progression ทุกสัปดาหแรกของเดือน 

   ๖ เดือนหลงั 

    - Research presentation 

    - Publication 

ปที่ ๕ 

    - Research presentation 

    - Publication 
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หลักสูตรศัลยศาสตร และระยะเวลาในการฝกอบรม 

๔. การบริหารหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจำบาน 
 

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

 เนื่องจากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถาบันตางๆ ในสังกัดหลายแหง มีการ

ดำเนินการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื ่อเปนผู เชี ่ยวชาญเฉพาะทางหลายหลักสูตร จึงไดมีการแตงต้ัง 

“คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทย” ขึ ้น โดยอธิบดีกรมการแพทยเปนประธาน 

คณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่คือ  

๑. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการฝกอบรมแพทยประจำบาน ใน

สังกัดกรมการแพทย 

๒. เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาตางๆ โดยใหการสนับสนุน แนะนำ 

ตัดสินใจ ชวยเหลือ แกไขปญหาตางๆ เพื่อใหการฝกอบรมแพทยประจำบาน เปนไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค 

๓. พิจารณาจัดสรรโควตาการสงแพทยเขาฝกอบรมแพทยประจำบาน ใหแกหนวยงานในสังกัด กรมการ

แพทย 

 ๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานไดตามความเหมาะสม 

 เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ

แพทย สามารถดำเนินการไดอยางเรียบรอย ประสบผลสำเร็จ จึงไดดำเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงเพ่ือรับผิดชอบการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตง โดยประกอบไปดวยอาจารยแพทยจากสถาบันหลักคอืโรงพยาบาลราชวิถี ดังรายช่ือ

ตอไปน้ี  
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รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศลัยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย  พ.ศ. 

๒๕๖๒-๒๕๖๗ 

 

ที่ปรึกษา 

๑. ประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทย 

๒. ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

๓. ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

๔. หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

๕. แพทยหญิงศิรพิร ฐิติสกลุวงษ ผูเช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาและประเมินผล 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๑. นพ.ธรรมนูญ  พนมธรรม   ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท  กรรมการ 

๓. พญ.วาสิตา เสริมสกลุวัฒน  กรรมการ 

๔. นพ.ภัคภพ มหจิตรสัตยา  กรรมการ 

๕. นพ.กิติพงศ แกวพิชัย  กรรมการ 

๖. นพ.พลวัฒน ตระกูลเงินไทย  กรรมการ 

๗. ตัวแทนแพทยประจำบานช้ันปที่ ๕  กรรมการ 

๘. ตัวแทนแพทยประจำบานช้ันปที่ ๔  กรรมการ 

๙. รอ.นพ.กฤษณ ศิริปุณย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นส.นันทลินี   เพียรมานะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาทีข่องอนกุรรมการฯ มีดังนี้คือ 

 ๑. จัดทำ ปรับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล กรมการ

แพทย ใหสอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงของแพทยสภา (โดยราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย) 

 ๒. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กำกับ หนวยงานที่เก่ียวของ, โรงพยาบาล หรือสถาบันสมทบ และ

ติดตามประเมินผลสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของในการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล

ราชวิถี กรมการแพทย 



๕๖ 
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 ๓. แตงตั้งคณะทำงานเฉพาะดานเพื่อสนับสนุนในการฝกอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม

ตามวัตถุประสงค 

๔. เปนที่ปรึกษาคณะทำงานยอยตางๆ โดยใหการสนับสนุน แนะนำ ตัดสินใจ ชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ 

ประสานงานหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อใหการฝกอบรมแพทยประจำบาน เปนไปตามนโยบาย และบรรลุ

วัตถุประสงค 

 ๕. พิจารณาจัดสรรแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง เพ่ือเขารับการอบรม ตามหลักสตูรของ

แพทยาสภาโดยกระจายไปตามหนวยงาน, โรงพยาบาลหรือสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมการ

แพทย ซึ่งโรงพยาบาลหรือสถาบันตางๆทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมการแพทย มกีารจัดต้ังในลักษณะจำเพาะ

คือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (special center)  การเขารับการฝกอบรมในสถาบันตางๆ จะทำใหแพทยประจำ

บานที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความชำนาญในแตละดานมากยิ่งขึ้น  โดยคณะอนุกรรมการฯจะเปนผู

ประสานและจดัตารางการฝกอบรมโดยยึดแพทยประจำบานที่เขารับการฝกอบรมเปนศนูยกลาง (resident focus) 

เพ่ือใหแพทยประจำบานที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรูความชำนาญมากที่สุด 

 ๖. ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน และทำการประเมินแพทยประจำบาน

ศัลยศาสตรเปนระยะๆ วาการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย ไมกระทำความเสื ่อมเสีย 

ใหกับสถาบันฝกอบรมฯและกรมการแพทย โดยเปนผูรับผิดชอบผูปวย และปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับผูเขารับการ

ฝกอบรม 

๗. กำหนดระยะเวลาทำงานรวมทั้งการอยูเวร ชั่วโมงการทำงานในเวลาไมควรเกิน ๔๘ ชั่วโมงตอสัปดาห 

และอยูเวรไมควรเกินเดือนละ ๑๕ เวร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
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สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

สาขาศัลยศาสตร์ยูโร สาขาประสาทศัลยศาสตร ์

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์อบุัติเหต ุ

สาขาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอและเต้านม 

สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลอืด 

สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

สาขาศัลยศาสตร์ผา่ตัดผ่านทางกล้อง 

สาขาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนและทางเดินน้ำด ี

สาขาศัลยศาสตร์สอ่งกลอ้งทางเดนิอาหาร 

สาขาศัลยศาสตร์ทัว่ไป 

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธป�ดิกส์ 

งานธุรการ: ธุรการทั่วไป สารบรรณ พัสดุ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แผนภูมิแสดงโครงสรางและระบบการบริหารโครงการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน  กรมการแพทย์ 

อธิบดีกรมการแพทย์  (ประธานกรรมการ) 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ (กรรมการเลขานุการ) 

คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ 

รองอธิบดีกรมการแพทย์  (ประธานกรรมการ) 

นพ.สันติ โลกเจริญลาภ (ประธานอนุกรรมการ) 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ�กอบรมแพทย์ประจำบ้าน 

สาขาศัลยศาสตร์  กรมการแพทย์ 

๑๓ คณะ 

หน่วยงานสนับสนุน 

 



๕๘ 
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หลักสูตรศัลยศาสตร และระยะเวลาในการฝกอบรม 

๕. การประเมินผลการฝกอบรมฯ (ภาคผนวก ๗) 

ในการประเมินผลการฝกอบรมของแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง จะประกอบดวย 

๑. การประเมินผลของหนวยงานสาขาวิชาตางๆ ที่แพทยประจำบานหมุนเวียนเขารับการอบรม 

และปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานทั้งดานความรู ความสามารถทางดานคลินิก คานิยม ทัศนคติ และดาน

จริยธรรม  

๒. การประเมินดานความรูทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเรียนควบคูไปกับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรช้ันสูงหลังปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและคลนิิกสัมพันธ    
 

รายละเอียดการประเมิน ไดแก 

๑. การประเมินของหนวยงานสาขาวิชาตางๆ  

ในการประเมินผลแพทยประจำบานที่ผานหนวยยอยในแตละชวงเวลา คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย มอบหมายใหแตละหนวยงานหรือสถาบันรับผิดชอบในการที่จะ

ประเมินผลประสบการณเรียนรูและความกาวหนาของแพทยประจำบานในแตละระดับช้ันตามความเหมาะสม ทั้ง

ทางทฤษฎี ทางปฏิบัติและหัตถการทางศัลยกรรม ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถและความ

รับผิดชอบในการดูแลรักษาผูปวยศัลยกรรม เจตคติ ทัศนคติ จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ ทั้งน้ีอยูในดุลยพินิจของ

หนวยงานหรือสถาบันฝกอบรมที่จะ เมื่อเสรจ็สิ้นการฝกอบรมในหนวยน้ันๆ ก็จะทำหนังสือแจงตอสถาบันหลักวา

จะพิจารณาใหขอคิดเห็นวาแพทยประจำบานผูน้ัน สามารถผานการประเมินหรือไม 
 

๒. การประเมินผลทางวิชาการระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชัน้ป ประกอบดวยการประเมินความรูทาง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๒.๑ การประเมินความรูภาคทฤษฎี 

       จุดประสงคเพ่ือใหทราบพัฒนาการของการเรียนรูของแพทยประจำบานวาประสบผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคหรือไม? ใชประกอบการประเมินอ่ืนๆ วาสามารถผานขึ้นเรียนในช้ันปที่สงูขึ้นหรือไม? หรือสำเร็จ

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง กรมการแพทย นอกจากน้ันยังเพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมสำหรับแพทยประจำบานที่กำลังจะเขาสอบประเมินความชำนาญเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

คณะกรรมการจัดสอบภาคทฤษฎีจะรับหนาที่จัดสอบประมาณเดือนเมษายน - มถิุนายนของทุกป การ

สอบประเมินจะแบงเปน ๒ สวนคือ 

 ๑. การสอบขอเขียน 
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 เปนการสอบขอเขียนจำนวน ๑๐๐ ขอ โดยขอสอบไดจากคณาจารยในสถาบันฝกอบรมฯ แพทยประจำ

บานจะตองสอบใหไดอยางนอยรอยละ ๕๐ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 

๒. การสอบปากเปลา 

เปนการสอบโดยการสัมภาษณจากคณาจารยในสถาบันฝกอบรมฯ เกณฑการผานประเมินจะยึดตาม

ขอกำหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

วิธีการ 

- แพทยประจำบานศัลยศาสตรทุกสาขา ช้ันปที่ ๑ ตองเขาสอบเพ่ือประเมินผลวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทาง

ศัลยศาสตร 

- แพทยประจำบานช้ันปที่ ๓ – ๕ ตองเขาสอบเพ่ือประเมินผลศัลยศาสตรตกแตงทางคลินิก  

(In-training examination) โดยกำหนดใหมีการสอบปรนัยจำนวน ๑๐๐ ขอ และ อัตนัย จำนวน 3 ขอ 

โดยขอสอบไดจากคณาจารย  

-  แพทยประจำบานช้ันปที่ ๕ ทดลองสอบปากเปลาเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการสอบปากเปลาโดยราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

๒.๒ การประเมินความรูภาคปฏิบัติและเจตนคติ 

          จุดประสงคเพ่ือใหทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทยประจำบาน โดย 

๒.๒.๑ แพทยประจำบานจะตองบันทึกรายการผาตัดและชวยผาตัดลงในบันทึกการผาตัดผานทาง 

website ของสมาคมศลัยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย/ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย (E-Logbook) 

ประจำตัว แพทยประจำบานจะตองนำบันทึกดังกลาวใหแกอาจารยแพทยที่เปนเจาของไข ลงลายมือช่ือเปนการ

ยืนยันและตรวจสอบเบ้ืองตน นอกจากน้ันแพทยประจำบานจะตองนำสงบันทึกดังกลาวใหแกอาจารยที่ปรึกษา

หรือกรรมการที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน ขอมูลทั้งหมดคณะกรรมการจะนำสงสำนักเลขานุการ 

คณะกรรมการฝกอบรมเพ่ือสรุปผลการประเมินและนำเขาพิจารณาในกรรมการฝกอบรมฯ ตอไป 

๒.๒.๒ การประเมินการปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยใชใบประเมินเมื่อแพทยประจำ-บาน 

ปฏิบัติงานในหนวยยอยแตละเดือน 

๒.๒.๓ การประเมิน Entrustable professional activity ๑ procedure/ป แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตงตองมีความสามารถในการทำผาตัดไดเองโดยผานการประเมินสมรรถนะ หรือหัตถการอยางใด

อยางหน่ึง อยางนอย ๑ หัตถการตามที่กำหนดในแตละช้ันปโดยแพทยประจำบานแตละช้ันปสามารถเลือกหัตถการที่

จะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแตละช้ันปเทาน้ัน 

 แพทยประจำบานยังไดรับสิทธิในการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยแพทย ทัง้ในสวนของเน้ือหา

และระบบสวัสดิการตางๆ ของหนวยงานหรือสถาบันที่ผานเปนประจำทุกเดือน เพ่ือทางสถาบันฝกอบรมจะไดทำ
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การปรับปรุงใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การประเมินจะทำทกุสิ้นเดือนกอนที่แพทยประจำบานจะยายไปหนวยงาน 

หรือสถาบันฝกอบรมลำดับตอไป 

 

เกณฑผานการประเมินและเลื่อนชั้นป  

เกณฑผานการประเมินและเลือ่นช้ันปและเอกสารที่ใชในการประเมิน รวมทั้งเกณฑผาน สรุปไดดังตาราง

เกณฑการตัดสินเพ่ือเลื่อนช้ันปดังตอไปน้ี และนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมฯ เพ่ือพิจารณาผลการ

ฝกอบรมและเลื่อนช้ันปตอไป  

 

เกณฑตัดสินเพื่อการเลื่อนชั้นป, ซ้ำชั้นป, ไมสงสอบวุฒิบัตร และการใหออกจากการฝกอบรม 

สำหรับแพทยประจำบานสาขาอ่ืนๆ ท่ีมาผานสาขาศัลยศาสตรท่ัวไป 

ลำดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

๑ Collective Review 

(เฉพาะที่อยูจนถึงป ๒) 

ตองทำใหเสร็จภายในช้ันปที่ ๒ 

(ทำเลมสรุป, slide และนำเสนอใหเสร็จ

สมบูรณตามระบบหรือตามกำหนดตาราง

นำเสนอ) 

ทำโทษ ๑๖ คะแนน 

ถารูปเลม, slide 

และนำเสนอ ไมเสร็จ

สมบูรณ 

(จะไมไดขึ้นช้ันปที่ ๓  

เน่ืองจากถูกตัด

คะแนนเกิน) 

๒ การถูกลงโทษ และการ

ภาคทัณฑ 

มีการรายงานทุก ๖ เดือน 

เปนมติของอาจารยในแตละสายพิจารณา 

โดยพิจารณาตามขั้นตอนเบ้ืองตนกอน ไดแก 

วากลาวตักเตือน, เขียนรายงาน ในกรณีตัดสนิ

ไมไดใหสงคณะกรรมการพิจารณา 

ทำโทษ ๕ คะแนน/

ครั้ง 

๓ ถูกประเมินไมผานในแตละ

หนวย 

- ถาประเมินไมผานจากหนวยศัลยศาสตร

ทั่วไป 

- ถาประเมินไมผานจากหนวยอ่ืน 

ทำโทษ ๑๐ คะแนน/

หนวย 

๔ การลา หรือ ขาดเรียน ไมมีเหตุผลอันสมควร ทำโทษ ๑๐ คะแนน/

ครั้ง 

๕ การสรุปเวชระเบียน จนท.จะสงรายช่ือมาใหคุณปรยีาภรณ ๔ chart / ๑ 

คะแนน 
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๖ เวลาเรียน/เวลาเขารวม

ประชุมวิชาการ 

เวลาเรียนต่ำกวา ๘๐% ของเวลาเรียนในแต

ละช้ันป 

ทำโทษ ๑๖ คะแนน 

หมายเหตุ :  

* เกณฑการพิจารณาในแตละป พิจารณาจากคะแนนรวม 

- ทำโทษมากกวา ๑๕ คะแนน ใหซ้ำช้ันในแตละป/เมื่อซ้ำช้ันแลวใหเริม่นับคะแนนใหม 

** ในกรณทีำผดิรายแรงหรือพฤติกรรมไมเหมาะสมอยางรายแรง สามารถนำเขาพิจารณาตัดสินโดย

คณะอนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไมสงสอบหรือใหออกจากการฝกอบรมไดเลย โดยไมจำเปนตองอิง

เกณฑใหคะแนนเบ้ืองตน หรือไมจำเปนตองผานขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑมากอนก็ได 

*** การตัดสินใจน้ีใหถือคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด 

 

เกณฑตัดสินเพื่อการเลื่อนชั้นป, ซ้ำชั้นป, ไมสงสอบวุฒิบัตร และการใหออกจากการฝกอบรม 

สำหรับแพทยประจำบานสาขาศลัยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

ลำดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

๑ Research ป ๒ ตองทำ proposal ใหเสร็จ และผาน 

ethic committee ภายในเดือนมิถุนายน

ของป ๒ 

ทำโทษ ๑๖ คะแนน 

(จะไมไดขึ้นช้ันปที่๓  

เน่ืองจากถูกตัด

คะแนนเกิน) 

ป ๓ collect data ตองเสร็จภายในเดือน

มิถุนายนของป ๓ 

ทำโทษ ๕ คะแนน 

๒ Logbook รายงานและบันทึก E-logbook ของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยฯอยางสม่ำเสมอทุกเดือน โดยมีการ

ติดตามผลในท่ีประชุมประจำเดือนของแพทย

ประจำบาน 

ทำโทษ ๑ คะแนน/

ครั้ง 

๓ การถูกลงโทษ โดย 

๑.การภาคทัณฑ 

๒.วากลาวตักเตือนเปนลาย 

   ลักษณอักษร 

๓.เขียนรายงาน 

มีการรายงานทุก ๖ เดือน เปนมติของ

อาจารยในหนวยโดยพิจารณาตามขั้นตอน

เบ้ืองตนกอน ไดแก วากลาวตักเตือน, 

เขียนรายงาน ในกรณีตัดสินไมไดใหสง

คณะกรรมการพิจารณา 

ทำโทษ ๕ คะแนน/

ครั้ง 
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๔ สงใบประเมินสถาบัน 

สงใบประเมินอาจารย 

ใหแพทยประจำบานทุกคนสงรายงานให

หนวยงานทุกเดือน 

ทำโทษ ๑ คะแนน/

เดือน ถาไมสงให

ครบ 

๕ ถูกประเมินไมผานในแตละ

หนวย 

- ถาประเมินไมผานจากหนวยศัลยศาสตร

ตกแตง 

- ถาประเมินไมผานจากหนวยอ่ืน 

- ทำโทษ ๑๐ 

คะแนน/หนวย 

- ทำโทษ ๑๐ 

คะแนน/หนวย 

๖ In-training exam (MCQ) 

ทุกช้ันป 

แพทยประจำบานที่สอบตก MCQ  ทำโทษ ๒ คะแนน/

ครั้ง 

๗ ขาดเรียน หรือ ขาดสอบ 

ขาดปฏิบัติงาน เชน ward 

round, OPD, OR 

ไมมีเหตุผลอันสมควร ทำโทษ ๑๐ 

คะแนน/ครั้ง 

๘ การสรุปเวชระเบียน  จนท.จะสงรายช่ือมาที่เลขานุการฝกอบรม ๔ chart / ๑ 

คะแนน 

๙ การประเมิน EPA ผานอยางนอย ๑ หัตถการในแตละช้ันป ทำโทษ ๑๖ คะแนน 

๑๐ เวลาเรียน/เวลาเขารวม

ประชุมวิชาการ 

เวลาเรียนต่ำกวา ๘๐% ของเวลาเรียนใน

แตละช้ันป 

ทำโทษ ๑๖ คะแนน 

 

หมายเหตุ :  

* เกณฑการพิจารณาในแตละป พิจารณาจากคะแนนรวม 

- ถูกทำโทษมากกวา   ๑๕ คะแนน ใหซ้ำช้ันในแตละป / เมื่อซ้ำช้ันแลวใหเริ่มนับคะแนนใหม 

- ถูกทำโทษมากกวา   ๔๐ คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบ) 

** ในกรณทีี่การประพฤติไมเหมาะสมหรือต่ำกวามาตรฐานจะมีการตักเตือนดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร 

หรือภาคทัณฑ หากมีแนวโนมวาไมมีการปรับปรุงใหดีขึ้น จะไดรับการพิจารณาลงโทษถึงขึ้นสูงสุดคือใหยุติการ

ฝกอบรมทันท ี

** ในกรณทีำผดิหรือพฤติกรรมไมเหมาะสมอยางรายแรง สามารถนำเขาพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการฯ ซึ่ง

จะแจงผลการพิจารณาใหที่ประชุมของงานศัลยศาสตรตกแตงและกลุมงานศัลยศาสตรรับทราบ โดยสามารถ

พิจารณาใหไมสงสอบวุฒิบัตรหรือใหยุติการ ฝกอบรมไดเลย โดยไมจำเปนตองอิงเกณฑใหคะแนนเบ้ืองตน หรือไม

จำเปนตองผานขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑ 

*** การตัดสินใจน้ีใหถือคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด 
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***มีการแจงขอมูลคะแนนใหแพทยประจำบานทราบทุก ๖ เดือน ถาไมอุทธรณภายใน ๓๐ วันถือวาแพทยประจำ

บานยอมรับคะแนนที่สงไปให 

***ในการซ้ำช้ันติดตอกันเกิน ๒ ป จะถูกพิจารณาใหยุติการฝกอบรมและออกจากการฝกอบรม 

***การอุทธรณคำตัดสินสามารถทำเรื่องผานคณะกรรมการฝกอบรมไดหลังจากรูผลการตัดสินภายใน ๒ เดือน คำ

พิจารณาของคณะกรรมการฯถือเปนขอสิ้นสดุหลังอุทธรณ 

 

การโอนยายผลการประเมิน 

ศัลยแพทยก็จบแตละช้ันปจะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย รับรองการผานช้ันปน้ันๆ ในกรณีที่

มีความตองการโอนยายไปศึกษาตอที่สถาบันอ่ืนโดยทางสถาบันฝกอบรมจะทำเรื่องหนังสือผานกรมการแพทย 

ออกประกาศนียบัตรตามช้ันปที่ผูเขารับการฝกอบรมผาน รวมทั้งหนังสอืรับรองการฝกอบรม เพ่ือเอาไปใชในการ

ฝกอบรมตอทีส่ถาบันอ่ืนๆ ในกรณีจะไปศึกษาตอตางประเทศ ทางกรมการแพทยออกเปนภาษาอังกฤษให ในกรณี

วุฒิบัตรตองย่ืนขอโดยตรงผานแพทยสภา การโอนยายจะทำไดในกรณีที่ผูไดรับการฝกอบรมตองทำหนังสือแจง

ความจำนงคในการโอน ยาย พรอมเหตุผลการโอน ยาย และสถาบันฝกอบรมปลายทางที่ตองการโอนยายน้ัน มี

ตำแหนงและยินดีรับไปฝกอบรมตอ เสนอเขาคณะกรรมการฝกอบรมพิจารณาตัดสินกอนดำเนินการ 

 

การยื่นอุทธรณ  

แพทยประจำบานสามารถรองขอดูผลการประเมิน และผลสอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ  

การย่ืนรองทุกขตองทำเปนหนังสือและลงมอืช่ือของตนแลวย่ืนตอผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือคณะกรรมการรองทุกข 

(ในกรณีน้ีคือ ประธานคณะกรรมการฝกอบรม) ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดทราบเหตุ เมื่อไดรับอุทธรณแลว 

ประธานคณะกรรมการฝกอมรมจะนำเรื่องเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯพิจารณา ภายใน ๓๐ วันหลัง

อุทธรณ 

 

การเลื่อนชัน้ของการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศลัยศาสตรตกแตง  กรมการแพทย 

 ๑. แพทยประจำบานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมในแตละหนวยจนครบ ๑๒ หนวย ใน ๑ ป และผานการ

ประเมินจากคะแนนรวมที่ถูกทำโทษ นอยกวา ๑๕ คะแนน ก็จะไดรับการพิจารณาเลื่อนช้ันฝกอบรมในปที่สูงขึ้น 

 ๒. แพทยประจำบานมีสิทธ์ิในการทำหนังสืออุทธรณความเห็นของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ  

ตอคณะกรรมการฝกอบรมของกรมการแพทย 

 ๓. ในกรณทีี่ไมไดบัญญัติไวในระเบียบฉบับน้ี ใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติ และมติ 

ของคณะอนุกรรมการฯ ใหถอืเปนที่สิ้นสุด 
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หลักสูตรศัลยศาสตร และระยะเวลาในการฝกอบรม 

๖. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ   

การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

(๑) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ 

ผูมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรที่สถาบันฝกอบรมกำหนด ทั้งน้ีระยะเวลา

ของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯพิจารณาแลว

เห็นสมควรใหเขาสอบได (เปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการฝกอบรมฯที่กำหนดไว) 

(๒) เอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย  

๑. สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ประเทศไทย 

๓. หลักฐานการฝกอบรมจากตางประเทศ 

หลักฐานวุฒิบัตรการฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงจากตางประเทศ ในสถาบันศัลยกรรม

ตกแตงที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตงแหงประเทศไทยรับรอง 

๔. แบบฟอรมแนบผลงานวิจยั และตองแนบผลงานวิจัยฉบับเต็ม 

๕. รายงานผูปวย ๘ ราย จะตองสงพรอมใบสมัคร และมีลายเซ็นของศัลยแพทยตกแตงผูดูแลใน

สถาบันนั ้นเซ็นกำกับรับรองทั ้ง ๘ cases โดยมีการกระจายของ cases ตาม category ที่

กำหนดในหลักสูตรสาขาศัลยศาสตรตกแตง 

๖. รายงานประสบการณทำผาตัดใหญและชวยทำผาตัดใหญ ไมนอยกวา ๒๕ ราย 

๗. รูปถายขนาด ๒ น้ิว จำนวน ๓ รูป (ถายไมเกิน ๓ เดือน) พรอมเขียนช่ือนามสกุลดานหลังทุกรูป 

๘. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศ

ไทย 

หมายเหตุของหลักฐานสมัครสอบเพื่อหนงัสืออนุมัติ  

๑. ในหลักฐานขอที่ ๔ และ ๕ จะตองผานการรับรองจากศัลยแพทยตกแตงที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ รับรอง 

๒. ในกรณีที่มีปญหาในคุณสมบัติผูสมัครสอบ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง

เปนผูตัดสิน และถือเปนอันสิ้นสุด  

(๓)  วิธีการประเมิน ประกอบดวย ๕ สวนคือ 

ก. การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ 

๑. ปรนัย (Multiple choice question; MCQ) 
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๒. อัตนัย (Modified essay question; MEQ)  

ข. ประเมินภาคปฏิบัติประกอบดวยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรมเชน แฟมสะสมผลงาน E -

logbook โดยตองมีจำนวนหัตถการจำเปนตามที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด (ผนวก ๓) 

ค. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทำรายงานผูปวยกลุมละ ๑ ราย รวมทั้งหมด ๘ ราย โดยรายงาน

จะตองประกอบดวยขอมลูสรุปเกี่ยวกับประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การสืบคนที่สำคัญ และ

การวินิจฉัย รายละเอียดของการผาตัด การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของการผาตัด รวมทั้งคำ

ว ิจารณผลงานจากอาจารยเจ าของไข ด วย ให ผ ู ร ับการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับ

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พรอมการสมัครสอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูล

ในการสอบสัมภาษณดวย 

ง. การสอบปากเปลา ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพื่อดูแนวทางการปฏิบัติแนวทางการตัดสินใจ 

และการใหการรักษา การสอบ spot diagnosis ฯลฯ ผูเขารับการประเมินมีสิทธิในการสอบปาก

เปลาตอเมื่อไดรับการฝกอบรมครบตามกำหนดและสอบผานขอเขียน ซึ่งผูเขารับการประเมิน

สามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ปการศึกษา นับตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ

ในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผาน ภายในเวลา ๒ ปการศึกษา ตองเริ่มตนสอบ

ขอเขียนใหมโดยใชหลักฐานการจบการฝกอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ (portfolio) เดิมได 

จ. การประเมินผลงานวิจัย ตองมีนิพนธตนฉบับฉบับเต็ม และตองผานการนำแสนอในการประชุม

วิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย กอนที่จะ

สอบวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญ สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจำบานที่ไดรับการฝกอบรมครบ ๔ ปเปนตน

ไป  โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ ๑ ครั้งหรือมากกวาตามความเหมาะสมและให

เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของป 

ถาผูเขารับการประเมินสอบตองสอบผานขอเขียนครบทั้ง ๒ สวน จึงมีสิทธิเขาสอบปากเปลา (ขอเขียน

สวนที่สอบผานแลวเกิน ๒ ป ตองสอบใหม)  

การสอบปากเปลา 

เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ 

สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง โดยการแตงต้ังของแพทยสภาเปนผูกำหนด 

ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ

ในการสอบปากเปลาถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา ๒ ป ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหม 
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ระบบอาจารยที่ปรึกษาสำหรับแพทยประจำบาน (ภาคผนวก ๒) 

วัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

๑. เพ่ือใหคำแนะนำทางวิชาการ 

 ๒. เพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ของสถาบันฝกอบรม บริการและสวัสดิการตางๆ  

 ๓. เพื่อใหแพทยประจำบานมีบุคคลที่เปนที่พึ่งในการรับฟงปญหา และมีผูชวยเหลือในการแกปญหาทั้ง

เรื่องการเรียน การปฏิบัติงาน และปญหาสวนตัวเพ่ือใหแพทยประจำบานมีบุคคลเปนที่พ่ึงในการรับฟงปญหา และ

มีผูชวยเหลือในการแกปญหาทั้งเรื่องการเรียน การปฏิบัติงาน และปญหาสวนตัว 

 ๔. เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันระหวางสถาบันฝกอบรม แพทยประจำบาน และ

อาจารยผูฝกสอน 

 

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

 ๑. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 

  ๑.๑ ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การวิจัยแกแพทยประจำบานต้ังแตช้ันปที่ ๑-๕ 

  ๑.๒ ใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลความกาวหนาของการ 

ฝกอบรมทุก ๑-๒ เดือน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผลการประเมินตางๆ และรายงาน

อุบัติการณของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรมเพ่ือเปนขอมูลในการใหคำปรกึษาและให

ขอมูลปอนกลบัแกแพทยประจำบาน ควรตักเตือนแพทยประจำบานตามความเหมาะสม    

๑.๓ ใหคำปรึกษาแนะนำและชวยเหลือแพทยประจำบาน ในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการเรียนหรือการวิจัย 

 

 ๒. หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนาแพทยประจำบาน 

  ๒.๑ แนะนำสวัสดิการตางๆ ของสถาบันฝกอบรม 

๒.๒ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 

๒.๓ ใหคำปรึกษาเกี ่ยวกับปญหาทางดานสังคม ไดแก การปรับตัวในสังคมทั ้งภายในและ

ภายนอกสถาบันฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม 

๒.๔ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานการเงิน ไดแก ปญหาการขาดแคลนทุนทรัพย และ

แสวงหาแหลงสวัสดิการที่จะชวยเหลือแพทยประจำบานทางดานน้ี 

๒.๕ ใหคำปรกึษาเกี่ยวกับวิชาชีพ ไดแก ความเขาใจ ทศันคติ จรรยาบรรณที่ถูกตองของวิชาชีพ 

รวมทั้งการวางแผนการทำงานในอนาคต 
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  โดยเรื่องที่ปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางอาจารยที่ปรึกษาและแพทยประจำบาน ยกเวนมีปญหาที่

อาจกระทบกระเทือนตอการฝกอบรม อาจารยที่ปรึกษาตองแจงใหประธานการฝกอบรมทราบ เพื่อดำเนินการ

แกไขตอไป 

 

 ๓. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาทางดานอ่ืนๆ 

  ๓.๑ พิจารณาคำรองตางๆ ของแพทยประจำบานและดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 

  ๓.๒ กำหนดเวลาใหแพทยประจำบานเขาพบเพ่ือขอคำปรึกษาอยางสม่ำเสมอ 

  ๓.๓ ประสานงานกับอาจารยทานอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือแพทย 

ประจำบาน 

๓.๔ ชี้แจง และทำความเขาใจกับแพทยประจำบาน ถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

  ๓.๕ ใหคำรับรองแกแพทยประจำบาน เมื่อแพทยประจำบานตองการไปแสดงตอผูอ่ืน 

  ๓.๖  เก็บขอมูลรายละเอียดของแพทยประจำบานในความรับผิดชอบอยางเปนระบบและเปน 

ความลับหากแพทยประจำบานเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

- อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยประจำสายงานที่แพทยประจำบานทำงานอยูเรียกแพทยประจำ

บานเขาพบเพ่ือพูดคุย สอบถาม วิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขเบ้ืองตน 

- อาจารยที ่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายแจงประธานการฝกอบรม เพื ่อรวมกันวิเคราะห 

หาสาเหตุและใหการดูแลชวยเหลือ  

- อาจารยที ่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายเฝาติดตามประเมินผลพฤติกรรมและดานจิตใจ 

หลังเริ่มแกไขปญหา และรายงานใหประธานการฝกอบรม ทราบเปนระยะ 

ประธานการฝกอบรมฯหรืออาจารยที่ปรึกษาแจงแกตัวแทนแพทยประจำบาน เชน หัวหนาแพทยประจำ

บานของชั้นปที่แพทยประจำบานนั้นเรียนอยู หรือ เพื่อนสนิทใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา ติดตามพฤติกรรม 

ใหความชวยเหลือแกผูเขารับการฝกอบรม 
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การปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน (ภาคผนวก ๖) 

๑. มีการจัดตารางหมุนเว ียนการปฏิบัต ิงาน ๕ ป โดยยึดตามเกณฑราชวิทยาลัยศัลยแพทย 

แหงประเทศไทย  

๒. เวลาการปฏิบัติงานในเวลาราชการไมเกิน ๔๘ ชั่วโมงตอสัปดาหและการอยูเวรนอกเวลาราชการไม

เกิน ๑๕ เวรตอเดือน 

๓. ไดรับคาตอบแทนการอยูเวรนอกเวลาราชการไดเปนแบบเหมาจายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ไดรับคาตอบรายเดือนตามตนสังกัดของแพทยประจำบาน ในกรณีไมมีตนสังกัดจะไดรับคาตอบแทน

ลูกจางช่ัวคราวตามสัญญาจางของสถาบันผลติแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต 

๕. แพทยประจำบานสามารถลาไดเกิน ๑๕ วันตอปการศึกษา และตองปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของแตละสาขาวิชา 

๖. ชวงเวลาที่แพทยประจำบานลา ถามผีลกระทบตอการทำงานในสาขาวิชา ใหหัวหนาแพทยประจำ

บานจัดแพทยประจำบานทดแทนช่ัวคราวไปกอน ถาไมสามารถจัดการไดใหรายงานตออาจารยเพ่ือ

รวมตัดสินใจ 

๗. กรณีวันลาเกินกำหนด มีความจำเปนตองปฏิบัติงานชดเชยหลังจากจบการฝกอบรมตามจำนวนวันที่

ขาดไป หรืออาจจะจำเปนตองซ้ำช้ัน กรณีลาเกิน/ ปวยนานเกิน ๒ เดือน จำเปนตองมีการฝกอบรม

เพ่ิมเติม หรอือาจจำเปนตองซ้ำช้ัน โดยคณะกรรมการการฝกอบรม ตองประชุมรวมกับผูมีสวน

เกี่ยวของ ญาติสายตรงหรือตนสังกัด   ในกรณีที่ประเมินไมผานในเกณฑเรื่องระยะเวลาฝกอบรม ผู

เขารับการฝกอบรมจำเปนตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติม โดยจะมีแจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

๘. สวัสดิการของแพทยประจำบาน 

๘.๑ สวัสดิการจากกรมการแพทย 

     - ทุนสนับสนุนการไปดูงานตางประเทศ 

     - ทุนวิจัย 

     - เงินสวัสดิการสำหรับแพทยประจำบานเพ่ือสนับสนุนการเขารวมประชุม 

๘.๒ สวัสดิการจากโรงพยาบาลราชวิถี 

       - หอพักแพทยประจำบาน  

       - เสื้อกาวน โดยกำหนดให 

       - แพทยประจำบานปที่ ๑ ไดรับเสื้อกาวน ๔ ตัว/คน  

      - แพทยประจำบานต้ังแตปที่ ๒-๕ ไดรับเสื้อกาวน ๒ ตัว/คน 

     - ไดสิทธิตรวจสุขภาพทุกป โดยไมมีคาใชจาย 
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     - สวัสดิการคารักษาพยาบาลเปนไปตามตนสังกัดเดิมของแพทยประจำบาน ในกรณีไมมีตน

สังกัดจะไดรับสิทธิเหมือนลูกจางช่ัวคราวตามสัญญาจางของสถาบันผลิตแพทย กรมการแพทย-

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

     - หองสมุดโรงพยาบาลราชวิถี 

     - สถานที่ออกกำลังกาย ณ อาคารนันทนาการ 

     - ทุนวิจัย 

     - คอมพิวเตอรและระบบ Wi-Fi, ระบบ VPN 

     - หองพักแพทยประจำบาน, หองพักแพทยเวร 
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ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑. สถาบันฝกอบรมเปนโรงพยาบาลขนาด ๑,๒๐๐ เตียง มีหนวยงานหลากหลายสาขา เชน อายุรศาสตร, 

สูตินรีเวชศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส, ศัลยศาสตรทั่วไป, ศัลยศาสตรทรวงอก, ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ, 

จักษุวิทยา, โสตศอนาสิก, พยาธิวิทยา เปนตน จำนวนเตียงในศัลยกรรมผูปวยใน, ผูปวยนอก, หอผูปวย, ความ

หลากหลายของโรค และจำนวนคนไขที่ไดรับการดูแลรักษาและผาตัดเพียงพอสำหรับการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ  

๒. ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีหองสมุดที่มีฐานขอมูลจำนวนมาก และระบบ VPN สามารถเขาสู

ฐานขอมูลจากภายนอกโรงพยาบาล ทำใหแพทยสามารถเรียนรูไดดีขึ้นและสะดวกขึ้น 

๓. มีการจัดการประชุมวิชาการบรรยายตางๆ เพ่ือรองรับการฝกอบรม 

๔. มีการจัดอบรมวิทยาศาสตรการแพทยพื ้นฐานสำหรับแพทยประจำบานทุกสาขา เปนพื ้นฐาน 

ของการฝกอบรม 

๕. มีผูสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรมาเปนที่ปรึกษา, กรรมการฝกอบรม 

๖. มี MOU เพ่ือแลกเปลี่ยนการฝกอบรมจากสถาบันในและนอกประเทศ 

๗. รูปแบบสนับสนุนงานวิจัยทั้งประเภทสถิติ วิธีการ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ โดยหนวยงานวิจัยและ

ประเมินเทคโนโลยีของโรงพยาบาล 

๘. มีหอพักและสวัสดิการการรักษายามเจ็บปวยของผูเขารับการฝกอบรม 

๙. ระบบหองปฏิบัติการที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยโรคได 

๑๐. ระบบเทคโนโลยีทางการแพทยช้ันสูง เชน x-ray, CT, MRI เปนตน 

๑๑. หองฝกปฏิบัติการทั้ง Wet Lab and Dry lab สำหรับฝกการผาตัดแบบตางๆ 

๑๒. ระบบบุคลากรดูแลการศึกษาฝกอบรมโดยสวนกลางและในหนวยงาน 

๑๓. Simulator training model 

๑๔. การจัดประชุมวิชาการระหวางแผนก สงเสริมการทำงานแบบสหวิชาชีพ เชน Interdepartmental 

Trauma Conference, Nutrition Support Team Conference 

๑๕. มีหองประชุมในหนวยงาน ๒ หอง และของโรงพยาบาลอีก ๑๐ หองประชุมที่เปนสวนกลาง 

๑๖. ระบบคอมพิวเตอรในหองพักแพทย และสำนักงานมีจำนวนมากเพียงพอ 
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ภาคผนวก 

คูมือแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง 

งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวชิาชีพ สาขาศลัยศาสตรตกแตง 
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ภาคผนวก ๑ 

รายนามคณะกรรมการฝกอบรมฯ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย   

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗ 

 

ที่ปรึกษา 

๑. ประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทย 

๒. ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

๓. ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

๔. หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

๕. แพทยหญิงศิรพิร ฐิติสกลุวงษ ผูเช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาและประเมินผล 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๑. นพ.ธรรมนูญ  พนมธรรม   ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท  กรรมการ 

๓. พญ.วาสิตา เสริมสกลุวัฒน  กรรมการ 

๔. นพ.ภัคภพ มหจิตรสัตยา  กรรมการ 

๕. นพ.กิติพงศ แกวพิชัย  กรรมการ 

๖. นพ.พลวัฒน ตระกูลเงินไทย  กรรมการ 

๗. ตัวแทนแพทยประจำบานช้ันปที่ ๕  กรรมการ 

๘. ตัวแทนแพทยประจำบานช้ันปที่ ๔  กรรมการ 

๙. รอ.นพ.กฤษณ ศิริปุณย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นส.นันทลินี   เพียรมานะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ๒ 

รายนามอาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๑. ผศ.พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท  อาจารยที่ปรึกษา นพ.ศุภวัฒน  ธัชศฤงคารสกุล 

๒. นพ.ธรรมนูญ  พนมธรรม  อาจารยที่ปรึกษา นพ.อรรถพงษ  ศุภนรากร 

          พญ.วิภาพรรณ  วัสสนธ 

๓. นพ.กฤษณ  ศริิปุณย  อาจารยที่ปรึกษา นพ.ตะวัน  พูลภิญโญ 

๔. พญ.วาสิตา  เสริมสกลุวัฒน อาจารยที่ปรึกษา นพ.วทัญ ู เริงรื่น 

๕. นพ.ภัคภพ  มหจิตรสัตยา  อาจารยที่ปรึกษา นพ.ศุภกร ต้ังจิรคภัณฑ 

๖. นพ.กิติพงศ  แกวพิชัย อาจารยที่ปรึกษา นพ.วรภัทร  คุปตานนท 

๗. นพ.พลวัฒน ตระกูลเงินไทย อาจารยที่ปรึกษา พญ.ชนกนันท เตชะสุกิจ 
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ภาคผนวก ๓ 

กิจกรรมวิชาการของงานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 งานศัลยศาสตรตกแตงไดจัดกิจกรรมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop และกิจกรรมภาคปฏิบติั

สำหรับการฝกอบรมแพทยหนวยศัลยศาสตรตกแตง โดยประกอบดวย 

 ๑. กิจกรรมวิชาการ  

  ๑.๑ กิจกรรมวิชาการภายในหนวย จัดที่หองประชุมศัลยศาสตรตกแตง สำนักงานศัลยศาสตร

ตกแตง ช้ัน ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMS) ประกอบดวย 

- Case review 

- Interesting case conference  

- Journal club 

- CME 

- Grand round (จัดที่หอผูปวยสามัญหรือหอผูปวยพิเศษ) 

- Morbidity and mortality report 

- Topic and collective review 

- Internal audit 

- Guest lecture 

- Interdepartmental conference 

- Picture conference 

- Elective presentation 

- Research progression 

- Ethical conference 

- Meet Tutor 

- Feedback 

  

  ๑.๒ กิจกรรมในระดับกลมงานและโรงพยาบาล จัดที่หองประชุมราชพฤกษ ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (อาคารจอดรถและหองประชุม) 

- Trauma conference 

- Morbid and mortality conference (Department) 
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- Tumor conference 

  ๑.๓ กิจกรรมระหวางโรงพยาบาล จัดที ่หองประชุมศูนยฝกอบรมการผาตัด ตึกอุบัติเหตุ 

และฉุกเฉนิ (EMS) ช้ัน ๒ 

- Interhospital plastic conference 

 

รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ 

Case review 

 เปนการจัดประชุมโดยนำผูปวยในความรับผิดชอบของหัวหนาแพทยประจำบานมานำเสนอทั้งในแงการ

วินิจฉัย การตรวจเพิ ่มเติม และการรักษา โดยเปดโอกาสใหแพทยประจำบานทุกชั ้นป มีส วนรวมในการ 

ใหความคิดเห็น และอาจารยผูควบคุม คอยใหคำช้ีแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา  ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

ผูรับผิดชอบ คือ อาจารย ธรรมนูญ พนมธรรม 

 

Interesting case conference 

 เปนการเรียนการสอนที่นำเสนอ ผูปวยที่นาสนใจ ทั้งในแงการวินิจฉัย การรักษา โดยเปดโอกาสใหแพทย

ประจำบานทุกช้ันป มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น และอาจารยผูควบคุม คอยใหคำช้ีแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยแพทยเจาของไข 

 

Journal club 

 เปนการเรียนการสอนที่นำเสนอหัวขอ Journal ที่นาสนใจทั้งในแงของ Research design, Methodology 

หรือ Result โดยมีอาจารยของหนวยเปนผูช้ีแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห ๑, ๓ และ ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยภัคภพ มหจิตรสัตยา 

 อาจารยกิติพงศ แกวพิชัย 

 

CME 

 เปนการเรียนการสอนที่นำเสนอหัวขอทางศัลยกรรมตกแตงที่นาสนใจ จากการรวบรวมจากการศึกษาตางๆ 

หรือ Result โดยมีอาจารยของหนวยเปนผูช้ีแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยที่ปรึกษา 
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Grand round 

 เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนขางเตียงโดยอาจารยทุกคน แพทยประจำบานและนักศึกษาแพทยทุกคน

จะดูผูปวยพรอมกันและใหแพทยประจำบานทุกคนไดมีโอกาสขอคำปรึกษาและความเห็นจากอาจารยทุกคน 

จัดกิจกรรมทุกวันศุกร  เวลา ๐๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยแพทยเจาของไขและอาจารยทุกคนในหนวย 
 

Morbidity and mortality report 

 เปนการเรียนการสอนที่มุงประเด็นไปถึง ผลการผาตัดที่ไมนาพึงพอใจ อาการแทรกซอน ตลอดจนสาเหตุของ

การเสียชีวิตในผูปวย ที่อาจเกิดขึ้นต้ังแตขั้นตอนการวินิจฉยั การรกัษา ตลอดจนการดูแลหลังการผาตัด เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปองกันไมใหเกดิขึ้นอีก สำหรบั Morbidity and mortality and report ใหหัวหนาแพทยประจำบาน

ของหนวยมีหนาที่รับผิดชอบรวบรวมรายช่ือผูปวยที่จะนำเขา conference 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหสุดทายของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยแพทยเจาของไขและอาจารยทุกคนในหนวย 
 

Topic and collective review 

 เปนการเรียนการสอนในหัวขอที ่แพทยประจำบานสนใจและ ตองการศึกษาเพิ ่มเติม โดยคนควา 

จาก บทความวิชาการตางๆ และมานำเสนอ แตถาเปน collective review จะมีเปนบทความดวย โดยแพทยประจำ

บานเปนผูกำหนดหัวขอเอง และอาจารยจะใหความเห็นและเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๑, ๒ และ ๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยที่ปรึกษา 
 

Internal audit 

 เปนการเรียนการสอนโดยนำ Case ที่จะผาตัดและหลังผาตัด มารวมกันอภิปราย เพื่อใหการวินิจฉัย การ

เตรียมผูปวย กอนการรักษา การผาตัด และปญหาแทรกซอนภายหลังการรักษา 

จัดกิจกรรมทุกวันจันทร เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยทุกคนในหนวย 
 

Guest lecture 

 เปนการเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากแผนกหรือสถาบันอื่นมาบรรยายในหัวขอที่นาสนใจหรือเปนเรื่องใหมที่

ม ีประโยชน โดยใหโอกาสทั ้งอาจารยและแพทยประจำบานเสนอหัวขอและวิทยากรโดยใหนำมาปรึกษา 

ในที่ประชุมหนวยฯ  กอน 
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จัดกิจกรรมทุกวันที่ไดมีการกำหนดลวงหนา 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยภัคภพ มหจิตรสัตยา 

 

Interdepartmental conference 

 เปนการประชุมรวมระหวางผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาในแผนกอื่นหรือสถาบันอื่นที่รวมกันดูแลผูปวยแบบสห

สาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary approach)  เพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยที่มีความยุงยากซับซอนในการ

วินิจฉัยและการดูแลรักษา  เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางครบวงจรและตอเนื่อง โดยที่ประชุมจะชวยกันพิจารณา

ปญหาของผูปวยและแกไขใหในทุกกรณีที่สามารถทำได 

จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาหที่สองของเดือน เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยเล็ก กาญจนโกมุท 
 

Picture conference 

 เปนการเรียนการสอนโดยนำภาพถายพยาธิสภาพของผูปวยมารวมกันอภิปราย เพื่อใหการวินิจฉัย วาง

แผนการผาตัดรักษา การเตรียมผูปวยกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนปญหาแทรกซอนภายหลังการรักษาและการ

ปองกัน โดยมีอาจารยคอยใหคำแนะนำ 

จัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยพลวัฒน ตระกูลเงินไทย 

 อาจารยวาสิตา เสริมสกุลวัฒน 
 

Elective presentation 

 เปนการเรียนการสอนโดยใหแพทยประจำบานนำเสนอความรูที่จากการไป Elective หรือเขารวมประชุม

วิชาการจากสถาบันอ่ืน มานำเสนอและรวมกันอภิปราย โดยมีอาจารยใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยทุกคนในหนวย 
 

Research progression 

 เป นการเร ียนการสอนโดยใหแพทยประจำบานนำเสนอความกาวหนางานว ิจ ัย โดยม ีอาจารย 

ใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหแรกของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยกฤษณ ศิริปุณย 
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Ethical conference 

 เปนการเรียนการสอนที่เนนถึงจริยธรรมของแพทย หรือกระบวนการรักษาของแพทย โดยนำเสนอตัวอยาง

และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยมีอาจารยใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยเล็ก กาญจนโกมุท 

 

Meet Advisor 

 เปนการเร ียนการสอนที ่เน นใหคำปรึกษาดานวิชาการแกแพทยประจำบานที ่ได ร ับมอบหมาย  

และติดตามความกาวหนาของการฝกอบรม โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผลการประเมินและรายงานอุบัติการณ

ของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรมเพื่อเปนขอมูลในการใหคำปรึกษาและใหขอมูลปอนกลับแกแพทย

ประจำบาน 

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยที่ปรึกษา 

 

Feedback 

 เปนการเรียนการสอนที่เนนการรับขอมูลปอนกลับจากแพทยประจำบาน ทั้งในดานกิจกรรมวิชาการ  การขึ้น

ปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน ปญหา ขอขัดของ และขอเสนอแนะตางๆ  

จัดกิจกรรมทุกวันอังคารในสัปดาหที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยทุกคนในหนวย  

 

Cadaveric workshop 

 เปนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการกับรางอาจารยใหญโดยเนนทั ้งการศึกษาทางกายวิภาคและ 

การฝกทักษะเสริมประสบการณการผาตัด 

จัดกิจกรรมทุกวันพุธในสัปดาหที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยภัคภพ มหจิตรสัตยา 

 อาจารยกิตติพงษ แกวพิชัย 

 อาจารยพลวัฒน ตระกูลเงินไทย 

 

Microsurgery workshop 

 เปนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการฝกทำหัตถการผานกลองผาตัดทางจุลศัลยกรรม โดยใหแพทยประจำ

บานไดฝกทำหัตถการในหุนจำลอง รกตอกับเครื่องจำลองการไหลเวียนโลหิต และปกไกสด 
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จัดกิจกรรมทุกวันพุธในสัปดาหที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผิดชอบ คือ  อาจารยภัคภพ มหจิตรสัตยา 

 อาจารยกิตติพงษ แกวพิชัย 

 อาจารยพลวัฒน ตระกูลเงินไทย 
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ภาคผนวก ๔ 

จริยธรรมสำหรับศัลยแพทย 

 พจนานุกรมใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กิริยาที่ควรประพฤติ ธรรมที่ควรปฏิบัติ หรืออาจหมายถึง

ศีลธรรมก็ไดจริยธรรมสำหรบัผูที่ประกอบอาชีพแพทยอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวาจรรยาแพทย (Etiquette) ซึง่

หมายถึงหลักปฏิบัติที่ควรยึดถือในการประกอบอาชีพ อาชีพแพทยน้ันเกี่ยวของโดยตรงกับความเจ็บปวยของมนุษย 

มนุษยน้ันมีเลอืดเน้ือ จิตใจ และวิญญาณเปนองคประกอบของชีวิต ดังน้ันแพทยจึงตองมีการปฏิบัติที่จำเปนสอง

ลักษณะที่สำคญัในเวลาเดียวกันคือ มีความรูทางการแพทยเปนอยางดี เพ่ือใหการรักษาผูปวยเปนไปอยางถูกตอง

เหมาะสม และตองมีจรรยาแพทย ในขณะเดียวกันดวยการมีจรรยาแพทยจะทำใหแพทยน้ันปฏิบัติตอผูปวยใน

ฐานะเพ่ือนมนุษยดวยกันจะไมปฏิบัติอะไรก็ตามที่ผิดไปจากทำนองคลองธรรมจากการพิจารณาคำประกาศสิทธิ

ของผูปวย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข ผูเขียนมีความเหน็วาแทที่จริงกค็ือคำประกาศ

สิทธิแหงความเปนมนุษยน่ันเอง ซึ่งผูประกอบอาชีพแพทยที่มีจรรยา ไมจำเปนตองทองจำก็สามารถปฏิบัติตอผูปวยได

อยางถูกตองเหมาะสมเสมอ 

 ปญหาจริยธรรมน้ันเกี่ยวของกับการตีความใหคุณคาสิ่งที่เรียกวา “ดี หรอื ไมดี”  “ถูก หรือ ผิด”  “ควร

หรือไมควร”  เปนปญหาที่ผูปฏิบัติจะตองใชวิจารณญาณของตนเอง โดยอาศัยประสบการณที่ตนเอง 

ไดสะสมมาอยางตอเน่ือง ประสบการณดังกลาวน้ีจะเกี่ยวของต้ังแตกรอบความคิดทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพเศรษฐกิจสงัคม หรือแมแตสำนึก ดวยพ้ืนฐานความคิดดังกลาวน้ีการตีความคำวาดี

หรือเลวของแตละสังคมในระยะเวลาหน่ึงๆ จึงอาจไมเหมือนกันก็ได แตโดยหลักใหญของมนุษย คุณธรรมหรือ

ศีลธรรมบางอยางเปนที่ยอมรับในทุกสังคมวาเปนคุณความดี และสามารถยึดเปนหลักจริยธรรมในการปฏิบัติตอ

ตนเอง ผูอ่ืน และสังคมได อาทิเชน ความกตัญู ความซือ่สัตย ความยุติธรรม ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย  

ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความสามัคคี ความออนนอมถอมตน ความมานะอดทน เปนตน นักปราชญบางทาน

กลาววา “ผูทีม่ีจริยธรรม คอืผูที่ปฏิบัติตอผูอ่ืน และตอตนเองเหมือนกัน”  ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหน่ึงวาในการที่

เราจะทำอะไรก็ตามตองเอาใจเขามาใสใจเรากอนเสมอ 

 การแพทยแผนปจจุบันและตะวันตกที่เราปฏิบัติอยูนั้นแทที่จริงถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 

๑๐๐ ป ในอดีตสังคมมองภาพลักษณของแพทยนั้นเกือบเทียบเทากับนักบวชผูทรงศีล แพทย คือ ผูเสียสละ

ความสุขสวนตัวเพื ่อที ่จะชวยเหลือเพื ่อนมนุษยใหพนจากโรครายตางๆ สังคมเชื ่อถือแพทยไดสนิทใจ  

แพทยจะรักษาอยางไรก็ได ชีวิตผูปวยอยูในความรับผิดชอบของแพทยอยางแทจริง เมื่อแพทยรักษาผูปวยหาย แพทย

จะเปนผู ม ีพระคุณกับผ ู ป วย ผ ู ปวยจะใหความยกยองนับถือแพทย ม ีของกำนัลใหตามกำลังของเขา  

แตถาแพทยรักษาแลวผูปวยเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ผูปวยและญาติก็จะไมตำหนิแพทย เพราะถือวาแพทยได
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ทำหนาที่ของแพทยดีที่สุดแลว ผูปวยและญาติจะเปลี่ยนความคิดไปโทษเวรกรรมแทน ที่เปนเชนน้ี เพราะวาแพทย

มิไดคิดคารักษาแพงอยางในปจจุบัน จิตใจของแพทยสวนใหญยังมีเมตตาธรรมเปนที่ต้ัง 

 แตในปจจ ุบ ันสภาพเศรษฐกิจส ังคมเปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางเด ียวก ับประเทศทางตะว ันตก  

ซึ่งยึดถือวัตถุนิยมเปนที่ตั้ง ทำใหแพทยเรียกรองคารักษาพยาบาลจากผูปวยมากขึ้น ดวยเหตุนี้ความนับถือไวเน้ือ

เช ื ่อใจต อแพทย  เช นในอด ีตจ ึงลดน อยลงมาก ความส ัมพ ันธ ระหว างแพทย ก ับผ ู ป วยจ ึงเปล ี ่ยนไป 

เปนแบบธุรกิจมากขึ ้น คำพูดและการปฏิบัติตอผู ปวยจึงไมอาจเชื ่อถือไวใจไดอยางสนิทเหมือนในอดีต  

สิ่งที่เราสังเกตไดชัดเจนในปจจุบันเชนในสถานพยาบาลทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการใชคำวา “ลูกคา” แทน

คำวา “ผู ปวย” ซึ ่งถาเรามองในมุมเดียวกันนี ้ เราก็คือ “พนักงานผู ขายบริการ” ดวยเหตุนี ้ล ูกคาที ่มาหาเรา 

จึงมาซื้อบริการทางการแพทยน่ันเอง 

 เปนที่ทราบดีวาการรักษาผูปวยของแพทยแผนปจจุบันแบบตะวันตกนั้น จะไดผลลัพธเปน ๒ ดานเสมอ 

ไมวาจะรักษาดวยยาหรือการผาตัดหรือวิธีอื่นๆ อาทิเชน ถาใชยารักษาก็อาจจะเสี่ยงตอภาวะขางเคียงจากยา ถา

รักษาโดยการผาตัดจะเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการผาตัดตางๆ ซึ่งบางครั้งทำใหเกิดความพิการและเสียชีวิตลง

ได โรคทางศัลยกรรมนั้น มีลักษณะพิเศษตรงที่การผาตัดรักษานั้นจะมีอัตราเสี่ยงสูงกวาการใชยา เพราะการผาตัด

ก็คือการทำใหรางกายไดรับบาดเจ็บเสียกอนที่โรคจะทุเลาหรือหาย ถาผาตัดแลวหายหรือทุเลาก็จะไมเกิดปญหา 

แตถาผาตัดแลวไมหายหรือทุเลาหรือเสียชีวิตก็อาจเกิดปญหากรณีพิพาทกับผูปวยหรือญาติได การผาตัดรักษาน้ีจึง

อาจมองได ๒ ดาน กลาวคือ เปนทั้งการรักษา (เจตนาดีของแพทย) และการทำรายรางกาย (ในมุมมองของผูปวย

ถาการรักษาแลวไมหายหรือเสียชีวิต) ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายทั้งแพงและอาญาได สาเหตุปญหาดังกลาวน้ี 

มีปจจัย ๓ อยางที่เกี่ยวของคือ 

๑. ศัลยแพทยและผู ปวยหรือญาติมิไดมีการตกลงยินยอมในการรักษากอนหรือถามีก็ไมชัดเจน 

ไมครอบคลุมในทุกๆ ดานของการรักษา 

 ๒. ศัลยแพทยเรียกรองคาบริการแพง 

 ๓. ศัลยแพทยและผูปวยขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 

 ตามความเห็นของผูเขียนขางตนการรักษาผูปวยทางศัลยกรรมนั้น ศัลยแพทยตองมีความรับผิดชอบเปน

อยางสูง ตองมีความสามารถในการเปนผูนำกลุมบุคลากรทางการแพทยทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวย การ

ตัดสินใจที่จะนำผูปวยไปผาตัด คือการที่เอาชีวิตผูปวยไปเสี่ยง ถาหากเกิดความผิดพลาดไมวาจะเกิดจากความ

ประมาทหรือไมก็ตาม ศัลยแพทยมีหนาที่ตองรับผิดชอบดวยเสมอ 
 

รูปแบบความสัมพันธของศัลยแพทยกับผูปวยที่เหมาะสมในปจจุบัน 

 สมเด็จพระราชบิดาไดทรงกลาวไววา “คนไขตองการจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับแพทยมากกวาที่จะหายาก

จากโรค ความสัมพันธระหวางแพทยกับคนไขเปนของจำเปนที่สุด สมัพันธภาพที่เกิดขึ้นน้ันทั้งสองฝายจะตองมี

ความเขาใจและไวใจซึ่งกันและกัน การรักษาจึงจะไดผลดีที่สุด” ในปจจบัุนความรูสึกและทาทีของผูปวยที่มีตอ
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แพทยน้ันยังคงใหความเคารพนับถือเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงถาความสัมพันธดังกลาวน้ีเกิดขึ้นใน

สถานพยาบาลของรัฐ ผูปวยยงัคงมีความรูสึกลึกๆ วา แพทยคือผูที่มีพระคุณตอผูปวย (Patronage) ในสวนของ

แพทยเองควรมีทาทีและความรูสึกตอผูปวยในฐานะ เพ่ือนมนุษยที่กำลังมีความทุกขจากการเจ็บปวย ควรแสดง

ความเห็นใจโดยการพูดคุยและปฏิบัติตอผูปวยแตละคนอยางน่ิมนวลมีศิลปะ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูปวยแตละคนน้ันไม

เหมือนกันทั้งโรคที่เปนและอุปนิสัยจิตใจของผูปวยที่แสดงตอแพทย หรือแมแตในโรคเดียวกันผูปวยก็อาจจะแสดง

อาการไมเหมือนกันอีกดวย 

 รูปแบบความสมัพันธระหวางแพทยกับผูปวยนาจะเปนแบบถอยทีถอยอาศัยกัน คือทั้ง ๒ ฝาย มีปญหาที่

ตองแกไขรวมกัน (Partnership) ดังที่แสดงในแผนภูมิขางลาง ทั้ง ๒ ฝายจะตองมีความไวเน้ือเช่ือใจกัน (Trust) 

ความเช่ือถือของผูปวยตอแพทยในปจจุบันสวนหน่ึงเกิดขึ้นจากภาพลักษณของแพทยที่ดีงามในอดีตที่สะสมกันมา

โดยอาจารยและแพทยรุนกอนๆ อีกสวนหน่ึงจะเกิดขึ้นจากสัญชาติญาณและความรูสึกของผูปวยที่มีตอแพทย ซึง่

ปฏิบัติตอผูปวยในการดูแลรกัษาไดดีเพียงใด มีความเห็นในกระตือรือรนมากนอยแคไหน นอกจากน้ีบุคลิกภาพของ

แพทยตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานพยาบาลและบุคลากรอ่ืนทางการแพทยก็มีสวนสำคัญเชนกัน เมื่อทั้งสอง

ฝายมีความเช่ือถือตอกันแตละฝายก็ตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด ผูปวยมหีนาที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ

โรคภัยไขเจ็บโดยไมปดบัง นอกจากน้ีขอมูลสวนอ่ืนๆที่เกี่ยวของก็ตองไมปดบังเชนกัน (ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 

อาชีพ วัฒนธรรม ความเช่ือ ฯลฯ) และเมื่อแพทยทำการตรวจรางกาย ตรวจวินิจฉัยโรคเพ่ิมเติม ตลอดจนการรักษา

ก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ในสวนของแพทยก็เชนเดียวกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความมุงมั่นในการรักษาอยาง

เดียวยังไมเพียงพอ แพทยจะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาที่ไดร่ำเรียนมาดวยสมกับที่เปนมนุษยทีม่ี

อาชีพแพทย (Professional) ดวยความสัมพันธเชนน้ีความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรักษาคงจะมีนอยลง

หรือไมเกิดขึ้นเลย ทำใหแพทยสามารถใหการดูแลรกัษาผูปวยไดเปนอยางดีที่สุดตามหลักวิชาแพทยและหลัก

จริยธรรม ไมตองมาคอยพะวงวาจะมีการตอวาหรือฟองรองศาลในกรณทีี่ผลการรักษามิไดเปนอยางเชน 

ที่ผูปวยคาดหวังไว 

 

ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยในปจจุบัน 

 

 

                                                                        

 

      SURGEON                       PATIENT 

 

 

 

 

CARE 

TRUST 

PROFESSIONALISM 

PARTNERSHIP 

(PATRONAGE) 



๘๓ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

ปญหาทางจรยิธรรมในผูปวยศัลยกรรม 

 ศัลยแพทยที่ประกอบโรคศิลปะน้ัน จะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาการแพทยรวมกับ 

การใชวิจารณญาณทางดานจริยธรรมประกอบดวยเสมอ อีกสิ่งหน่ึงซึง่มิอาจมองขามได ศัลยแพทยตองมีความ

ชำนาญในการทำหัตถการตางๆ อีกทั้งตองรูจักขีดความสามารถของตนเอง และถาเกิดปญหาที่เกิน 

ขีดความสามารถของตนเองแลวก็จำเปนตองปรึกษาผูที่มีความชำนาญมากกวาเสมอ ดวยเหตุน้ีในวงการแพทยการ

เคารพนับถือรุนพ่ีรุนนองถึงแมจะตางสถาบัน จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง มีบอยครั้งทีก่ารปฏิบัติตอผูปวยจะติดขัด

ที่ปญหาทางดานจริยธรรมวาอะไรควรทำหรือไมควรทำ ไรผิดอะไรถูก และบอยครั้งอีกเชนกันไมวาจะตัดสินใจวิธี

ไหนก็ตามก็ดูเหมือนวามีขอโตแยงไดในทุกกรณี อยางไรก็ตามการตัดสินใจวาจะทำอะไรน้ันตองยึดหลัก

ผลประโยชนสงูสุดของผูปวยเปนที่ต้ังเสมอ ปญหาที่ตามมาคือ “แลวผลประโยชนสูงสุดของผูปวยคืออะไร” ตาม

ความเห็นของผูเขียนนาจะขึ้นอยูกับความตองการของผูปวย ฉะน้ันการพูดจาปรึกษากันระหวางแพทยกับผูปวยถึง

ความตองการของผูปวยจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิงในกระบวนการรักษาทั้งหมด 

 ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ ้นในผู ปวยศัลยกรรมมักจะเกี ่ยวของกับความไมเขาใจของผู ปวยและญาติ 

ในขั ้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการรักษาของศัลยแพทย หรือมิฉะนั ้นผู ปวยและญาติมีความคาดหวังสูง 

ในผลการรักษาอยู กอนแลวผลการรักษาไมไดเปนอยางที ่คาดหวังไว ทั ้งนี ้เนื ่องจากกอนทำการรักษาไมได 

มีการตกลงในรายละเอียดของการรักษาน้ัน 

 ปญหาทางดานจริยธรรมของผูปวยศัลยกรรม สวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปน้ี 

 การเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษย (Respect for Autonomy) 

 ๑.๑ การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว (Informed consult) 

 ๑.๒ การพูดความจริงและการบอกขาวราย (Truth telling and Telling bas news) 

 ๑.๓ การรักษาความลับ (Confidentiality) 

 ๑.๔ การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาย (Decision at the end of life) 

 ๑.๕ การวิจัย และการรักษาดวยวิธีการใหม (Research and Innovative Treatment) 

 ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนในการรักษา (Conflict of Interest) 

 ๒.๑ แพทย 

 ๒.๒ ผูปวย 

 ๒.๓ ญาติและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 ๒.๔ ผูรับผิดชอบคารักษา (รัฐ, สถานพยาบาล, ประกันภัย ฯลฯ) 

 การจัดการกับการรักษาที่ไมไดมาตรฐาน (Malpractice) 
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การเคารพในสิทธิแหงการเปนมนุษย 

 มนุษยทุกคนไมวาจะเกิดมาในเผาพันธุใดฐานะอยางไร ยอมมสีทิธิสวนบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับรางกาย 

ความคิดความเช่ือทางวัฒนธรรม ศาสนา การเลือกแนวทางดำเนินชีวิต ความสัมพันธในหมูญาติพ่ีนองของ

ครอบครัวรวมทั้งสมบัติของตน ผูอ่ืนจะมาละเมิดมิได แตอยางไรก็ตามการดำรงชีวิตน้ันจะตองไมลวงล้ำสิทธิของ

ผูอ่ืนดวย ในกระบวนการรักษาก็เชนเดียวกัน ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยก็ควรเปนแบบที่มนุษยพึงมีตอ

กัน การปฏิบัติตอผูปวยของแพทยตามหัวขอที่กลาวไปแลวจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนที่จะ

กลาวตอไป 

 ๑. การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว 

 การบริการทางการแพทยน้ันต้ังอยูบนพ้ืนฐานแหงความเช่ือถือของสาธารณชนที่มีตอสถาบันแพทยอยาง

แทจริง ไม เชนน้ันแลวผูปวยคงจะไมบากบ่ันเดินทางมาพบแพทยที่สถานพยาบาลอยางแนนอน ความเช่ือถือของ

ผูปวยตอแพทยจะคอยๆ สะสมเพ่ิมพูนขึน้ตลอดระยะเวลาที่ผูปวยอยูภายใตการดูแลของแพทยเจาของไขที่มีความ

ชำนาญและมคีวามเอาใจใสในการดูแลความเช่ือถือน้ีจะลดนอยลงจนถึงขั้นปฏิเสธการรักษาหรือฟองรองถาผูปวย

เกิดความไมเช่ือถือตอแพทยเจาของใชแลว นอกจาก น้ีการปฏิบัติของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ ก็

เปนอีกสวนหน่ึงที่มีความสำคญัย่ิงตอความเช่ือถือเชนกัน 

 แทที่จริงเมื่อผูปวยเดินทางมาพบแพทยก็คือ การยินยอมพรอมใจทีจ่ะใหแพทยตรวจรักษาระดับหน่ึงแลว 

ผูปวยจะเปดเผยขอมูลความเจ็บปวยทั้งหมดของเขาหรือไมก็ไดในการมาพบแพทยครั้งแรก ทั้งน้ีสวนหน่ึงจะมา

ขึ้นอยูกับวาทศิลปของแพทยเปนสำคัญ การเปดเผยขอมูลสวนตัวบางอยางที่สำคัญที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวย

อาจจะตองใชเวลา อาจจะตองพบปะกับแพทยหลายครั้งแลวก็ได ถาผูปวยมีความเช่ือถือมั่นใจมากยิ่งขึ้นแลวก็จะ

รวมมือกับแพทยในการตรวจรางกายโดยละเอียด การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและการผาตัดรักษาก็จะตามมาใน

ภายหลัง การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวของแพทยจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูปวยมีความมั่นใจในตัว

แพทย 

 หลักการของการยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของสิทธิแหงความเปน

มนุษยอยางแทจริง “รางกายนั้นเปนของเรา เราผูเดียวเทานั้นคือผูยินยอม” การใหขอมูลขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย

และการผาตัดรักษาตองอาศัยความเปนครูรวมกับการใชทักษะในการติดตอกับผูปวย ขอมูลที่ใหกับผูปวยทุกบริบท

ตองมีสองดานหรือสองมุมมองเสมอ (ดี/ไมดี, ผาดีอยางไร/ไมผาดีอยางไร) การพูดคุยนี้ ซึ่งนับวาเปนชวงเวลาที่

สำคัญอีกอันหน่ึงในการที่แพทยและผูปวยมีโอกาสสรางสัมพันธอันดีตอกัน แพทยจะลวงรูถึงความรูสึกของผูปวยใน

การดำเนินชีวิต แพทยสามารถที่จะประเมินระดับสติปญญาของผูปวยและความรวมมือในการรักษาภายหลังได ซึ่ง

อาจมีความจำเปนในกรณีที่จะตองเลือกวิธีการรักษาใหผูปวยเอง (Prescription) ในขณะเดียวกันผูปวยก็มีโอกาสที่

จะประเมินความรูความสามารถตลอดจนจิตใจของแพทยดวยเชนกัน 
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 ในปจจุบันถาผู ปวยมีพื ้นฐานความรู อยู บาง อาจจะถามแพทยวา “คุณหมอเคยผาตัดแบบนี ้ 

มากี่รายแลว ผลเปนอยางไร” หรือ “คุณหมอมั่นใจแคไหนวาผาตัดผมแลวผมจะหาย” ขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ขั้นตอนการรักษาที่ตองสื่อไปยังผูปวยและญาติมีไดดังน้ี 

  ๑) ขอมูลที่ตองบอกผูปวยหรือญาติกอนการตัดสินใจยินยอมรับการรักษา 

  ๒) ผูปวยเปนโรคอะไร 

  ๓) โรคที่เปนน้ันจำเปนตองผาตัดแน หรือถาตองผาตัดจะผาไดกี่วิธีอะไรบาง 

  ๔) การพยากรณโรคหลังผาตัดเปนอยางไร จะหายมากนอยเพียงใด 

  ๕) ผลแทรกซอนจากการผาตัดที่พบบอยๆ มีอะไรบาง 

  ๖) ผลแทรกซอนจากการผาตัดที่รายแรงและเกิดขึ้นโดยไมคาดฝน 

  ๗) การรักษาแบบอ่ืนที่มิใชการผาตัดมีบางไหม ผลเปนอยางไร 

  ๘) ถาไมรักษาเลยโรคจะดำเนินตอไปอยางไร 

  ๙) คาใชจายที่เกิดขึ้นในการรักษาทุกขั้นตอน 

 จะเห็นไดวาโรคที่แพทยจะรกัษาผูปวยน้ัน ผูปวยควรมคีวามรูเชนเดียวกับแพทยดวย อยางไรก็ตามการ

บอกขอมูลเกี่ยวกับโรคที่จะรักษาน้ันตองประเมินระดับความรูของผูปวยโดยแพทยเจาของไขเปนเกณฑ โดยอยูบน

หลักการที่วาเมื่อใหขอมลูไปแลวจะไมสรางความต่ืนตะหนักจนเกินไปกับผูปวย แพทยและผูปวยจะตอง

ปรึกษาหารือกันถึงวิธีการรักษาพรอมทางเลือก แลวใหผูปวยเลือกวิธีการที่ผูปวยคิดวาเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต

ของผูปวยเองและญาติรวมกนั อยางไรก็ตามในกรณีทีม่กีารรองขอจากผูปวยหรือญาติ แพทยก็อาจเสนอทางเลือก

ใหผูปวยได (Recommendation) ในโรคทีไ่มฉุกเฉิน แพทยควรใหเวลาผูปวยในการตัดสินใจหรือรวมมือกับผูปวย

ในการไปหาความเห็นเพ่ิมเติมจากแพทยทานอ่ืน (Second Option) โดยการออกจดหมายแนบไปดวย และใน

ขณะเดียวกันก็ตองช้ีขอดีขอเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการรักษาที่ลาชา แพทยไมควรใชทาทีหรือคำพูดที่ฟงดูแลว

เหมือนกับเปนการบังคับใหผูปวยตองรีบตัดสินใจ 

 สรุปสวนประกอบสำคัญที่ทำใหผูปวยตัดสินใจยินยอมรับการรักษา คือ 

  ๑) สถานที่พบปะพูดคุยตองเหมาะสม (แลวแตโรคที่ผูปวยเปน) 

  ๒) ผูขอใบยินยอมตองเปนแพทยผูรักษาเทาน้ัน 

  ๓) พูดคุยกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง (อาจมีหลายคน) 

  ๔) ควรใชภาษาธรรมดาในการพูดคุย 

  ๕) ใหเวลาผูปวยและญาติตัดสินใจถาตองใชเวลามากตองช้ีขอดีขอเสียที่เกิดขึ้นจากการรักษา 

ลาชา 

  ๖) ใหโอกาสผูปวยและญาติไปปรึกษาแพทยทานอ่ืน (Second Option) 

  ๗) คอยถามผูปวยหรือญาติในสิ่งที่ยังสงสัยอยูวามีหรือไม 
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 ตามความเห็นของผูเขียนสถานที่เหมาะสมในการพูดคุยใหผูปวยยินยอมรับการรักษานั้นจะขึ้นอยูกับโรคที่

เปน รวมทั้งการประเมินทาทีของผูปวยโดยแพทยเปนองคประกอบดวย ในโรคทั่วไปที่รักษาไดงายอาจจะเปนที่

หองตรวจธรรมดาหรือที่เตียงผูปวยก็ได แตในโรครายแรงและติดตอ แพทยพึงประเมินสภาพกาลเทศะดวย 

นอกจากนี้การพูดคุยควรกระทำกับผูปวยที่มีอำนาจการตัดสินใจดวยตนเองตามกฎหมาย (ผูปวยที่บรรลุนิติภาวะ) 

หรือผูอ่ืนที่มีอำนาจในการใหการยินยอมใหทำการรักษา เชนกรณีผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะหรือผูปวยสูงอายุ ความ

ยุงยากอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่อำนาจการตัดสินใจรักษานั้นขึ้นอยูกับคนหลายคนและเกิดความขัดแยงในการเลือก

วิธีการรักษาขึ้น 

 ขอควรระวังและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการยินยอมที่จะรับการรักษา 

  ๑) ผูปวยและญาติมีความเขาใจในสิ่งที่แพทยบอกมากนอยเพียงใด 

  ๒) บันทึกรายละเอียดของการยินยอมใหผาตัดรักษาเปนลายลักษณอักษรไวในเวชระเบียน 

  ๓) จะแกปญหาอยางไรในกรณีที่ตองผาตัด นอกเหนือจากที่ผูปวยยินยอมไว อยางเชนกรณีที่  

เกิดขึ้น โดยไมคาดคิดในหองผาตัด 

  ๔) ผูปวยที่ไมสามารถใหความยินยอมในการผาตัดได 

  ๕) ผูปวยสูงอายุ และผูปวยที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

  ๖) ผูปวยสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ (จิตเวชหรืออุบัติเหตุหรือโรค) 

  ๗) ผูปวยตางดาว 

  ๘) ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถใหคำยินยอมรักษา 

   ? ใครคือผูตัดสินใจแทน 

   ? ถาไมมีจริงๆ จะแกปญหาอยางไร 

  ๙) ผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติจำเปนตองชวยชีวิต ไมจำเปนตองรอใบยินยอมรับการรักษา   

   (Therapeutic Privilege)  

 ทายสุดเมื่อทั้งแพทยและผูปวยทำสัญญาตกลงที่จะรักษาแลว แพทยควรบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไวเปน

ลายลักษณอักษร แลวเก็บไวที่แฟมเวชระเบียนของผูปวย และถือวาเปนเอกสารสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงถึงความ

เขาใจอันดีระหวางผูปวยและแพทย 
 

 ๒. การพูดความจริงและการแจงขาวราย 

 การพูดความจริงเปนจริยธรรมอันหน่ึงของมนุษยทุกชาติทุกภาษายึดถือ ในพุทธศาสนาไดใหความสำคัญ

โดยมีการบัญญัติอยูในเบญจศีล ซึ่งเราไดยินไดฟงพระสงฆเทศนอยูเปนประจำ จากคำประกาศของแพทยสภา เรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ มิไดกลาวถึงการพูดความจริงใน

การทำเวชปฏิบัติอยางตรงๆ ไว เพียงแตกลาวไวในเรื่องจริยธรรมที่พึงปรารถนา ขอที่ ๖ วา “แพทยตองมีความ
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ซื่อสัตยสุจริต สำนึกและทำแตความดีความถูกตองเปดเผยและจริงใจ วางตัวอยูเหนือความไมดีงามทั้งหลาย เปน

หลักการที่จะทำใหชีวิตสวนตัว และการทำงานดำเนินไปดวยดีไมดางพรอยหรือเกิดอุปสรรค” 

 อาชีพแพทยน้ันมีหนาที่ชวยชีวิต และชวยบรรเทาความเจ็บปวยของเพ่ือนมนุษยเปนสำคัญ  

ในการพูดคุยกับผูปวยตองสุภาพมีความจริงใจและแสดงความเห็นใจผูปวย โดยสามารถแสดงออกทั้งคำพูดและ

กริยาทาทาง ผูปวยที่บรรลุนิติภาวะแลวชอบที่จำใหแพทยบอกความจริงเกี่ยวกับโรคที่เขาเปน ถาผูปวยเปนโรคที่ไม

รายแรงแพทยควรใหรายละเอียดของโรคตามกำลังและสติปญญาของผูปวยที่จะรับฟง เพราะความเปนจริงอาชีพ

แพทยน้ันนอกจากจะรักษาโรคแลวแพทยยังตองเปนครูที่ดีดวย แพทยตองใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยและ

ผูปวยเมื่ออยูในสถานะที่จะทำได 

 

 การแจงขาวรายเก่ียวกับโรคมะเร็ง 

 การบอกความจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับผูปวย ตองประเมินสภาวะจิตใจของผูปวยกอนเสมอ และรวมไปถึง

ญาติใกลชิดหรอืเพ่ือนสนิทอีกดวย การบอกความจริงวาผูปวยเปนโรคมะเร็งน้ันจะเกิดผลที่ตามมาทัง้ดานดีและไมดี

เสมอ อาทิเชน ในดานดีอาจทำใหผูปวยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับผลการรกัษาที่จะตามมา แตในดานไม

ดีอาจทำใหผูปวยเสียกำลังใจ ทุกขใจ และบางครั้งถึงขั้นตรอมใจจนเสียชีวิตกอนที่โรคมะเร็งจะฆาชีวิตผูปวย จะเห็น

ไดวาการพูดความจริงเกี่ยวกับโรครายแรงแลว ทำใหผูปวยตองทนทุกขทรมานหนักขึ้นเปนสิ่งที่ไมควรกระทำ 

เพราะมองแลวขัดกับหลักการรักษาของแพทย ถึงแมจะขัดกับหลักจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตยตอผูปวยก็ตาม 

 ปจจุบันประชาชนสวนใหญมคีวามรูเกี่ยวกับโรคภัยตางๆ มากขึ้น ในกรณีที่แพทยประเมินดูแลวไมสามารถ

แจงกับผูปวยไดโดยตรง ควรแจงใหญาติสนิทของผูปวยรับรูดวย เพ่ือผลประโยชนในเรื่องความรวมมือการรักษาที่

จะตามมา มีบอยครั้งที่ญาติของผูปวยขอรองมิใหแพทยแจงขาวรายกับผูปวยโดยตรง เน่ืองจากวาผูปวยไมสามารถ

ยอมรับความเปนจริงได แตบางครั้งญาติผูปวยเองก็ไมสามารถยอมรับความจริงได กลับเปนผูปวยเองที่มีกำลังใจ

ดีกวาเมื่อไดรับทราบความจริง ตามความเห็นของผูเขียนการแจงขาวรายน้ันจะแจงใหญาติสนิทที่ยอมรับความจริง

ทราบกอนเสมอ แลวถามความประสงควาจะใหแจงใหผูปวยทราบดวยหรือไม ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมจะเกิดขึ้น

กรณีที่ผูปวยตองการใหแพทยพูดความจริงแตแพทยเจาของไขประเมินดูแลวผูปวยไมสามารถรับไดในกรณีเชนน้ีคง

ไมมีกฎเกณฑตายตัวนาจะพิจารณาเปนรายบุคคล ผูเขียนมักจะบอกผูปวยแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือใหผูปวยเตรียม

ตัวเตรียมใจรับสภาพซึ่งอาจตองใชเวลา ถาเปนไปไดควรเลี่ยงคำวาโรคมะเร็งเสีย ซึ่งโรคดังกลาวน้ีแพทยควรบอก

เทาที่ผูปวยจะซักถาม ในกรณีที่ผูปวยถามถึงการพยากรณโรค แพทยควรใชขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับโรคน้ันอยาง

ระมัดระวัง ผูเขียนเองมักใชขอมูลในสวนทีดี่ที่สุดกับผูปวยเสมอ อยางนอยเราก็พูดความจริงกับผูปวยในบางเรื่อง 

และเปนการใหกำลังใจผูปวยดวย ยกตัวอยางเชน ผูปวยมะเร็งตับน้ันมีการพยากรณโรคเฉลี่ยประมาณ ๖ เดือนก็จะ

เสียชีวิต แตก็มีรายงานบอยๆวาสามารถมีชีวิตอยูไดถึง ๒-๓ ป เปนตน 

 โดยสรุป การบอกความจริงกับผูปวยเกี่ยวกับโรครายแรงควรประเมินสภาพจิตใจผูปวยกอนเสมอ หรอืควร

ปรึกษากับญาติผูปวย ในกรณีที่ไมไดบอกกับผูปวยโดยตรงก็จำเปนตองใหญาติสนิทรับรูขอมูลแทน ทั้งน้ีเพ่ือ
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หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจตามมาภายหลังจากการที่มิไดบอกความจริงกับผูปวยโดยตรง ในการพูดความจริงกับผูปวย

จะตองพิจารณาดวยวาควรจะบอกความจริงกับผูปวยเมื่อไหร อยางไร จึงจะเหมาะสม และดวยวิธีการอยางไร เมื่อ

ผูปวยทราบวาตนเองเปนโรครายแลว แพทยควรมีวิธีการที่จะแกปญหาที่จะตามมาทั้งดานจิตใจและโรคที่เปนอยู 

แพทยจำเปนตองใหกำลังใจผูปวยและยินดีที่จะใหความชวยเหลือในสวนที่จะบรรเทาอาการปวยของโรคอยางสุด

ความสามารถ ไมควรปลอยใหผูปวยกลับไปอยางสิ้นหวัง เหนือสิ่งอ่ืนใดแพทยตองมั่นใจวาคำวินิจฉัยน้ันแนนอน

แลวโดยไมมีขอโตแยง (Histological Diagnosis) 

 

 การแจงขาวรายกรณีผูปวยเสียชีวิตกับญาติผูปวย 

 ในการแจงขาวผูปวยเสียชีวิตกับญาติผูปวยนั้น ควรจะใหขาวรายนั้นกระทบกระเทือนกับญาติผูปวยนอย

ที่สุดเทาที่จะทำได โดยทั่วไปแลวผูปวยที่อาการหนักอาจจะไดรับการรักษาในหองผาตัดหรือในหออภิบาลผูปวยกอ

ได ซึ่งมักจะมีญาติพี่นองคอยดูอาการอยูจำนวนมาก ถาแพทยประเมินดูแลววาไมสามารถรักษาไดแลวควรบอก

อาการใหญาติที่คอยอยูทราบเปนระยะๆ ควรใชภาษางายๆ ที่กอใหเกิดความตื่นตระหนกนอยที่สุด น้ำเสียงที่พูด

ควรพูดชาๆ ไมควรใชคำพูดวา “ญาติคุณตายแลว” อาจจะใชคำวา “จากไปแลวอยางสงบหรือไปสูที ่ชอบ” 

หลังจากบอกไปแลวควรดูปฏิกิริยาของญาติสนิทของผูปวยดวยและพรอมที่จะเขาไปแกไขตอไป 

 ตัวอยางขั้นตอนการแจงขาวรายผูปวยเปนโรคมะเร็งตับลักษณะผูปวยมีเวลาพอใหเราเลือกชวงจังหวะ

กาลเทศะในการบอกไดซึ่งจะใชเวลาหลายวันนับแตเรารับผูปวยไวในความดูแล อาจแบงขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นที่ ๑ สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปวยและญาติ สิ่งที่ไดประโยชนก็คือความนับถือไวเนื้อเชื่อใจกัน 

และตางฝายตางประเมินจิตใจซึ่งกันและกัน แพทยเจาของไขจะเรียนรูไดเองวาขาวรายน้ันควรแจงใครกอน (ผูปวย, 

ญาติสนิท, ญาติหางๆ, เพ่ือน)  

 ขั้นที่ ๒ เลือกบอกแกผูมีกำลังใจเขมแข็งกอน ในขั้นตอนนี้ควรเลือกบอกญาติสนิทกอนถามีโอกาสเปนไป

ได แตบางครั้งอาจตองบอกญาติหางๆ กอนหรือแมแตเพื่อนของผูปวยก็ตาม มีอยูบอยๆ เชนกันที่ตัวผูปวยเองมี

กำลังใจดีกวาญาติเสียอีก ซึ่งเราอาจบอกผูปวยกอนก็ได 

 ขั้นที่ ๓ บอกขาวเปนระยะๆ การบอกขาวน้ีจะตรงกับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยของเราดังน้ี 

 ประวัติและตรวจรางกาย   โรคตับ 

 การตรวจอัลตราซาวด   ตับแข็ง, กอนเน้ือในตับ (ฝ/อ่ืนๆ) 

 การตรวจคอมพิวเตอรสแกน   ฝหรือเน้ืองอก 

 เปดผาตัด     เน้ืองอกธรรมดา/รายแรง/ตับแข็ง 

      รอผลช้ินเน้ือ 

 ขั้นที่ ๔ ตองใหผูปวยและญาติทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคที่เปนใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่

จำเปนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการวางแผนดำเนินชีวิตในชวงที่เหลือนั้น ขอมูลอื่นๆ ที่ไม

เกี่ยวของกับการรักษา ถาผูปวยไมถามก็ไมจำเปนตองบอก 
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 ๓. การรกัษาความลับของผูปวย 

 จากขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๖ เรื่องการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมขอ ๙ ระบุวา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซึ่งตนทราบมา

เน่ืองจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรอืตามหนาที่” 

เปนที่ทราบกันดีวาการเก็บรักษาความลับของผูปวยใหรูกันเฉพาะแพทยเจาของไขและผูปวยน้ันเปนไปไมไดเลย 

เน่ืองจากในขบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาน้ันจะตองเขาไปเกี่ยวของกับบุคลากรในสถานพยาบาลจำนวนมากไม

วาจะเปนพยาบาล เจาหนาที่เอกซเรย เจาหนาที่เทคนิคการแพทย นอกจากน้ี สังคมไทยน้ันมีเอกลกัษณในดานที่

ชอบซุบซิบในเรื่องของผูอ่ืน ก็ย่ิงทำใหไมสามารถเก็บความลับของผูปวยไดเลย ไมชาหรือเร็วผูปวยก็ตองทราบอยูดี 

ความลับของผูปวยที่ไดจากการประกอบวิชาชีพ หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการซักประวัติตรวจรางกายและการตรวจ

ทางหองทดลอง ตลอดจนเอกสารเวชระเบียนของผูปวยทั้งหมด สำหรับแพทยและบุคลากรทางการแพทยไมควรนำ

ขอมูลของผูปวยมาพูดคุยกันในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงที่มีประชาชนอยูจำนวนมากถึงแมจะอยูใน

สถานพยาบาลก็ตาม การนำขอมูลของผูปวยออกเปดเผยอาจทำใหผูปวยเสียหาย เพราะมันอาจมีผลกระทบตอ

อาชีพ ความเปนอยู ช่ือเสียง เกียรติยศของผูปวยได อยางไรก็ตามการเก็บความลับของผูปวยในเรื่องโรครายแรง

และติดตอก็อาจทำใหผูใกลชิดผูปวย บุคลากรทางการแพทย หรือแมแตสวนรวมเกิดอันตรายได และน่ีคือปญหา

ความขัดแยงทางจริยธรรมอยางแทจริง ในเรื่องมารยาทในการประกอบวิชาชีพกับการทำความดีซึ่งมีอยูในจิตใจ

มนุษยทุกคน 

 การเปดเผยขอมูลของผูปวยสามารถกระทำไดตามเง่ือนไขตอไปน้ี 

 ๑) เมื่อไดรับการรองขอจากผูปวยโดยตรงหรือผานตัวแทน (อาทิเชน บริษัทประกันภัย เปนตน) 

 ๒) คำสั่งศาล เพ่ือใหแพทยเจาของไขไปใหการในศาลในฐานะพยาน หรือศาลสั่งใหเปดเผยขอมูล 

 ๓) ผูปวยที่มีบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นจากคดีอาชญากรรม หรือการทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง 

 ๔) โรคติดตออันตรายรายแรง เชน โรคเอดส เปนตน 

 

 ๔. การตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตและความตาย 

 เปนที่ทราบกันดีวาแพทยสามารถที่จะยึดชีวิตหรือชะลอการตายในผูปวยที่มีอาการหนักออกไปไดระยะ

หน่ึง ผูปวยกลุมน้ีพบวามีพยาธิสภาพจากบาดเจ็บรุนแรงที่สมองหรือโรคหลอดเลือดในสมอง (CVA) ที่ม ีGlasgow 

Coma Score ระหวาง ๓-๕ โรคมะเร็งสุดทาย, Irreversible shock ที่มี Sepsis และ Multiple organ failure 

ปญหาจริยธรรมในกรณผีูปวยเหลาน้ีมักจะเกี่ยวของกับสภาพผูปวยที่วาไปแลวหมดหวังที่จะหาย หรืออยูในสภาพที่

เรียกวา “จะเปนก็ไมเปน จะตายก็ไมตาย” ทั้งตัวแพทยเจาของไขและญาติผูปวยก็ไมทราบจะตัดสินใจในการรักษา

ตอไปอยางไร มีบอยครั้งที่แพทยประเมินสภาพผูปวยแลวหนักเกินกวาที่จะรักษาใหกลบัมาดีได ถึงมีโอกาสรอดก็จะ

ตามดวยคุณภาพชีวิตที่ไมดี ชวยเหลือตนเองไมได นอนลืมตาเปนผักเปนหญา (vegetative) ผูปวยไมมีทางที่จะ
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กลับบานไปใชชีวิตอยางมีเกียรติภูมิมีคุณคาตอตัวเองและสังคมได การที่แพทยจะตัดสินใจหยุดรักษาหรือไมน้ัน คง

ขึ้นอยูกับความหวังของแพทยเจาของไขและญาติผูปวยเอง แตในบางสถานการณแมแตฝายบริหารของ

สถานพยาบาลก็มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย ถาทุกฝายเห็นวาหมดก็คงจะงาย ในกรณีเชนน้ีแพทยควรยึดถือ

หลักเกณฑสมองตายซึ่งกำหนดโดยแพทยสภาเมื่อป ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๙ ไดเลย แตในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงกัน  

เชน แพทยเห็นวายังมีความหวังอันนอยนิดแตฝายญาติเห็นวาหมดหวังแลว แพทยเจาของไขจะตัดสินใจอยางไร 

ญาติน้ันมีความชอบธรรมเพียงไรมีอำนาจการตัดสินใจวาจะใหแพทยรักษาหรือไม หรอืถามีความเห็นขัดแยงกันใน

หมูญาติ พ่ีนองผูปวย แพทยจะยึดถือความเห็นของฝายไหนในการตัดสินใจ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจจะทำอะไร

หรือไมทำอะไรตอไปในผูปวยที่เราเห็นวาหมดหวังแลวน้ันไมงายเลย จะตัดสินใจแบบไหนก็มีขอโตแยงทั้งน้ัน 

ยกตัวอยางเชน ถาเปนผูปวยที่ยังรักษาโดยใชเครื่องชวยหายใจ และยากระตุนการทำงานของหัวใจ เราจะหยุดการ

รักษาทั้งสองขนานหรือไมถาญาติยินยอม ถาทำแลวแพทยจะถูกกลาวหาเปนฆาตกรหรือไม หรือวาถาเปนผูปวย

มะเร็งระยะสุดทาย และผูปวยหยุดหายใจแพทยจำเปนตองชวยหายใจหรือไม ถาไมทำจะผิดจรรยาแพทยหรือไม 

การตัดสินใจของแพทยที่มีตอเรื่องทั้งสองน้ีจะตองเปนไปโดยเจตนาดีตอผูปวยเปนพ้ืนฐาน และควรดำเนินการไป

ดวยหลักมนุษยธรรมสากลไมควรยึดกับทัศนคติความเช่ือสวนตัวของแพทยเจาของไข ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย

น้ันวัดจากการไมกระทำใดๆ ที่จะลดทอนความเปนมนุษยของผูปวยเอง น่ีเปนสิ่งแพทยตองยึดถือเสมอ 

 

 ๕. การวิจัยและการรักษาดวยวิธีการใหม 

 จากขอบังคับของแพทยสภา ในเรื่องเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ หมวด ๖ 

เรื่องการทดลองในมนุษยน้ัน มีเน้ือหาสาระอยางชัดเจนวา การวิจัยในผูปวยน้ัน ตองเคารพในสิทธิของผูปวยทุก

ประการ และตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหายทีเ่กิดตามมา ปญหาจริยธรรมมักจะเกิดขึ้นวาการวิจัยน้ันมี

อัตราเสี่ยงมากนอย และความชอบธรรมเพียงใด ใครจะเปนผูพิจารณาใหมีการวิจัยน้ันขึ้น 

 
 

ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนการรักษา 

 ในปจจุบันความขัดแยงดังกลาวน้ีมีแนวโนมที่จะพบมากขึ้นและรุนแรงขึ้น โดยมสีาเหตุไดจากทกุฝาย ไมวา

จะเปนแพทย ผูปวย ญาติ และผูจายคารักษาอ่ืนๆ (Third party) กรณน้ีีแพทยเจาของไขตองยึดผลประโยชนของ

ผูปวยเปนเปาหมายสูงสุด ถงึแมหลักการน้ีจะขัดกับผลประโยชนของแพทยโดยตรงก็ตาม มิเชนน้ันตัวแพทยเองจะ

กระทำผิดทางจริยธรรม 
 

 

การจัดการกับการรักษาที่ไมไดมาตรฐาน 

 การรักษาที่ไมไดมาตรฐานนั้นจะเกี่ยวของกับปญหาจริยธรรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากขาดการเอาใจใส 

ดูแลผูปวยหรือแพทยนั้นยังขาดความรูความชำนาญ หรือเปนทั้ง ๒ อยางรวมกัน นี่เปนปญหาที่ยุงยากอันหนึ่งที่
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เมื่อประสบแลวยากที่จัดการใหไดผลลัพธที่ดี และเปนที่พึงพอใจของผูปวยและญาติ ในฐานะแพทยนั้นเรามีหนาที่

ตองรักษาเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพของเราแตขณะเดียวกันก็ตองคำนึงถึงผลประโยชนของผูปวยอันพึงจะไดจากการ

ปฏิบัติของเราดวย 

 ในสภาพเวชปฏิบัติปจจุบัน ซึ่งการแพทยของเรามีแพทยเฉพาะทางมากมาย และสาธารณชนมีการตื่นตัว

ในองคความรูทางการแพทยมากขึ้น จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จะไมใหสังคมคาดหวังจากแพทยสูงมากขึ้น

ดวย ฉะน้ันในการทำเวชปฏิบัติแพทยพึงตั้งตนอยูในความไมประมาท มีสติยั ้งคิด มีความรูความสามารถทัน

เหตุการณที่เปลี่ยนไปในองคความรูใหมและตองทราบขีดกับผูปวยและญาติ เห็นอกเห็นใจเขา เมื่อเรารักษาแลว

เกิดพลาดพลั้งไมวาจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือไมก็ตาม ผูปวยและญาติก็มักจะใหอภัยเราได 

 สำหรับในหมู แพทยเองควรมีทาทีตอผู ที ่ทำเวชปฏิบัติไมไดมาตรฐานเปน ๒ กรณี ซึ ่งทั ้ง ๒ กรณี  

อยู บนพื ้นฐานที ่ว าแพทยน ั ้นม ี เจตนาดีต อผ ู ป วยเป นท ี ่ต ั ้ งเสมอ ค ือ ๑) กรณีท ี ่ เก ิดจากขาดความรู 

ความชำนาญ และ ๒) กรณีที่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบ ถาเกิดจากกรณีแรกก็ควรมีการฝกอบรมแพทยผูน้ัน

เพิ่มเติมจนไดมาตรฐาน สำหรับกรณีหลังนั้นควรจะมีบทลงโทษตามความหนักเบาของการผิดมาตรฐานการดูแล

รักษา ชุมชนของแพทยทุกสาขาในระดับโรงพยาบาลควรจะมีกลไกที่จะตรวจสอบกันเองในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน

ของรักษาและทั้งหมดน้ันถูกช้ีนำโดยแพทยสภา และราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแพทยทุกสาขา 

 ในปจจุบันมาตรฐานในการดูแลรักษาถูกกำหนดโดยกลุมแพทยสาขาตางๆ ในรูปของ Clinical Practice 

Guideline (CPG) ซึ่งอาศัยองคความรูใหมๆทีม่ีรากฐานมาจาก Evidence Base Medicine ซึ่งเปนที่ยอมรับใน

วงการแพทยทั่วไป ดวยเหตุน้ีแพทยที่ทำเวชปฏิบัติจึงตองต่ืนตัวตลอดเวลาในการศึกษาองคความรูใหมๆ เปนหนาที่

ของแพทยในแตละสาขาที่จะควบคุมการทำเวชปฏิบัติใหไดมาตรฐาน โดยหนาที่แลวแพทยที่มีความรูความชำนาญ

อาวุโสกวาตองคอยสอดสองดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทยที่มีอาวุโสนอยกวาโดยผานทางกลไกที่ถกูเรียกวา การ

ทำ Medical audit ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ Medical audit  

ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ Medical audit เทาน้ันจึงจะสามารถ

ตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติของแพทยได และเวชปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมจะนำมาซึ่งผลการรกัษาที่ดีเหมาะสม

ตามสภาพและเปนที่ถึงพึงพอใจของผูปวยในที่สุด ผลสุดทายที่จะตามมา คือ การไดจรรโลงเกียรติศักด์ิ และศักด์ิศรี

แหงวงการแพทยของเราใหย่ังยืนตลอดไป 

 

แนวทางการปองกันปญหาทางจริยธรรม 

 ๑. เพ่ือลดปญหาจริยธรรมในเวชปฏิบัติลงเทาที่จะทำได ศัลยแพทยแตละคนตองคำนึงถึงสิ่งเหลาน้ี 

 ๒. สรางความสัมพันธอันดีระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ 

 ๓. บันทึกเวชระเบียนใหถูกตองทุกขั้นตอนการวิจัยและการรักษา เวชระเบียนที่ดีนั้นจะเปนสิ่งยืนยันวา

การรักษาน้ันไดมาตรฐาน และไมมีความประมาทเกิดขึ้นระหวางการดูแลรักษา 
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 ๔. ตองใหการดูแลรักษาผูปวยทุกคน ตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานการณนั้นๆ ทั้งนี้ตองคำนึงถึงความ

สิ้นเปลืองคาใชจายของผูปวยดวย ระหวางการดูแลรักษาตองไมทอดทิ้งผูปวยพรอมที่จะแกไข เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ขึ้น แมผลการรักษาจะเปนอยางไรก็ตาม หากผูปวยเห็นวาแพทยใหการดูแลอยางใกลชิดแลว แมจะเกิดปญหา 

ความรุนแรงจะลดลงแนนอน 

๕. ชุมชนแพทยทุกระดับ ตองมีกลไกที่จะตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติ โดยยึดหลักอาวุโส ความชำนาญ

ความรูทางการแพทย ในการตรวจสอบใหการทำเวชปฏิบัติน้ันไดมาตรฐาน 
 

แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาจริยธรรม 

 เมื่อเกิดปญหาทางดานจริยธรรมขึ้น ควรยึดหลักในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 ๑. ปญหาจริยธรรมน้ันคืออะไร อยูตรงไหน อะไรคือความขัดแยง 

 ๒. มีบุคคลที่เกี ่ยวของกับปญหากี่คน ใครบาง  ใครจะไดประโยชนหรือเสียประโยชน ใครคือบุคคล 

ที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจตอปญหาน้ี 

 ๓. ปญหาจริยธรรมดังกลาวน้ันมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือและการใหคุณคา

หรือไม 

 ๔. บุคคลที่เกี่ยวของกับปญหาทั้งหมดทราบขอเท็จจริงของปญหาเพียงใด 

 ๕.ความขัดแยงของปญหานั้นสามารถแกโดยการเจรจาหรือไม และเมื่อแกแลวสิทธิของผูปวยไดรับความ

เคารพหรือไม 
 

 

บทสรุป 

 แพทยนั ้นมีหนาที ่ช วยชีวิตและบรรเทาความเจ็บปวย  ในการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี ้ต อง

ประกอบดวยความรูความชำนาญในการรักษาที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของวงการแพทย สวนการปฏิบัติตอ

ผูปวย ตองมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งศัลยแพทยตองเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษยอยางเครงครัด โดย

แสดงใหประจักษจากการกระทำดังตอไปน้ี 

๑ )  Informed consent ๒ ) Confidentiality ๓ ) Truth telling ๔ ) Decision at the end of life ๕ ) 

Innovative treatment แทที่จริงศัลยแพทยที่ดีนั้นก็คือมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกัน

อยางมีเกียรติภูมิและศักด์ิศรีน่ันเอง 
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บรรณานุกรม 
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ปฏิบัติ.พิมพครั้งที่ ๑ ; กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๔ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

ภาคผนวก ๕ 

การรับรองวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปรญิญาเอก” 

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

เปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันฯที่ใหการฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันที่ให

การฝกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยประจำบานแตละรายดวย หากแพทยประจำบานมีความประสงคดังกลาว 

ตนเองจะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมฯทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการฝกอบรมที่มีโอกาสไดรับทั้ง ว.ว.

และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเขาอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยที่เปนผูวิจัยหลกั 

และผลงานน้ันตองตีพิมพในวารสารที่เปนทีย่อมรับของกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

ในกรณีทีส่ถาบันฝกอบรมฯไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือใหมีการรบัรองคุณวุฒิ ว.ว. 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันน้ันมีสิทธ์ิที่จะไมจัดการฝกอบรมแบบที่มีการรบัรองคุณวุฒิให “เทียบเทา

ปริญญาเอก” ได แตสถาบันน้ันตองแจงใหแพทยประจำบานทราบต้ังแตวันเริ่มเปดรับสมัครเขาเปนแพทยประจำ

บานไปจนถึงวันที่เริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝกอบรมฯใดตองการใหมีการรับรอง ว.ว. ใหมีคุณวุฒิ

ดังกลาว แตมทีรัพยากรจำกัด สถาบันฝกอบรมฯน้ันสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจาก

สถาบันฝกอบรมฯอ่ืนมาชวยได 

การที่แพทยประจำบานสอบผานและมีสทิธ์ิไดรับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรแลว หากมคีวามประสงคจะให

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ดำเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวาวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร มีคณุวุฒิ 

“เทียบเทาปริญญาเอก” น้ัน จะตองทำใหผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

๑. ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๒. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ 

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปนบทความ

ที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน

วารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน ๑๐ ป 

(วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณีที ่ ว.ว. ของศัลยแพทยไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” แลวน้ันราชวิทยาลัยฯ ขอ

แนะนำวา หามใชคำวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคำวา ดร. นำหนาช่ือ
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ตนเอง แตสถาบันการศึกษาสามารถใช ว.ว. ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี มาใชใหศลัยแพทยเปนอาจารยประจำ

หลักสูตรการศกึษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจำ

สถานศึกษาได โดยเสนอใหสถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังน้ี 

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จำนวนกี่ทาน จาก ว.ว.  

- มีอาจารย “Ph.D.หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จำนวนกี่ทาน 

ดังนั ้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทานที ่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี ้ อาจจะมีคำวา 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทาน้ัน 
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ภาคผนวก ๖ 

ระเบียบปฏิบัติ, สิทธิและหนาที่ของแพทยประจำบาน 

 

ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของแพทยประจำบาน 

๑. แพทยประจำบานที่ไดรับการจัดใหฝกอบรมในงานและกลุมงานใดใหแพทยประจำบานนั้นอยูในความ

รับผิดชอบของแพทยหัวหนางาน และแพทยหัวหนากลุมงานน้ันๆ โดยการควบคุมของนายแพทยผูอำนวยการ 

๒. แพทยประจำบานที ่ปฏิบ ัต ิงานอยู  ในงานหรือกลุ มงานใด  จะตองปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบ  

หรือคำสั่งของงานหรือกลุมงานน้ันๆ 

๓. แพทยประจำบานจะตองมีมารยาท  และความประพฤติอันเหมาะสม ตอผูใหการฝกอบรม  ผูรวมงาน

และผูปวย  ไมกระทำการใดๆ เปนที่เสื่อมเสีย 

๔. แพทยประจำบานจะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอยดี  

ตามหลักวิชา 

๕. แพทยประจำบานจะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 

๖. ในระหวางฝกอบรม ถาปรากฏวา แพทยประจำบานมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดความรับผิดชอบไม

สนใจในการฝกอบรมปฏิบัติงาน แพทยหัวหนางาน  หัวหนากลุมงาน และอนุกรรมการการฝกอบรมแพทยประจำ

บานฯ มีสิทธิเสนอใหลงโทษได โดยการควบคุมของนายแพทยผูอำนวยการ 

 

หนาที่ของแพทยประจำบาน 

 ๑. ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไป 

 ๒. แพทยประจำบานมีหนาที่  ปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในเวลาและนอกเวลา  

ในการดูแลตรวจรักษาผาตัดผูปวยในโรงพยาบาล  ผลดัเปลี่ยนกันปฏิบัติงานหนาที่แพทยเวร ตามที่งานหรือฝาย

มอบหมายให 

 ๓. แพทยประจำบานมีหนาที่อุทิศตัวเพ่ือการศึกษาในสาขาที่ตนฝกอบรมโดยไมเห็นแกความเหน่ือยยาก 

 ๔. ในเวลาราชการแพทยประจำบาน จะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเมื่อไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

เรียบรอยแลวหรือไดมอบหมายใหแพทยประจำบานทานอื่นปฏิบัติงานแทน  และไดรับอนุญาตจากอาจารยประจำ

สาย หรือแพทยหัวหนางานหรือหัวหนาฝายแลว 

 ๕. แพทยประจำบานมีหนาที่ปฏิบัติงานแทนแพทยฝกหัดทุกอยางในกรณีที่ไมมีแพทยฝกหัดมาปฏิบัติ

หนาที่ในหนวยงานที่ตนไดรับมอบหมาย 
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 ๖. แพทยประจำบานมีหนาที่ควบคุมแนะนำ ฝกสอนนักศึกษาและแพทยฝกหัด และแพทยประจำบานชั้นต่ำ

กวาทั้งน้ี รวมถึงความประพฤติ  วิธีปฏิบัติงานและดานวิชาการอีกดวย 

 ๗. แพทยประจำบานจะเปนผูชวยแพทยหัวหนางานหรือแพทยอาวุโสในการใหคะแนนและการประเมินผล

นักศึกษาแพทย และแพทยฝกหัดอีกดวย 

๘. แพทยประจำบานมีหนาที่ควบคุมดูแลและเปนที่ปรึกษานักศึกษาแพทยและแพทยฝกหัดในการ

ปฏิบัติงานดูแลผูปวย และทำรายงานผูปวยหรือทำรายงานผูปวยเองในกรณีที่ไมมีแพทยฝกหัดใหเรียบรอยและเปน

หลักฐาน ทั้งประวัติ การตรวจรางกายการดำเนินโรค การเตรียมผาตัด รายงานการผาตัดและรายงานสรุป 

  ๘.๑ ประว ัต ิและการตรวจร างกายให เสร ็จส ิ ้นภายใน ๒๔ ช ั ่วโมง หล ังผ ู ป วยร ับเขา 

ในโรงพยาบาล ในกรณีผูปวยตองรับการผาตัดดวนจะตองมีประวัติและการตรวจรางกายกอนผูปวยรับการผาตัด 

๘.๒ การดำเนินโรคตองลงเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรืออยางนอยทุก ๒๔ 

ช่ัวโมง ควรมีการลงเพ่ิมเติมถึงแมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

  ๘.๓ รายงานผาตัดจะตองเสร็จอยูในแฟมรายงานภายใน  ๔๘  ช่ัวโมง 

  ๘.๔ รายงานสรุปควรจะเสร็จภายใน ๔๘ ช่ัวโมง กอนที่เจาหนาที่จะเก็บรายงานไปยังหองสถิติ 

๙. แพทยประจำบานมีหนาที่ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทยประจำบานที่อาวุโสกวา หัวหนาแพทยประจำ

บานและแพทยอาวุโสผูควบคุมรับผิดชอบถาคำสั่งน้ันถูกตองตามหลักวิชาและทำนองคลองธรรม 

 ๑๐. แพทยประจำบานตองเขารวมอภิปราย, บรรยาย, และประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของของงาน, ฝาย

หรือของโรงพยาบาลทุกครั้ง 

 ๑๑. ในระหวางที่แพทยประจำบานปฏิบัติหนาที่แพทยเวร  ตามที่ไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการหรือใน

วันหยุดราชการ  ถือวาการปฏิบัติหนาที่แพทยเวรน้ีเปนสวนของการฝกอบรมทีส่ำคัญ เพราะเกี่ยวของกับการ

รับผิดชอบในหนาที่ที่เกี่ยวกับชีวิตของผูปวย ฉะน้ันหากมีการบกพรองในหนาที่จะถือวาเปนความผิดที่รายแรง

ดังน้ันแพทยประจำบานที่ปฏิบัติแพทยเวรจะตองอยู ณ สถานที่ในโรงพยาบาลที่เจาหนาที่ทราบวาอยูไหนใน

โรงพยาบาล   

      แพทยเวรจะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเมื่อ 

  ๑๑.๑ ไดรับการอนุญาตจากหัวหนาแพทยประจำบานหรือผูแทน และแพทยเวรอาวุโสเรียบรอย  

แลว 

  ๑๑.๒ มีแพทยประจำบานในระดับเดียวกันปฏิบัติหนาที่แทนทุกอยางในหนาที่แพทยเวร 

  ๑๑.๓ แพทยเวร ๑ คน จะปฏิบัติหนาที่แทนแพทยเวรหลายคนไมได 

 ๑๒. ในกรณีที ่ผ ู ป วยถึงแกกรรม  แพทยประจำบานตองพยายามขออนุญาตตรวจศพจากญาติ  

รวมชันสูตรศพกับพยาธิแพทยและลงในใบมรณบัตรใหโดยดวน เพื ่อญาติผู ตายจะไดจัดการกับศพตาม 

ความตองการตอไปได 
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 ๑๓. ควรมีการสื ่อสารติดตอกับผู ปวยหรือญาติผู ปวยดวยทาทีที ่เปนมิตรและสุภาพ ตองอธิบาย 

ใหเขาใจถึงโรค การดำเนินไปของโรค แผนการรักษา  พยากรณโรค  และความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดจากเหตุ

ตางๆเพ่ือใหผูปวยและญาติเขาใจทั้งกอนและหลังผาตัด 

 ๑๔. การปรึกษากับแพทยตางแผนก  ถาเปนไปไดนอกจากเขียนใบปรึกษาใหละเอียดและสมบูรณแลว  ควร

ติดตอปรึกษากับแพทยที่รับปรึกษาโดยตรง  อธิบายใหทราบถึงสาเหตุที่ตองปรึกษาและสภาพของผูปวยในขณะน้ัน 

ขอความเห็นอยางออนนอมถอมตน เพ่ือประโยชนแกผูปวยและการเรียนรูของแพทยประจำบานเอง 

 ๑๕. แพทยประจำบานจะตองสวมเครื่องแบบที่โรงพยาบาลจัดหาใหในเวลาปฏิบัติหนาที่เสมอ 

 ๑๖ .แพทยประจำบานจะตองมีหนาที่ดูแลรักษาผูปวยที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดตามหลักวิชา  ภายใต

ความควบคุมของหัวหนาแพทยประจำบานและแพทยอาวุโส 

 ๑๗. แพทยประจำบานมีหนาที่ตรวจเย่ียมผูปวยใน  ที่ไดรับมอบหมายอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง  

คือ ในตอนเชาใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๘.๐๐ น. และในตอนบายกอน ๑๖.๓๐ น. 

 ๑๘. แพทยประจำบานจะตองรายงานแพทยอาวุโสที่ปรึกษาทุกครั้ง  ถามีเหตุการณที่สำคัญเกิดขึ้นหรือมี

ผูปวยรับใหมทุกราย 

 ๑๙. แพทยประจำบานตองเซ็นชื่อลงในใบสั่งยา ใบสั่งการรักษา หรือในเวชระเบียนสใหอานไดชัดเจน 

และลงหมายเลขรหัสประจำตัวทายลายเซ็นดวย เพ่ือความสะดวกในการติดตอเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

 ใหแพทยประจำบานแตละสาย  ดูแลรับผิดชอบผูปวยทั้งหมดในสายของตนในหอผูปวยโดย 

 ๑. ปฏิบัติงาน WARD ROUND ประจำวันใหเสร็จกอนเวลา ๗.๓๐ น. หลังจากนั้นในชวงเวลา  ๗.๓๐ – 

๘.๐๐ น. จะเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน WARD ROUND กับอาจารยแพทย 

 ๒. เวลา ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น.เปนเวลาประชุมวิชาการตามตาราง 

 ๓. เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เปนการปฏิบัติงานฝกอบรมแพทยประจำวัน โดยใหทำการผาตัด,  

ออกตรวจผู ปวยนอก, ผาตัดหองผาตัดเล็ก และอยู เวรปฏิบัติงานในหอผู ปวยตามตารางการปฏิบัติงาน  

ซึ่งรายละเอียดจะจัดไวตามความเหมาะสมในแตละชวงของการฝกอบรม  แพทยประจำบานควรคำนึงถึงความ

รับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จมากกวาการปฏิบัติงานตามเวลาแตเพียงอยางเดียว 

 ๔. แพทยประจำบานอาวุโสที่อยูเวรในวันน้ันมีหนาที่รับปรึกษาผูปวยฉุกเฉินทางศัลยกรรมทั่วไป จากหอง

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล  จากฝายตางๆและจากหองผาตัด โดยใหคำปรึกษาการปฏิบัติการรักษากับอาจารยแพทยที่

อยูเวรในวันน้ัน ทั้งน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับงานหรือกลุมงานหรือสถาบันน้ันจะปรับเพ่ือความเหมาะสม 

๕. ในการรับปรึกษาจากแผนกอื่นๆนั้น ถาเปนในเวลาราชการ (ถึง ๑๖.๐๐ น.) ใหแพทยประจำบาน ที่

ออกตรวจคลินิกผูปวยนอกเปนผูรับคำปรึกษาหลังจากเวลา ๑๖.๐๐ น. หรือนอกเวลาราชการใหแพทยประจำบาน

ที่อยูเวรวันนั้นเปนผูรับผิดชอบ เมื่อแพทยประจำบานอาวุโสไดมารับการปรึกษาหรือดูแลผูปวยแลวใหรายงานผล 
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ตออาจารยที่รับผิดชอบทราบ (ขึ้นอยูกับความเรงดวนของคนไข) และใหบันทึกรายละเอียดของคำปรึกษาลงใน

บันทึกของผูปวยดวย 

๖. การสงมอบเวร และ/หรือ หนาที่ความรับผิดชอบ ตอไปยังแพทยเวรหรือ แพทยที่หมุนเวียนมารับหนาที่

แทน   ในกรณีที่มีการสงมอบเวรนั้น ใหมีการสงมอบเวรใหเสร็จสิ้นกอนการดูแลรับผิดชอบของแพทยรุนใหมอยาง

นอย ๑ วัน โดยที่ชี้แจงถึงรายละเอียดของการดูแลรักษาผูปวย การปฏิบัติงานในแตละสาย ตลอดจนรายละเอียด

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน หรือการรักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการดูแลรักษาผูปวย  

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 ๑. แพทยประจำบาน มีหนาที ่ดูแลรับผิดชอบผูปวยทั้งหมด ในหอผูปวยทุกวันหยุดราชการแตอาจ

มอบหมายใหหัวหนาแพทยประจำบานดูแลแทนไดช่ัวคราว  

   เวรฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ประกอบดวย 

  ๑.๑ แพทยประจำบานปที่ ๑ จำนวน ๑ คน  

  ๑.๒ แพทยประจำบานปที่ ๒ จำนวน ๑ คน 

  ๑.๓ แพทยประจำบานปที่ ๓ จำนวน ๑ คน 

  ๑.๔ แพทยประจำบานปที่ ๔ จำนวน ๑ คน  

  ๑.๔ แพทยประจำบานปที่ ๕ จำนวน ๑ คน 

 ๒. แพทยประจำบานปสุดทายจะเปนหัวหนาเวรแพทยประจำบาน มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงาน

การดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินศลัยกรรมตกแตงทั้งหมด , ควบคุมดูแลและกำหนดการปฏิบัติงานของแพทยประจำงาน

บานปที่ ๔, ๓ , ๒ และ ๑ รวมทั้งแพทยฝกหัดและนักศกึษาแพทยที่อยูเวรประจำวันน้ัน และจะเปนผูที่พิจารณา

ปรึกษาอาจารยแพทยที่อยูเวรนอกเวลาราชการในวันน้ันตามความเหมาะสมในกรณผีูปวยวิกฤติ, แพทยประจำบาน

ทุกช้ันปควรลงมาตรวจผูปวยพรอมกัน เพ่ือจะไดเรียนรูจากแพทยประจำบานอาวุโสและรูจักการทำงานเปนทีม 

และเพ่ือใหการตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว 

๓. ในการรับผูปวยใหมจะตองแจงใหหัวหนาเวรแพทยประจำบานทราบทุกราย และเขียนช่ือแพทยประจำ

บานช้ันปที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และแพทยอาวุโสเจาของไข  กำกับในบัตรผูปวยนอกและฟอรมปรอททุกครั้ง 

 ๔. ในการทำผาตัดผูปวย หัวหนาเวรแพทยประจำบานจะตองทราบทุกราย และแจงใหแพทยอาวุโสที่อยู

เวรทราบดวยกรณีที่ผูปวยมีความเปลี่ยนแปลงและแพทยประจำบานช้ันปที่ ๑ ไดไปประเมินผูปวยแลวไมวาจะเปน

ผูปวยกอนหรือหลังผาตัดจะตองรายงานใหแพทยประจำบานที่อาวุโสกวารับทราบอยางนอย ๑ ระดับขึ้นไป หาก

ไมแนใจจะตองแจงแพทยอาวุโสเจาของไขทราบเสมอ 

๕. แพทยประจำบานที่อยูเวรประจำวันมีหนาที่แจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบวาจะตามไดที่ใดเสมอ 

และทางงานศัลยศาสตรตกแตงไดจัดที่พักใหแพทยประจำบานที่อยูเวรไวแลว แพทยประจำบานทุกชั้นปที่อยูเวร

วันน้ันจะตองพักที่หองพักแพทยเวรเทาน้ัน หามพักที่อ่ืนเด็ดขาด  
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 ๖. การตาม พยาบาลประจำหอผูปวยจะตามแพทยประจำบานชั้นปที่ ๑ เปนลำดับแรก  หากยังไมมีการ

ตอบรับภายใน ๑๕ นาที ก็จะตามแพทยประจำบานชั้นปที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามลำคับ  หากตามแพทยประจำบาน

ไมไดก็จะรายงานแพทยอาวุโส 

๗. เมื่อสิ้นสุดเวรประจำวัน แพทยประจำบานมีหนาที่ตองสงตอเวรใหกับแพทยประจำบานเวรตอไปเสมอ

โดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับไวดูอาการช่ัวคราวที่หองฉุกเฉินหรือหองสังเกตอาการของโรงพยาบาล 

๘. แพทยประจำบานที่อยูเวร จะตองอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสามารถติดตอหรือติดตามตัวได

อยางสะดวกและรวดเร็ว 

การปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ  

๑. ใหหัวหนาแพทยประจำบานของแตละชวงการฝกอบรม มีหนาที่จัดเวรแพทยประจำบานในการ

ปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการในแตละชวงการฝกอบรม 

 ๒. หัวหนาแพทยประจำบานของแตละชวงการฝกอบรม มีหนาที่กำหนด นัดหมาย ประสานงานกับ

ผูเกี่ยวของในการดำเนินการใหการเรียนการสอนเปนไปไดอยางถูกตอง ราบรื่นและตรงตามที่ตั้งหลักเกณฑไว 

นอกจากน้ียังจะตองเปนตัวแทนของแพทยประจำบานทั้งหมดในเรื่องของสวัสดิการตางๆ 

๓. หัวหนาแพทยประจำบาน มีหนาที่ในการบริหารงาน การเสนอรายงานในชั่วโมงการเรียนการสอนให

เปนไปตามที่กำหนดไวในตารางการเรียนการสอนประจำวัน และจะตองเปนผูกำหนดและแบงงานใหแกแพทย

ประจำบานช้ันปที่ ๔, ๓, ๒, ๑ หรือนักศึกษาแพทยอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

๔. หัวหนาแพทยประจำบานแตละสาย จะตองเรียนรูการบริหารจัดการเตียงผูปวยใหสามารถรองรับไดทั้ง

งานบริการงานการศึกษา และงานคนควาวิจัย 

๕. ปญหาและการแกไขปญหาในระหวางฝกอบรมในการเกิดปญหาใดๆ ขึ้นกับแพทยประจำบาน ซึ่งไม

สามารถแกไขปญหานั้นไดดวยตนเอง หรือผูเกี่ยวของคาดวาไมสามารถแกไขไดเอง ใหปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ใน

กรณีอาจารยที่ปรึกษาไมสามารถแกไขใหนำเรื่องปรึกษาเลขานุการและประธานฝกอบรม โดยตองเก็บขอมูลเปน

ความลับ ยกเวนเหตุการณนี้มีผลขางเคียงรายแรงตอบุคคลอื่น อาจจำเปนตองนำขอมูลเปดเผยเพื่อปรึกษา

ผูบริหาร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของรวมชวยกันแกไขปญหาน้ันๆ 
 

สิทธิตางๆของแพทยประจำบาน 

๑. แพทยประจำบานมีสิทธิในการดูแลรักษา สั่งการรักษา ชวยและทำผาตัดในผูปวยที่ตนไดรับมอบหมาย 

โดยการควบคุมของแพทยอาวุโสหรือแพทยหัวหนางานน้ันๆ 

๒. แพทยประจำบานมีสิทธิในการออกใบรับรองแพทยและใบความเห็นแพทยได แตไมมีสิทธิเกี่ยวของกับ

ใบชันสูตรบาดแผลที่เกี่ยวกับคดีตางๆ 
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๓. แพทยประจำบานไมมีสิทธิในการเปนผู ดำเนินสถานพยาบาลสวนตัว หรือประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาลเอกชน เพราะจะทำใหไมมีเวลาอุทิศใหกับการฝกอบรม 

๔. แพทยประจำบานสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดตามความเหมาะสม เชน ละหมาด ไปทำบุญ ไปโบสถ เปน

ตน 

 ๕. สิทธิในการลาหยุดงาน 

๕.๑ การลาหยุดพักผอน  มีสิทธิหยุดพักผอนไดไมเกิน ๑๐ วันตอป โดยขออนุมัติโดยตรงตอ

หัวหนาหนวยงานหรือหัวหนากลุมงานที่ฝกอบรมโดยตรง และใหสงสำเนาการลาไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

๕.๒ การลากิจ ลากิจสวนตัวได ๕ วัน จะตองเขียนใบลาทุกครั้งและตองไดรับการอนุญาตจาก

แพทยหัวหนางานและหัวหนากลุมงานกอนเสมอ 

  ๕.๓ การลาปวย จะตองมีใบรับรองแพทยจากแพทยอาวุโสทุกครั้ง 

การลาทุกประเภท ลาปวย ลาพักผอนและลากิจทั้งสิ ้นไมเกิน ๑๕ วันตอป โดยในการลาของแตละ

หนวยงานที่ฝกอบรมไมเกิน ๕ วัน ถาเกินจากกำหนดน้ี คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ อาจพิจารณาใหฝกอบรมและ

ปฏิบัติหนาที่เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่ขาดการฝกอบรม  หรือพิจารณาไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรได 

ในการลากิจ, ลาพักรอน ยกเวนลาปวย จะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว หรือได

มอบหมายใหแพทยประจำบานทานอ่ืนปฏิบัติแทนแลว  และแจงใหแพทยอาวุโสในสายทราบดวย 

 ๕. มีส ิทธ ิพำน ักในสถานที ่ๆโรงพยาบาลจ ัดให เป นหองพักแต ต องปฏิบ ัต ิตามกฎและระเบียบ 

ทุกประการ 

 ๖. มีสิทธิเขารักษาในโรงพยาบาลในอัตราคาหองพิเศษฟรี ทั้งน้ีตองอยูในดุลพินิจของแพทยผูอำนวยการ 

 ๗. มีสิทธิในการใชหองสมุด ยืมหนังสือจากหองสมุด แตตองปฏิบัติตามกฎของหองสมุด 

 ๘. มีสิทธิในการรับคาตอบแทนเปนคาลวงเวลาปฏิบัติหนาที ่แพทยเวร  เปนอัตราตามที่กำหนดไว 

ในแตละหนวยงานฝกอบรม 

 ๙. มีสิทธิในการลาพักการศึกษาหรือการฝกอบรมตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๒ ป 

 

การพิจารณาความผิด 

 การที ่แพทยประจำบานทุกทานไดรับการคัดเลือกใหเขารับการศึกษาตอ เพื ่อใหมีความเชี ่ยวชาญ 

ในสาขาดังกลาว ถือวาแพทยประจำบานทุกคนเปนผูที่มีความพรอมที่จะศึกษาหาความรู สะสมประสบการณ ใน

การที่จะนำความรูละประสบการณนี้ ไปปฏิบัติงานรักษาผูปวยและญาติเพื่อใหเกิดประโยชน  แตในเวลาที่ผานมา

พบวามีแพทยประจำบานบางคน ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ขาดคุณสมบัติของการเปนแพทยที่ดีและอาจจะเปนภัยทั้ง

ตอตนเองและผูปวย รวมถึงสังคม ดังนั้นคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จึงมีความจำเปนตองกำหนดกฎเกณฑ 

ระเบียบและหนาที่ของแพทยประจำบานใหยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของการฝกอบรม 
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ทำใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ  และเปนประโยชนตอผูปวย ดังน้ันหากแพทยประจำบานทานใดมิไดกระทำตาม

กฎ ระเบียบและหนาที่ของแพทยประจำบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายหรือ

อันตรายตอผู ปวยดวยแลว จะถูกนำเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน

ศัลยศาสตร เพ่ือพิจารณาความผิดตอไป  

 ความผิดที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดจาก ความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติตนอันไดแก การประพฤติปฏิบัติตนไม

เหมาะสม พูดจาไมสุภาพ กอเรื่องทะเลาะวิวาท เกิดการทำรายรางกาย หรือความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เชน

การปฏิบัติงานไมเรียบรอย ไมปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ไมปฏิบัติงานตามคำสั่งของอาจารยแพทยหรือแพทย

อาวุโส  ไมรักษาความลับผูปวย ขาดการปฏิบัติงานโดยไมลาหรือแจงใหทราบลวงหนา เกิดผลเสียตอผูปวยทั้งจาก

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย  ไมเขารวมการประชุมวิชาการ หรือไมเตรียมเอกสารการประชุม

วิชาการ 

การดำเนินการตอความผิดที่เกิดขึ้น 

 ในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้น ใหหัวหนางานศัลยศาสตรหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบานเปนผูนำเสนอเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบเพื่อพิจารณา โดยจัด

ความผิดออกเปน ๓ ระดับ 

ระดับ ๑ ความผิดเล็กนอยที่อาจจะเกิดผลเสียตอผูปวย ไดแกการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหนาที่ของแพทย

ประจำบานศัลยศาสตร เชน การลาหรือขาดการฝกอบรม(หรือลา) โดยไมแจงใหทราบ หรือมีเหตุอันสมควร การไม

ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทยอาวุโสหรืออาจารยแพทย  เปนตน 

ระดับ ๒ ความผิดรายแรงโดยเกิดผลเสียตอผูปวยไมรุนแรง ไดแกการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือหนาที่ของ

แพทยประจำบานศัลยศาสตร หรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของแพทยอาวุโส แลวมีผลใหเกิดผลเสีย อันตราย (รวมถึงผล

แทรกซอน) ตอผูปวย แตความเสียหายที่เกิดขึ้นไมรุนแรงและสามารถแกไขได  

ระดับ ๓ ความผิดรายแรงเกิดผลเสียตอผูปวยอยางรุนแรง ไดแกการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำใหเกิดอันตรายหรือ

ผลเสียตอผูปวยมีผลแทรกซอนที่ทำใหตองไดรับการรักษาเพิ่มเติมเชนการผาตัด หรือทำใหผูปวยเสียชีวิต โดยไมมี

เหตุอันสมควรเชนการละทิ้งหนาที่ หรือเกิดจากความประมาทอยางรายแรง 

การพิจารณาความผิด 

 ใหพิจารณาตามระดับความผิด ไดแก  

ความผิดระดับ ๑ คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรงหรือความถี่ของ

ความผิด โดยอาจจะตัดสินใน ๓ ลักษณะ 

๑. ใหแพทยประจำบานทานนั้นทำบันทึกขอความชี้แจง และใหหัวหนางานศัลยศาสตรหรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือน 
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๒. ใหแพทยประจำบานทานนั้นทำบันทึกขอความชี้แจงและใหหัวหนางานศัลยศาสตรหรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือนพรอมกับใหแพทยประจำบานทานน้ันลงนามรับทราบ 

๓. กรณีที่ทำความผิดซ้ำอีกหรือรุนแรงมากขึ้น ใหพิจารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๒  

ความผิดระดับ ๒ คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอยางเปนธรรมและมีเมตตา

ธรรม ตามความรุนแรงและมีบทลงโทษใน ๒ ลักษณะดังน้ี 

๑. ใหภาคทัณฑ โดยแพทยประจำบานลงนามรับทราบหรือแจงใหทราบในที่ประชุม 

๒. กรณีที่ทำความผิดซ้ำหรือรุนแรง ใหพิจารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๓  

ความผิดระดับ ๓ ใหคณะอนุกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน   และนำผลการสอบสวนเขารายงานใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ กรณีที่

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเห็นวามีความผิด ใหคณะอนุกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาความผิดอยางรอบคอบ

และเปนธรรม โดยมีบทลงโทษใน ๓ ลักษณะดังน้ี  

๑. ใหแพทยประจำบานทานน้ันฝกอบรมและปฏิบัติงานซ้ำในหนวยงานที่เกิดความผิด 

๒. ใหแพทยประจำบานทานน้ันฝกอบรมและปฏิบัติงานซ้ำในช้ันปที่กำลังศึกษาอยู 

๓. พิจารณาใหออกจากการฝกอบรม หรือไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรทั่วไป  

การแจงความผิด 

 ใหหัวหนางานศัลยศาสตรตกแตงหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรม ฯ ดำเนินการตามมติ 

ที่ประชุม โดย 

๑. ใหแพทยประจำบานทานน้ันทราบภายใน ๓๐ วัน  

๒. ทำหนังสือแจงใหคณะกรรมการฝกอบรม (กรมการแพทย) รับทราบ 

๓. ทำหนังสือแจงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยทราบ 

การอุทธรณ 

 กรณีความผิดรายแรงที่ใหออกจากการฝกอบรมหรือไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรน้ัน ใหแพทยประจำ

บานผูน้ันดำเนินการอุทธรณไดภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ทราบหรือประกาศของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ โดย

ทำบันทึกขอความถึงประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทยทราบ เพื่อใหดำเนินการ

พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน มติของที่ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทยถือ

เปนที่สิ้นสุด 

การใหออกหรือลาออกจากการฝกอบรม 

 ในระหวางการฝกอบรมศัลยศาสตรตกแตง อาจจะมีเหตุทำใหแพทยประจำบานตองลาออกหรือถูกใหออก

จากการฝกอบรมน้ัน โดย 

๑. คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานศัลยศาสตรพิจารณาแลวเห็นวาแพทยประจำบาน 

มีความผิดอยางรายแรง และมีมติใหออกจากการฝกอบรมฯ 
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๒. แพทยประจำบานศัลยศาสตรเองมีความประสงคที่จะขอลาออกจากการฝกอบรม 

๓. คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ มีความเห็นวาแพทยประจำบานทานนั ้นม ีความผิดปกติหรือโรค 

ที่เปนอยู การเขารับการอบรมตอไปแลวจะทำใหเกิดอันตรายตอตัวแพทยประจำบานนั้นหรือเกิดอันตราย

ตอผูปวย 

๔. คณะอนุกรรมการฝ กอบรมแพทยประจำบานศัลยศาสตร พ ิจารณาแล วว าแพทยประจำบาน 

มีความผิดและมีมติใหซ้ำชั้นการฝกอบรมฯ ตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๒ ป ทั้งนี้ขึ ้นอยูการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 

 

ภาคผนวก 

๑. การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในหอผูปวย 

แพทยประจำบานมีหนาที่โดยตรงในการดูแลและปองกันการติดเช้ือในหอผูปวย  โดย 

- ดูแลและทำความสะอาดบาดแผลใหแกผูปวย โดยถูกตองอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง ขึ้นอยูกับชนิดและ

ความรุนแรงของบาดแผล 

- ปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค โดยใสถุงมือในการปฏิบัติงาน (ใชดุลยพินิจเปน รายๆ ไป) 

- แยกของเสีย หรือผา gauze ที่ปนเปอน ไวเปนสัดสวนตางหากเพ่ืองายตอการเก็บและทำลาย 

- สอนนักศึกษาแพทยใหทำความสะอาดบาดแผลอยางถูกตอง 

- การทำห ัตถการท ี ่ต องอาศ ัย aseptic technique ให ทำด วยความรอบคอบและระม ัดระวัง  

โดยยึดตาม sterile technique เปนหลัก 

๒. การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในหองผาตัด 

        แพทยประจำบานมีหนาที่โดยตรงในการดูแลและปองกันติดเช้ือในหองผาตัดโดย 

- เปลี่ยนเสื้อผาสำหรับการเขาหองผาตัด สวมหมวก ผูก mask กอนที่จะเขาบริเวณหองผาตัด 

- ลางมือและเช็ดมืออยางถูกตองกอนเขา case ผาตัด 

- เขาชวยผาตัด หรือทำการผาตัดดวยหลัก sterile technique 

- ไมสงเสียงคุยกัน โดยไมจำเปนในหองผาตัด 

- การยืนดูในหองผาตัด ไมควรยืนชิดแพทยที ่ทำการผาตัดหรือชวยผาตัด ควรยืนหางอยางนอย                      

๕๐ เซนติเมตร เพ่ือปองกันการ contamination 

- การถอดถุงมือ หรือเสื้อกาวน หลังจากเสร็จผาตัด ใหแยกถุงมือหรือเสื้อกาวน ทิ้งลงในภาชนะบรรจุที่

แยกไวใหเรียบรอย 

๓. การบันทึกเวชระเบียน 
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    เปนหนาที่ของแพทยประจำบานที่จะตองบันทึกใน resident note, progress note (บันทึกทุกวัน) 

และ operative note ในกรณีที่ชวยผาตัดและอาจารยมอบหมายใหเปนผูเขียน รวมไปถึง discharge 

summary เมื่อคนไขกลับบาน พยาบาลหอผูปวยจะสงไปที่งานเวชระเบียนและสถิติ งานเวชระเบียนและ

สถิติจะเปนผูตรวจวารายงานตาง ๆ ในเวชระเบียนครบหรือไม แลวจะสงเวชระเบียนที่ลงรายละเอียดไม

ครบมารวบรวมงานศัลยศาสตรตกแตง ทางสาขาวิชาจะเตือนใหแพทยประจำบานที่ทำบันทึกไมเรียบรอย 

หรือไมไดทำไวมาทำใหเรียบรอย ถาแพทยประจำบานบันทึกเวชระเบียนที่ไมสมบูรณคางอยูมากกวา 

๒๐% จะถูกหักคาเงินคาอยูเวรในเดือนน้ันๆ 

๔. การดูแลสุขภาพของตนเอง 

   เนื่องจากการเรียนวิชาศัลยศาสตรนั้น จะตองอาศัยแรงกาย แรงใจ ในการทุมเท รับผิดชอบตอความ

เจ็บปวยของคนไข แพทยประจำบานจึงตองหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกายใหแข็งแรง ใหออกกำลังกายอยาง

สม่ำเสมอและมีสุขภาพจิตที่ดี หากมีปญหาดานสุขภาพ ใหรายงานอาจารยแพทย เพื่อที่จะไดปรึกษาหรือ

แนะนำในการดูแลรักษาตอไป 

  แพทยประจำบานสามารถใชหองออกกำลังกายของโรงพยาบาลไดที่อาคารนันทนาการ ช้ัน ๒ 

๕. การสอนนักศึกษาแพทย สถาบันรวมผลิตแพทยกรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต 

   กลุมงานศัลยศาสตร สนับสนุนใหแพทยประจำบาน ทำหนาทีสอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๔ ในหัวขอ

เกี่ยวกับการวินิจฉัย การดูแลรักษาทั้งกอนและหลังผาตัด 

๖. การแตงกาย 

        ใหแพทยประจำบานทุกระดับ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยโดย 

- ในเวลาราชการ ใหใสเสื้อกาวนที่ทางโรงพยาบาล ไดจัดเตรียมไวให และสวมรองเทาหุมสน 

- นอกเวลาราชการ ใหแตงกายสุภาพ (ตามความเหมาะสม) และสวมรองเทาหุมสน 

๗. การเซ็นช่ือ 

- ทุกครั ้งที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ แพทยประจำบานตองเซ็นชื ่อ ลงในสมุดรายชื่อ เพื ่อใชเปนตัว

ประเมินผลในการสอบภาคทฤษฎีตอไป 

- แพทยประจำบาน ตองเซ็นชื่อลงในใบสั่งยา ใบสั่งการรักษา หรือในเวชระเบียนควรเซ็นใหอานได และ

ขอใหลงหมายเลขประจำตัวทายลายเซ็นไวดวย เพ่ือความสะดวกในการติดตอเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ๗ 

การวัดและประเมินผล 

ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารทีใ่ชประเมินและเกณฑผาน 

หัวขอ วิธีการและเอกสารที่ใชใน 

การประเมิน 

เกณฑผาน 

๑ การประเมิน EPA และ WBA   

 ๑.๑ การประเมิน EPA แพทยประจำบานตองผานการสอบ

หัตถการท่ีกำหนดสำหรับประเมิน 

EPA ตามชั้นป และทำการสอบกับ

อาจารยแพทย 

ผานการประเมินตามเกณฑ EPA ท่ี

กำหนด  

 ๑.๒ การประเมิน WBA อาจารยในหนวยประเมินการ

ปฏิบัติงานรายเดือนของแพทย

ประจำบาน 

ผานเกณฑการประเมินในระดับ

พอใชขึ้นไป หรือคะแนนรวมไมนอย

กวารอยละ ๖๐ 

๒ การรายงานประสบการณเรียนรูจาก

ผูปวย (E-logbook) 

รายงานและบันทึก E-logbook ของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯอยาง

สม่ำเสมอทุกเดือน โดยมีการติดตาม

ผลในท่ีประชุมประจำเดือนของ

แพทยประจำบาน 

บันทึกหัตถการท่ีจำเปนท่ีตองไดทำ

หรือไดเขาชวยผาตัดตามเกณฑท่ี

สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง

ประเทศไทย เปนผูกำหนด 

๓ เขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการของ

สาขาวิชาและกลุมงานอยาง

สม่ำเสมอ 

มีหลักฐานการเซ็นชื่อเขารวม

กิจกรรมวิชาการของแพทยประจำ

บาน 

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของจำนวนครั้งท้ังหมด ใน

ระยะเวลาแตละป 

๔ การประเมินสมรรถนะดานจริยธรรม, 

ความเปนมืออาชีพ, การมีทักษะ

ปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร โดย

อาจารยและผูรวมงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติงานในแตละ

สาขา (WBA), การประเมินโดยผูรวม

วิชาชีพทุกภาคสวนซ่ึงทำการ

ประเมินปละ ๔ คร้ัง และผลการ

ประเมินตาม EPA 

- ผานเกณฑการประเมินในระดับ

พอใชขึ้นไป หรือคะแนนรวมไมนอย

กวารอยละ ๖๐ 

- ผานการประเมินตามเกณฑ EPA 

ท่ีกำหนด 

๕ การรายงานความคืบหนาของ

งานวิจัย 

รายงาน Research progression 

ทุกสัปดาหแรกของเดือน 

มีความคืบหนาของการวิจัยตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

 

 

แบบประเมินแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 
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คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

๑. ใบประเมิน WBA กิจกรรมวิชาการแพทยประจำบาน 
         

      วันท่ี .................................... 

       แบบประเมินกิจกรรมวิชาการแพทยประจำบาน    

       งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศลัยศาสตร    

เรื่อง .............................................................................................................     

นำเสนอโดย นพ./พญ. ............................................................ นามสกุล ............................................................. 

  แพทยประจำบานชั้นปที่ ................................... อาจารยท่ีปรึกษา ............................................... 

หัวขอ          

  Internal Audit  Journal Club  Collective Review 

  Topic Review  Interdepartmental Conf.  Research Progression 

  Picture Conference  Morbid. & Mortal. Conf.  CME 

  คะแนน คะแนนจากผูประเมิน   

 การเตรียมตัว (10)     

    - การพบอาจารยปรึกษาแนวทางการนำเสนอ 3    

    - ประกาศแจงลวงหนา 2    

    - ตรงตอเวลา 5    

 ขอมูลที่นำเสนอ (50)     

    - ความสมบูรณของเนื้อหา 30    

    - เนื้อหาที่ update 10    

    - ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ 5    

    - Reference 5    

 การนำเสนอ (40)     

    - นำเสนอกระชับในเวลาที่กำหนด 10    

    - นาสนใจ เขาใจงาย ถายทอดไดเหมาะสม 10    

    - เขาใจเนื้อหา ชี้ประเด็นสำคัญ 10    

    - ตอบคำถามอยางมีเหตุผล 10    

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน ............................................................................................................................................................. 

การบานที่ตองทำเพ่ิม ..................................................................................................................................................................... 

เกณฑในการประเมิน       

ผาน 50 คะแนน       

ไมผาน 49-25 คะแนน แนวทางแกไข 1. นำขอมูลที่ติดปญหาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  

   2. นำเสนอขอแกไขในที่ประชุม  

 24-0 คะแนน แนวทางแกไข 1. นำขอมูลที่ติดปญหาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  

   2. จัดการนำเสนอขอมูลใหม (ทำซ้ำ)  

   3. ทำโทษหักคะแนน 10 คะแนน 

 

 

 ลงชื่อ ............................................   ลงชื่อ ............................................  

                ผูประเมิน                   ผูนำเสนอ  



๑๐๘ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

๒. ใบประเมิน WBA การฝกอบรมที่ผานแตละสาขา 

แบบประเมินผลการฝกอบรมที่ผานแตละสาขา 

ชื่อ นายแพทย/แพทยหญิง .................................................................. ชั้นปที่ ............. 

สาขาที่ฝกอบรม ....................................................................... วันที่ ..........................................  ถึงวันที่ ............................................. 

๑. ประเมินความรู ความสามารถ 
๕ 

Excellence 

๔ ๓ 

Average 

๒ ๑ 

Below av. 

   ๑) การดูแล, การใหการรักษาผูปวย      

   ๒) การผาตัด      

   ๓) การเขียนรายงานผูปวย, รายงานการผาตัด      

   ๔) การบริหารงาน      

๒. ประเมินทัศนคต,ิ คานิยม 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) มนุษยสัมพันธตอผูปวย      

   ๒) มนุษยสัมพันธตออาจารย, ผูรวมงาน      

๓. ความรับผิดชอบ 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) การเขาประชุมวิชาการของหนวยฝกอบรม      

   ๒) การดูแล, การ round ผูปวยและการอยูเวร 

(Round ผูปวยเชา-เย็น ตามเวลา) 

     

   ๓) ความรับผิดชอบตอผูปวย 

(เชน ดูแลผูปวยหนักอยางใกลชิด, ไมละทิ้งผูปวย, ปฏิเสธไมดูแลผูปวย) 

     

   ๔) งานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยและหนวยฝกอบรม      

๔. การแสวงหาความรูและถายทอดความรู 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) ความขยัน, ความสนใจและการแสวงหาความรู      

   ๒) ถายทอดความรูแกแพทยประจำบานดวยกันและนักศึกษาแพทย      

ความคิดเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................... 

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

      

 คะแนนรวม = .............................................................................. 

  

        ผาน        ไมผาน       

      

หมายเหตุ: ๑. คะแนนรวมนอยกวา ๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือวาประเมินไมผานในหนวยงานนั้น 

 ๒. จำนวนวันที่ลาระหวางปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ......... วัน 

 ลงชื่อ ............................................................. หัวหนาหนวย             

              (                                    )  

      



๑๐๙ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

๓. ใบประเมิน WBA การฝกอบรมในสาขาศลัยศาสตรตกแตง 

แบบประเมินผลการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรตกแตง 

ชื่อ นายแพทย/แพทยหญิง ............................................................................................................. ชั้นปที่ .......................... 

ปฏิบัติงานตั้งแตวนัที่ .................................................................  ถึงวันที่ ............................................................................ 

๑. Patient care 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) มีทักษะในการวินิจฉัยโรคทางดานศัลยกรรมตกแตงไดอยางถูกตอง      

๒) การดูแลและใหการรักษาผูปวยกอน/หลังผาตัด      

๓) มีทักษะในการทำหัตถการทางศัลยกรรมตกแตง      

๒. Medical knowledge and skills 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) ความรูในโรคทางศัลยศาสตรตกแตง      

๓. Practical based learning and improvement 
๕ 

Excellence 

๔ ๓ 

Average 

๒ ๑ 

Below av. 

๑) วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได      

๒) เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงานได      

๔. Interpersonal and communication skills 
๕ 

Excellence 

๔ ๓ 

Average 

๒ ๑ 

Below av. 

๑) ส่ือสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตอง      

๒) มนุษยสัมพันธดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ      

๓) บันทึกรายงานการแพทยและสรุปเวชระเบียน      

๕. Professionalism 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) การเขาประชุมวิชาการของหนวยฝกอบรม      

๒) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดี ตอผูปวย ญาติและผูรวมงาน      

๓) ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการ

แพทย 

     

๖. System based practice 
๕ 

Excellence 

๔ ๓ 

Average 

๒ ๑ 

Below av. 

๑) การใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและเหมาะสม สอดคลองกับบริบทการ

สาธารณสุข 

     

ความคิดเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................... 

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

  

 คะแนนรวม = .............................................................................. 

        ผาน        ไมผาน       

หมายเหตุ: ๑. คะแนนรวมนอยกวา ๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือวาประเมินไมผานในหนวยงานนั้น 

 ๒. จำนวนวันที่ลาระหวางปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ......... วัน 



๑๑๐ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

  

                                                                                  ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน             

              (                                     )  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

๔. ใบประเมิน WBA การประเมินแพทยประจำบานศลัยศาสตรตกแตง (โดยผูรวมงาน) 

แบบประเมินแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง (โดยผูรวมงาน) 

ชื่อ นายแพทย/แพทยหญิง .................................................................................................................. ชั้นปที่ ...................................... 

ปฏิบัติงานที่หนวยงาน .......................................... ตั้งแตวันที่ ...................................................  ถึงวันที ่............................................ 

๑. Interpersonal and communication skills 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย ญาติและผูรวมงาน      

๒) มีทักษะในการส่ือสารที่ดี ชัดเจนและตรงประเด็น      

๓) เอาใจใสผูปวยและญาติ      

๔) ใหคำแนะนำผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม      

๒. Professionalism 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) มีเจตนคติที่ดี/มีจริยธรรมในการดูแลผูปวย      

๒) ตรงตอเวลาในการทำงานและอยูเวร      

๓) ความรับผิดชอบตอผูปวย ต้ังใจทำงาน      

๔) ความสามารถในการแกไขปญหา      

๓. System based practice 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

๑) คุณภาพหรือสัมฤทธิผลของงาน เชน การส่ังการรักษาไดถูกตอง 

เขาใจงาย, การสรุปเวชระเบียน 

     

๒) การประสานงานและชวยเหลือในทีมรักษา ตามหลักความปลอดภัย

ของผูปวย 

     

ความคิดเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................... 

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

      

 คะแนนรวม = .............................................................................. 
  

        ผาน        ไมผาน       
      

หมายเหตุ: ๑. คะแนนรวมนอยกวา ๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือวาประเมินไมผานในหนวยงานนั้น 

 ๒. จำนวนวันที่ลาระหวางปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ......... วัน 
  

                                                                                  ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน             

              (                                     )  

                                                                         ตำแหนง  ..................................................  

 

 



๑๑๒ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 

๖. แบบประเมินคุณสมบัติของแพทยเฉพาะทางภายหลังการฝกอบรม สำหรับผูใชบัณฑิต/นายจางตนสังกัด 

๕. แบบบันทึกติดตามผลการฝกอบรมของแพทยประจำบานโดยอาจารยที่ปรึกษา 

 

แบบบันทึกติดตามผลการฝกอบรมของแพทยประจำบานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
 

  ชื่อนายแพทย/แพทยหญิง ......................................................................................... ช้ันปที่ ...................... 

  อาจารยที่ปรึกษา ......................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมวิชาการในสาขาวิชา 
มี (ครั้ง) เขารวม (ครั้ง) ขาด (ครั้ง) เหมาะสม ควรปรับปรงุ 

     

        

Interhospital Conference 
มี (ครั้ง) เขารวม (ครั้ง) ขาด (ครั้ง) อื่นๆ (ระบุ) 

     

        

EPA 
ตามเกณฑ ผาน ยังไมผาน ขาด (ระบุ) 

    

      

Logbook 
มี ไมมี Update ไม Update 

    

      

งานวิจัย อยูในขั้นตอน ..................................................................................................... 

       

การสอบ 
MCQ MEQ คะแนนรวม คาเฉลี่ย ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

      

         

ปญหาการปฏิบัติงาน 

มี ไมมี คำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา (ถามีปญหา) 

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

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

    

ปญหาอื่นๆ 

มี ไมมี คำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา (ถามีปญหา) 

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

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

    

ขอเสนอแนะและปรับปรุง

โดยรวม 

เหมาะสม ควรปรับปรงุ (ระบเุรื่อง) 

  

    

ลงชื่อ ..................................................... แพทยประจำบาน ลงชื่อ ..................................................... อาจารยท่ีปรึกษา 

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



๑๑๓ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 

แบบประเมินผลภายหลังการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

ที่จบจากกลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
 

ผูถูกประเมิน นายแพทย/แพทยหญิง .............................................................................. แพทยเฉพาะทางดาน ศัลยศาสตรตกแตง 

โรงพยาบาล ...................................................................................................................... จังหวัด ........................................................   
 

๑. ประเมินความรู ความสามารถ 
๕ 

Excellence 

๔ ๓ 

Average 

๒ ๑ 

Below av. 

   ๑) การดูแล, การใหการรักษาผูปวย      

   ๒) การผาตัด      

   ๓) การเขียนรายงานผูปวย, รายงานการผาตัด      

   ๔) การบริหารงาน      

๒. ประเมินทัศนคต,ิ คานิยม 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) มนุษยสัมพันธตอผูปวย      

   ๒) มนุษยสัมพันธตอแพทยใน/นอกแผนก, ผูรวมงาน      

๓. ความรับผิดชอบ 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) การเขาประชุมวิชาการของกลุมงาน      

   ๒) การดูแล, การ round ผูปวยและการอยูเวร 

(Round ผูปวยเชา-เย็น ตามเวลา) 

     

   ๓) ความรับผิดชอบตอผูปวย 

(เชน ดูแลผูปวยหนักอยางใกลชิด, ไมละทิ้งผูปวย, ปฏิเสธไมดูแลผูปวย) 

     

   ๔) งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาและหนวยงาน      

๔. การแสวงหาความรูและถายทอดความรู 
๑๐ 

Excellence 

๘ ๖ 

Average 

๔ ๒ 

Below av. 

   ๑) ความขยัน, ความสนใจและการแสวงหาความรู      

   ๒) ถายทอดความรูแกแพทย แพทยฝกหัดและนักศึกษาแพทย      

ความคิดเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

      

 คะแนนรวม = .............................................................................. 
  

                                                                                    ลงชื่อ ............................................................. ผูประเมิน             

                 (                                 )  
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ขอมูลปอนกลบัและใบประเมินหลักสูตรและอาจารยผูฝกอบรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

ของแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

 

วันเดือนป.................................................... 

๑. เนื้อหาหลักสูตร 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................

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

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

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

๒. อาจารยผูฝกอบรม 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................

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

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

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

๓. กิจกรรมวิชาการ 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................... ......................................................................... 
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๔. ทรัพยากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................... ......................................................................... 
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Entrustable Professional Activities (EPA) 

แนวทางปฏิบัติการประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

เป�นการประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มาทําหัตถการแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นให้เป�น formative assessment 

เพ่ือส่งเสริมใหแ้พทย์ประจำบ้าน ได้เกิดการพัฒนาทักษะในการวางแผนการรักษา ประเมินผู้ป่วย และการทำ

หัตถการภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โดยมีแนวทางในการ

ประเมิน ดังน้ี  

๑. การประเมินน้ีสามารถทําได้ตลอดช่วงเวลาที่แพทย์ประจำบ้านปฏิบัติงานในสาขาวิชาโดย แพทย์ประจำ

บ้าน จะทำการประเมินผู้ป่วย ต้ังแต่ซักประวัติ วางแผนการผ่าตัด อธิบายผลดีผลเสีย  กับผู้ป่วย เพ่ือขอ

ความยินยอมผา่ตัดและเตรียมความพร้อมของทีมผ่าตัด จะปฏิบัติหัตถการให้อาจารย์ประเมิน จุดมุ่งหมาย

สําคัญของการประเมินน้ี คือการส่งเสริมใหแ้พทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสเรียนทําหัตถการให้อาจารย์แพทย์

ประเมินอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่ต้น และได้ให ้feedback ภายหลังจาก ทําหัตถการเสร็จเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาทักษะของแพทย์ประจำบ้าน และเพ่ือให้แพทย์ประจำบ้าน ได้มีเวลาไตร่ตรองและพัฒนา

ความสามารถของตนเองภายหลังได้รับ feedback จากอาจารย์แล้ว กอ่นจะได้ทําหัตถการดังกล่าวให้

อาจารย์ประเมินในครั้งต่อไป รวมทั้งเป�นการกระจายโอกาสให้แพทย์ประจำบ้าน ได้รับการประเมินอย่าง

เท่าเทียมกัน 

๒. ก ําหนดการประเม ินห ัตถการ ให ้แพทย ์ประจำบ ้านได ้ร ับการประเม ิน จากอาจารย ์  ๒ ครั้ ง                                 

ต่อ Procedure การประเมินต้องแจ้งให้อาจารย์รับทราบก่อนการประเมินทุกครั้ง 

๓. หัตถการที่แพทย์ประจำบ้าน จะต้องแสดงให้อาจารย์ประเมินในช่วงที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเท่าน้ัน 

๔. แบบประเมิน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจะได้นําใบประเมินทักษะ วางไว้ที่ห้องผ่าตัดและ                           

ตึกผู้ป่วยนอก นอกจากน้ี ยังได้แจกใบประเมินทักษะให้ไว้กับแพทย์ประจำบ้านทุกคนถือเป�นความ

รับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้าน ในการนําใบประเมินไปให้อาจารย์ หากใบประเมินทีใ่ดหมดแพทย์

ประจำบ้าน ควรได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือนําใบประเมินใหม่มาเติมหรือหากแพทย์ประจำบ้านคน

ใดต้องการใบ ระเมินเพ่ิมเติมจากที่ได้รับแจก ก็ติดต่อขอรับได้ที่สาขาวิชา 

๕. การประเมินทักษะการทำหัตถการ โดย Entrustable Professional Activities (EPA) น้ีถือเป�นความ

รับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้าน ในการหา case ให้อาจารย์ทําการประเมินให้อาจารย์บางท่าน                         

อาจจัดหาโอกาสที่จะประเมินแพทย์ประจำบ้านมาให้ แพทย์ประจำบ้านต้องเสนอแนะว่าต้องการ                        

ให้อาจารย์ช่วยประเมินทักษะตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม  

๖. แบบประเมินแต่ละหัตถการจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เน้นการประเมินในส่วน อาจารย์อาจประเมิน

ภาพรวมว่าไม่ผ่านก็ได้ เมื่ออาจารย์กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว อาจารย์จะลงลายมอืช่ือของแบบระ

เมินแล้วคืนใบประเมินให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้าน นําใบประเมินนำส่งที่สาขาวิชา หลังจากที่

อาจารย์ประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) 
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เกณฑการประเมิน EPA ในแตละชัน้ป 

 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ต้องมีความสามารถในการทำผ่าตัดได้เองโดยผ่านการประเมิน

สมรรถนะ EPA ตามที่กำหนดในแต่ละชั้นป� โดยแพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นป�สามารถเลือกเวลาที่จะประเมิน

หัตถการได้ด้วยตัวเองเมื่อมีความพร้อมในกรอบอัตราที่กำหนด และต้องผ่านการประเมิน EPA ที่กำหนดอย่างน้อย 

๑ หัตถการในแต่ละช้ันป� จึงจะได้ผ่านขึ้นช้ันป�ต่อไปได้ 

 

หัตถการ ชั้นป�ที่ ๓ ชั้นป�ที่ ๔ ชั้นป�ที่ ๕ 

๑. Burn 

๒. Local flap 
 
 

  

๑. Palatoplasty 

๒. Zygomatic fracture 
  

 
 

๑. Cheiloplasty 

๒. Mandibular fracture 
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EPA: Burns 
Plastic Surgery EPA: Burns 

 

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and 

intervene if patient safety is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including 

alternatives to surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management   

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery   

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and 

checks  

  

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and 

relevant co-morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to 

deal with these e.g., nutritional statuses, body weight 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, 

materials, or devices (if any) considering appropriate investigations e.g., x-rays 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 
Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, 

diathermy)  

  

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 
Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) 

effectively 

  

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

  

E3 Completes a sound wound repair where appropriate   

E4 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

E5 Demonstrate a sound preparation to maintain the body temperature   

V Intra Operative Technique   
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IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure   

IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Demonstrates a sound technique of knots and sutures/staples   

IT5 Uses instruments appropriately and safely    

IT6 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT7 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

IT8 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT9 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT10 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT11 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT12 Demonstrates clear understanding of wound depth and adequacy of debridement   

IT13 Demonstrates clear understanding of choices of skin donor and its alternatives   

IT14 Demonstrate ability to use local anaesthetics and vasoconstrictor   

IT15 Demonstrates ability to choose proper dressing to the donor site   

IT16 Demonstrate ability to choose and apply proper dressing to the recipient site.   

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 
Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional 

help) 

  

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

 

Assessor (s): 
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EPA: Local flap 
Plastic Surgery EPA: Local flap 

 

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and 

intervene if patient safety is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including 

alternatives to surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management   

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery   

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and 

checks  

  

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and 

relevant co-morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to 

deal with these e.g., nutritional statuses, body weight 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, 

materials, or devices (if any) considering appropriate investigations e.g., x-rays 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 
Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, 

diathermy)  

  

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 
Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) 

effectively 

  

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

  

E3 Completes a sound wound repair where appropriate   

E4 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

V Intra Operative Technique   

IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure   
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IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Demonstrates a sound technique of knots and sutures/staples   

IT5 Uses instruments appropriately and safely    

IT6 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT7 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

IT8 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT9 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT10 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT11 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT12 Demonstrates clear understanding of wound depth and adequacy of debridement   

IT13 Demonstrates clear understanding of choices of flap and its alternatives   

IT14 Demonstrate ability to use local anaesthetics and vasoconstrictor   

IT15 Demonstrates ability to design flap and dissect the proper tissue planes   

IT16 Demonstrates ability to choose appropriate close technique for the donor site   

IT17 
Demonstrate ability to choose and apply proper dressing to both donor and 

recipient site. 

  

IT18 Demonstrates clear understanding of protection the recipient site   

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

PM5  Demonstrate proper graft surveillance   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 
Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional 

help) 

  

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

Assessor (s): 
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EPA: Palatoplasty 
Plastic Surgery EPA: Palatoplasty 

 

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and 

intervene if patient safety is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including 

alternatives to surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management   

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery   

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and 

checks  

  

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and 

relevant co-morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to 

deal with these e.g., nutritional statuses, body weight 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, 

materials, or devices (if any) considering appropriate investigations e.g., x-rays 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 
Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, 

diathermy)  

  

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 
Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) 

effectively 

  

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

  

E3 Completes a sound wound repair where appropriate   

E4 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

E5 Demonstrate a sound preparation to maintain the body temperature   

V Intra Operative Technique   
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IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure   

IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Demonstrates a sound technique of knots and sutures/staples   

IT5 Uses instruments appropriately and safely    

IT6 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT7 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

IT8 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT9 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT10 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT11 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT12 
Demonstrates clear understanding and familiarity to use the self-retaining oral 

retractor 

  

IT13 Demonstrates clear understanding of choices of skin donor and its alternatives   

IT14 Demonstrate ability to use local anaesthetics and vasoconstrictor   

IT15 Demonstrates ability to raise the mucoperiosteal palatal flaps   

IT16 Demonstrate ability to dissect velum muscles   

IT17 Demonstrate ability to repair the muscle and mucosa separately   

IT18 Demonstrate ability to clear airway before finishing the operation   

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 
Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional 

help) 

  

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

 

Assessor (s): 
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EPA: Zygomatic fracture 
Plastic Surgery EPA: Zygomatic fracture 

 

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and intervene if patient safety 

is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including alternatives to 

surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management e.g., 

ectropion, dry eye, enophthalmos etc. 

  

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery e.g., bleeding, inadequate 

reduction, injury to adjacent organ etc. 

  

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and checks    

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and relevant co-

morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to deal with these e.g., 

nutritional statuses, underlying disease 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, materials, or 

devices (if any) considering appropriate investigations e.g., film Waters ‘view, CT orbit (indicate 

with suspected intraocular injury) 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, diathermy)    

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) effectively   

PR9 Ensure the protection of cornea by corneal protection or eye ointment   

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue planes and 

identifies all structures correctly 

  

E3 
Use of the appropriate surgical equipment and protected eye globe while doing the 

operation 

  

V Intra Operative Technique   

IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure and planning of fixation   

IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Uses instruments appropriately and safely    

IT5 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT6 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   
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IT7 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT8 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT9 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT10 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT11 Check nerve or muscle entrapment by orbital floor exploration (if indicated)   

IT12 Demonstrates clear understanding and reduction fracture bone into the anatomical position   

IT13 Demonstrates clear understanding and fix the fracture site with proper plates and screws   

IT14 Demonstrate ability to check malar contour and perform force duction test   

IT15 Demonstrates ability to choose proper suture material and closure the wound   

IT16 Demonstrate ability to choose and apply proper dressing to the surgical wound   

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional help)   

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

 

Assessor (s): 
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EPA: Cheiloplasty 
Plastic Surgery EPA: Unilateral Cheiloplasty 

 

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and 

intervene if patient safety is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including 

alternatives to surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management   

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery   

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and 

checks  

  

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and 

relevant co-morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to 

deal with these e.g., nutritional status, body weight 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, 

materials, or devices (if any) taking into account appropriate investigations e.g., x-

rays 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 
Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, 

diathermy)  

  

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 
Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) 

effectively 

  

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

  

E3 Completes a sound wound repair where appropriate   

E4 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

E5 Demonstrate a sound preparation to maintain the body temperature   
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V Intra Operative Technique   

IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure   

IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Demonstrates and choose the suturing technique and suture materials    

IT5 Uses instruments appropriately and safely    

IT6 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT7 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

IT8 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT9 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT10 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT11 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT12 Demonstrate ability to use local anaesthetics and vasoconstrictor   

IT13 Demonstrates clear understanding of wound depth and anatomical dissection   

IT14 Demonstrates ability to design technique of cleft lip closure   

IT15 Demonstrates ability to close mucosa, muscle, and skin separately   

IT16 Demonstrate ability to choose and apply proper dressing to the surgical wound   

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 
Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional 

help) 

  

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

 

Assessor (s): 
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EPA: Mandibular fracture 
Plastic Surgery EPA: Mandibular fracture 

  

Trainee: 

 

Assessor: Date: 

Start time: 

 

End time: Duration: 

Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason) 

 

The trainee should explain what he/she intends to do throughout the procedure. The Assessor should provide verbal prompts, if required, and 

intervene if patient safety is at risk.  

Rating:  N = Not observed or not appropriate D = Development required S = Satisfactory  

standard for CCT (no prompting or intervention required) 

Competencies and Definitions Rating N/D/S Comments 

I Consent   

C1 Demonstrates sound knowledge of indications and contraindications including 

alternatives to surgery 

  

C2   Demonstrates awareness of sequelae of operative or non-operative management   

C3 Demonstrates sound knowledge of complications of surgery   

C4 Explains the perioperative process to the patient and/or relatives or carers and 

checks  

  

C5 Explains likely outcome and time to recovery and checks understanding   

II Preoperative planning   

PL1 Demonstrates recognition of anatomical and pathological abnormalities (and 

relevant co-morbidities) and selects appropriate operative strategies/techniques to 

deal with these e.g., dental occlusion, associated injury 

  

PL2 Demonstrates ability to make reasoned choice of appropriate equipment, 

materials, or devices (if any) considering appropriate investigations e.g., x-rays 

  

PL3 Checks materials, equipment, and device requirements with operating room staff   

PL4 Ensures the operation site is marked where applicable   

PL5 Checks patient records, personally reviews investigations   

III Preoperative preparation     

PR1 Checks in theatre that consent has been obtained   

PR2 Gives effective briefing to theatre team   

PR3 Ensures proper and safe positioning of the patient on the operating table   

PR4 Demonstrates careful skin preparation   

PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field   

PR6 
Ensures general equipment and materials are deployed safely (e.g., catheter, 

diathermy)  

  

PR7 Ensures appropriate drugs administered    

PR8 
Arranges for and deploys specialist supporting equipment (e.g., image intensifiers) 

effectively 

  

IV Exposure and closure   

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision / portal / access   

E2 
Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

  

E3 Completes a sound wound repair where appropriate   

E4 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

V Intra Operative Technique   

IT1 Follows an agreed, logical sequence or protocol for the procedure   
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IT2 Consistently handles tissue well with minimal damage   

IT3 Controls bleeding promptly by an appropriate method    

IT4 Demonstrates a sound technique of knots and sutures/staples   

IT5 Uses instruments appropriately and safely    

IT6 Proceeds at appropriate pace with economy of movement    

IT7 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

IT8 Deals calmly and effectively with untoward events/complications   

IT9 Always uses assistant(s) to the best advantage   

IT10 Communicates clearly and consistently with the scrub team   

IT11 Communicates clearly and consistently with the anaesthetist   

IT12 Demonstrates clear understanding of normal occlusion   

IT13 
Demonstrates proper placement of arch bars and perform inter-maxillary fixation 

by wiring technique 

  

IT14 Demonstrate ability to use achieve good reduction of fracture fragment   

IT15 Demonstrates understanding and familiarity of plates and screws fixation system   

IT16 
Demonstrate ability to place the plates in proper landmark and fix the plate with 

the proper screws 

  

VI Postoperative management   

PM1 Ensures the patient is transferred safely from the operating table to bed   

PM2 Constructs a clear operation note   

PM3 Records clear and appropriate post-operative instructions    

PM4  Construct a clear and appropriate postoperative order   

Global Summary  
Level at which completed elements of the EPA were performed Tick as appropriate Comments 

Level 0 Insufficient evidence observed to support a judgment   

Level 1 Unable to perform the procedure under supervision   

Level 2 Able to perform the procedure under supervision   

Level 3 
Able to perform the procedure with minimum supervision (would need occasional 

help) 

  

Level 4 Competent to perform the procedure unsupervised (could deal with complications)   

 Signatures: 

Trainee: 

 

 

Assessor (s): 
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ภาคผนวก ๘ 

ขอมูลอาจารยศัลยแพทย 

งานศัลยศาสตรตกแตง 
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงเล็ก  กาญจนโกมุท 

ตำแหนง นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ วช.ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (ศิริราช) (๒๕๒๖) 

 วว.ศัลยศาสตรตกแตง (ศิริราช)  (๒๕๓๑) 

 สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทยแหงประเทศไทย (๒๕๓๑) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (๒๕๓๑) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย 

(๒๕๓๒) 

หนาท่ี อาจารยงานศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

 ที่ปรึกษาหัวหนางานศัลยศาสตรตกแตง 

 

นายแพทยธรรมนญู  พนมธรรม 

ตำแหนง นายแพทย ระดับชำนาญการ วช.ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (ศิริราช) (๒๕๓๕) 

 วว.ศัลยศาสตร (ม.ขอนแกน) (๒๕๓๙) 

วว.ศัลยศาสตรตกแตง (ศิริราช) (๒๕๔๒) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทยแหงประเทศไทย (๒๕๔๐) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (๒๕๔๓) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย 

(๒๕๔๔) 

หนาท่ี หัวหนางานศัลยศาสตรตกแตง,  

             ประธานคณะอนกุรรมการฝกอบรมฯ โรงพยาบาลราชวิถี 

 

เรืออากาศเอก นายแพทยกฤษณ  ศิริปุณย 

ตำแหนง นายแพทย ระดับชำนาญการ วช.ดานเวชกรรม   

สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (เชียงใหม) (๒๕๔๐) 

 วว.ศัลยศาสตร (ภูมิพล) (๒๕๔๕) 

วว.ศัลยศาสตรตกแตง (ศิริราช) (๒๕๔๙) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทยแหงประเทศไทย (๒๕๕๐) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (๒๕๕๐) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย 

(๒๕๕๑) 

หนาท่ี อาจารยงานศัลยศาสตรตกแตง  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

 

 

 

 

 

แพทยหญิงวาสิตา  เสริมสกุลวัฒน 

ตำแหนง นายแพย ระดับชำนาญการ วช.ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ.(รามาธิบดี) (๒๕๔๙) 

 วว.ศัลยศาสตร์ตกแตง่ (รามาธิบดี) (๒๕๕๗) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (๒๕๕๙) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (๒๕๕๙) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย 

(๒๕๖๐) 

หน้าท่ี อาจารย์งานศัลยศาสตรต์กแต่ง  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

นายแพทยภ์ัคภพ  มหจิตรสัตยา 

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ วช.ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (ม.รังสิต) (๒๕๔๘) 

 วว.ศัลยศาสตร์ตกแตง่ (เลิดสิน) (๒๕๕๒) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (๒๕๕๒) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (๒๕๕๓) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย 

(๒๕๕๔) 

หน้าท่ี อาจารย์งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

นายแพทยก์ิติพงศ์  แก้วพิชัย 

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ วช.ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (ม.มหิดล) (๒๕๔๘) 

 วว.ศัลยศาสตร์ตกแตง่ (เลิดสิน) (๒๕๕๒) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (๒๕๕๒) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (๒๕๕๓) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย 

(๒๕๕๔) 

หน้าท่ี อาจารย์งานศัลยศาสตรต์กแต่ง  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

นายแพทยพ์ลวัฒน์  ตระกูลเงินไทย 

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ วช.ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

คุณวุฒิ พ.บ. (ม.ขอนแก่น) (๒๕๔๘) 

 วว.ศัลยศาสตร์ตกแตง่ (จุฬาลงกรณ์) (๒๕๕๒) 

สมาชิกราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (๒๕๕๒) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (๒๕๕๓) 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย 

(๒๕๕๔) 

หน้าที่      อาจารย์งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง  โรงพยาบาลราชวิถี 

 



๑๓๑ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

งานศัลยศาสตรทั่วไป 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสมบูรณ  ทรัพยวงศเจริญ 

(หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร) 

นายแพทยสันติ  โลกเจริญลาภ 

(หัวหนางานศัลยศาสตรทั่วไป) 

นายแพทยทวี  รัตนชูเอก 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสอาด  ตรีพงษกรุณา 

ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยสุชาติ  จันทวิบูลย 

นายแพทยไพบูลย  จิวะไพศาลพงศ 

ผูชวยศาตราจารยนายแพทยธีระชัย  อุกฤษฎมโนรถ 

นายแพทยภาสุ  สุขีพจน 

นายแพทยจีรศักด์ิ  วรรณประเสริฐ 

ผูชวยศาตราจารยนายแพทยสิริพงศ  สิริกุลพิบูลย 

นายแพทยกิตติพงศ  ชัยบุตร 

นายแพทยพุทธิพร  เย็นบุตร 

นายแพทยกษิดิน วิทูภิญโญภาพ 

นายแพทยบัลลังก  มุยเผือก 

แพทยหญิงกรรณิการ  เลาหวิจิตร 

แพทยหญิงวิภาวี  อินทโสตถิ 

แพทยหญิงรับพร  สุขพานิช 

นายแพทยพงศพล  ศรีพันธ 

นายแพทยพัทธวุฒิ  จันทูปมา 

นายแพทยศุภชัย จันทรวิทัน 

นายแพทยฐิติกร  ไกรสรกุล 

นายแพทยหลักชัย  วิชชาวุธ 

แพทยหญิงรัชมน  ภิญโญเทพประทาน 

แพทยหญิงอัษรา  เทพบัญชรชัย 

 

งานศัลยศาสตรทรวงอก 

นายแพทยพีระพัฒน  มกรพงศ 

(หัวหนางานศัลยศาสตรทรวงอก) 

นายแพทยชูศักด์ิ หนูแดง 

นายแพทยวิทวัส  พิบูลย 

แพทยหญิงอัจฉรา นำการุณอรุณโรจน 

นายแพทยศุภกร  ศรีหัตถผดุงกิจ 

นายแพทยกำพู  ฟูเฟองมงคลกิจ 

นายแพทยวิพุธ  กอจรัญจิตต 

 

งานศัลยศาสตรประสาทและสมอง 

นายแพทยอนันต  อนันทนันดร 

(หัวหนางานประสาทศัลยศาสตร) 

ผศ.พญ.กฤษณี  กาญจนพันธุ 

นายแพทยเมธี  วงศศิริสุวรรณ 

นายแพทยอิทธิพล  กุลรัตน 

นายแพทยสุจินต  เมธาภาส 

นายแพทยนภทีป  เสกขพันธ  

 

งานศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ 

นายแพทยวรพจน  ชุณหคลาย 

(หัวหนางานศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ) 

นายแพทยณัฐพงศ  วงศวัฒนาเสถียร 

นายแพทยธเนศ  ไทยดำรงค 

นายแพทยชววรรธน  โกสียศิริกุล 

แพทยหญิงมัชฌิมา  ฮวบกอง 

นายแพทยเสริมสิน  สินธุบดี 

 

  



๑๓๒ 
 

คูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง กลุ่มงานศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย ์พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

ภาคผนวก ๙ 

สถานท่ีและหมายเลขโทรศัพทท่ีสำคญัสำหรับแพทยประจำบาน 
 

หนวยงาน สถานที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท 

สายตรง สายภายใน 

โรงพยาบาลราชวิถี ๒ ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๐๒-๒๐๖-๒๙๐๐  

สำนักงานเลขานกุารคณะกรรมการฝกอบรมฯ ชั้น ๑๑ ตึกสิรินธร   ๓๑๑๐๒ 

สำนักงานกลุมงานศัลยศาสตร ชั้น ๔ ตึกสิรินธร  ๓๐๔๑๗-๘ 

สำนักงานศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ๕๐๕๑๒ 

หองฉุกเฉิน ชั้น ๑ ตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ๕๐๔๐๑-๓ 

หองผาตัดใหญ ชั้น ๓ ตีกสิรินธร   

   ในเวลาราชการ   ๓๐๓๔๔ 

   นอกเวลาราชการ   ๓๐๓๔๕ 

หองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ ตึกศูนยการแพทยราชวิถี   ๑๐๗๗๘ 

หองตรวจผูปวยนอกศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๗ ตึกศูนยการแพทยราชวิถี   ๑๐๗๒๕ 

หอผูปวยสามัญศัลยกรรมชาย ชั้น ๘ ตีกสิรินธร   ๓๐๘๐๑-๒ 

หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหญิง ชั้น ๘ ตีกสิรินธร   ๓๐๘๒๓ 

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษรวม ชั้น ๘ ตีกสิรินธร   ๓๐๘๒๔-๕ 

ICU ศัลยกรรม ชั้น ๓ ตีกสิรินธร   ๓๐๓๗๖ 

หองสมุดโรงพยาบาลราชวิถ ี ชั้น ๔ ตึกสิรินธร  ๓๐๔๒๐-๑ 

หองพักแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร

ตกแตง 

ชั้น ๒ ตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ๕๐๕๑๒ 

หองพักแพทยเวรศัลยศาสตรตกแตง ชั้น ๒ ตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ๕๐๕๑๒ 

หองพักอาจารยแพทย    

  หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร ตึกสิรินธร ชั้น ๔  ๓๐๔๑๗-๘ 

  หัวหนางานศัลยศาสตรตกแตงและ 

  อาจารยในหนวย 

ชั้น ๒ ตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   ๕๐๕๑๒ 

 

 


