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หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยผูเขาฝกอบรม เพื่อ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวชิาชีพ 

สาขาศัลยศาสตรตกแตง 
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หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

สารบัญ 

หัวขอ หนา 

  ชื่อหลักสูตร ๑ 

 ชื่อวุฒิบัตร ๑ 

 หนวยงานที่รบัผิดชอบ ๑ 

 พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร ๑ 

 แผนการฝกอบรม/หลักสูตร ๔ 

 รายละเอียดการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศลัยศาสตรตกแตง ๑๔ 

 การทำงานดานการวิจัย ๔๕ 

 การบริหารหลกัสูตร/การฝกอบรมแพทยประจำบาน ๔๙ 

 การประเมินผลการฝกอบรม ๕๓ 

 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ ๕๙ 

 การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ๖๑ 

 อาจารยผูใหการฝกอบรม ๖๔ 

 ทรัพยากรทางการศึกษา ๖๘ 

 การประเมินแผนการอบรม/หลักสูตร ๖๙ 

 การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ๖๙ 

 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ๗๐ 

 การประกันคณุภาพการฝกอบรม ๗๐ 

 ภาคผนวก  

  ภาคผนวก ๑  รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรตกแตง ๗๒ 

  ภาคผนวก ๒  การรับรองวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” ๗๕ 

  ภาคผนวก ๓  กระบวนการบริหารงานการฝกอบรม และการดำเนินการ ๗๗ 

  ภาคผนวก ๔  การวัดและการประเมินผลการฝกอบรมฯ ๘๑ 

  ภาคผนวก ๕  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯสาขาศัลยศาสตรตกแตง ๘๗ 

  ภาคผนวก ๖  การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ๑๐๕ 

  
ภาคผนวก ๗  รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขา 

                  ศัลยศาสตรตกแตง 
๑๑๓ 

 

 



๑ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

งานศลัยศาสตรตกแตง กลุมงานศลัยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ชื่อหลักสตูร 

 ภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ Residency Training in Plastic Surgery 
 

๒. ชื่อวุฒิบตัร 

 ชื่อเต็ม 

 ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ   Diploma of the Thai Board of Plastic Surgery 

 ชื่อยอ 

 ภาษาไทย วว. สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ภาษาอังกฤษ Dip. Thai Board of Plastic Surgery 
 

๓. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

    งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดย

มีคณะกรรมการฝกอบรมเปนผูดำเนินงาน รวมกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

เสนอโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย รับรองโดยแพทยสภา เปนผูดำเนินการกำหนดหลักสูตร จัด

ประเมินผลและสอบเพ่ือวุฒิบัตร (ภาคผนวก ๑) 
 

๔. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสตูร   

งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ได

จัดทำหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง ซึ่งเปนวิทยาศาสตรการแพทยประยุกตที่เกี่ยวของกับโรค, การบาดเจ็บที่

ตองการการรักษาดวยการทำหัตถการหรือการผาตัดเปนหลัก ซึ่งศลัยแพทยตกแตงน้ันจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

ทางดานศัลยกรรมทั่วไป ความรูทางดานศัลยกรรมตกแตงและมีทักษะในการวินิจฉัยและดูแลผูปวยศัลยกรรม

ตกแตง ต้ังแตระยะกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัดอยางถูกตองตามมาตรฐานหลักวิชาการ ตลอดจนการ

ดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตโดยมีพันธกิจของการฝกอบรมดังน้ี 



๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมคีวามรู ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานดานศัลยศาสตรตกแตง

แบบมืออาชีพ ไดมาตรฐานสากล และสามารถปรับใชใหเขากับบริบทการทำงาน ของระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศไทย ใสใจในความปลอดภัยเพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวยเปน

ศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพไดเปนอยางดี 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใหบริการทางศัลยกรรมตกแตง โดยอยูบนพ้ืนฐานของความตองการ

ดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

๒. มุงเนนใหผูรับการฝกอบรม พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรูดวย

ตนเอง และเพ่ือทำงานวิจัยที่มีคุณคา มีเจตนารมณและมคีวามพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

๓. มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรมทางการแพทยที่ดี ในการดูแลรกัษาผูปวยมีความ

รับผิดชอบ และมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมตอเพ่ือนรวมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งกับผูปวยและญาติ  

๔. มุงเนนใหผูเขาฝกอบรมมีความรู และทักษะที่ดีตามมาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 

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 รวมไปถึงการแกไขภาวะแทรกซอนที่เกดิขึ้นในแตละระยะอีก

ดวย 

๑.๓ มีทักษะในการทำหัตถการทางศัลยกรรมตกแตง ตามที่งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงาน

ศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถ ีกำหนดโดยอิงตามเกณฑกำหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย  

๑.๔ มีความสามารถในการใหการรักษาผูปวยอุบัติเหตุในระยะวิกฤติ ระยะดำเนินโรค ระยะแกไข

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

skin and soft tissue injury  เปนตน 

๑.๕ มีทักษะทางดานศัลยกรรมเสริมสวย เพ่ือสามารถดูแลรักษา และใหความรู ความเขาใจ 

กับประชาชนทั่วไป ไดเปนอยางดี 



๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑.๖ มีความสามารถบอกความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือหรืออวัยวะตางๆไดในระดับหน่ึง 

๑.๗ มีความสามารถในระดับหน่ึงในการใชยาระงับความรูสึกทั้งเฉพาะที่และทั่วไป  

๒. การมีความรูความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical knowledge and Skills) 

๒.๑  เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ รวมไปถึงความรูทางการแพทยคลินิก

ที่เกี่ยวของกับผูปวยศัลยกรรมตกแตง 

๒.๒  มคีวามรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาศัลยศาสตรตกแตง ทั้งดานเสริมสรางและเสริม

สวย 

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  นำเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทย และอภิปรายปญหาผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและวางแผนการดูแลผูปวยไดอยาง

เหมาะสม 

๔.๒  ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย รวมทั้งผูปวย

และประชาชน ในดานศัลยกรรมตกแตง 

๔.๓  สื่อสารใหขอมลูแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา

เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของผูปวย 

๔.๔  มีมนุษยสมัพันธที่ดี  ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๕  เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะทางดานศัลยกรรมตกแตง 

๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๕.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดี ตอผูปวยญาติผูรวมงานรวมวิชาชีพและชุมชน 

๕.๒  ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศกึษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย 

๕.๓  มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

professional development) 

๕.๔  การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองครวม คำนึงถึงประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผาตัดรักษา 



๔ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

๕. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

วิธีการใหการฝกอบรม 

หลักสูตรศลัยศาสตรตกแตง กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีระยะเวลาในการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา ๕ ป และอยางนอย ๓ ป สำหรับหลักสูตรแพทยประจำบานตอยอด (ยกเวนในกรณี

ที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย พิจารณาความเหมาะสมเปนอยาง

อ่ืนสำหรับผูเขาอบรมเฉพาะราย) โดยมีระยะเวลาการฝกอบรมในสวนของศัลยศาสตรเฉพาะทางและสาขาที่

เกี่ยวของเปนเวลาอยางนอย 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. หัตถการทางศัลยศาสตรทัว่ไป (Operative General Surgery) 

 ๖. ความรูพ้ืนฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ เชน  

  ๖.๑ กุมารศลัยศาสตร 

  ๖.๒ ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 

  ๖.๓ ศัลยศาสตรทั่วไป 

  ๖.๔ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

  ๖.๕ ประสาทศัลยศาสตร 

  ๖.๖ ศัลยศาสตรทรวงอก 

  ๖.๗ เวชบำบัดวิกฤต 
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  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) 

 ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร เตรียมความรู ทักษะและประสบการณซึ่งจะ

สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมเบ้ืองตนทั้ง

ในผูปวยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถใหคำแนะนำและสงผูปวยไปรักษาตอ

โดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะตอไปได 

 

 สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

         เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมระดับไมซับซอนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยในรวมถึง

ศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก  

๑. ดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมที่หองตรวจโรคผูปวยนอก 

๒. ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวา 

๓. ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมที่พบบอยและที่วินิจฉัยไมซับซอนไดดวยตนเอง 

๔. ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและวิสัญญีแพทย โดย

ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตของศัลยกรรม 

๕. ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและ

ชวยแพทยประจำบานช้ันสูงกวาในการดูแลรกัษาผูปวยที่ซบัซอนมากขึ้น 

๖. ปฏิบัติงานในหนวยวิสัญญีวิทยา เพ่ือเรียนรูการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัดและหลังผาตัดใน

แงมุมของวิสัญญีแพทยเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง ตอไป 

๗. ปฏิบัติงานในหนวยศัลยศาสตรเฉพาะทาง และหนวยที่เกี่ยวของ ไดแก ศลัยศาสตรทั่วไป, ยูโรวิทยา, 

กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ, ศัลยศาสตรลำไสใหญและทวารหนัก, ศัลยศาสตรฉุกเฉิน, 

ศัลยศาสตรทรวงอก, ประสาทศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และพยาธิวิทยา 

 

ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสงัคมรอบดาน (Medical 

Knowledge and Skills) 
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๑. เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (Correlated basic medical science) ความรูพ้ืนฐาน

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, Interdepartmentalal conference  

๕. เขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆของโรงพยาบาลและการประชุมระหวางสถาบัน เชน การประชุมวิชาการ

ประจำปโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย, Inter-hospital conference ของสมาคมศัลยแพทย

ตกแตงแหงประเทศไทย, Workshop ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรซึ่งจัดโดยสถาบันฝกอบรมฯ เปนตน 

๖. เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับหัตถการและเครือ่งมือใหมๆทีใ่ชในทางศัลยกรรม 

 

การพัฒนาตนเองและการเรยีนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based Learning and 

Improvement)  

๑. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย   

๓. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

๔. ริเริ่มหาหัวขอวิจัยที่ตนสนใจ และติดตออาจารยที่ปรึกษา 

 

ทักษะปฏิสัมพนัธ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสือ่สารกับผูปวยและผูรวมงาน 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย 

๓. นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

๔. เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

๕. บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ 

๖. ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

๗. มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

๒. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 
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การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

        มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรพัยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถ 

ที่จะปรับการทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

      ตารางการหมุนเวียนและปฏิบัติงานของแพทยประจำบานชัน้ปที ่๑ และ ๒ 

 

แพทยประจำบานชั้นปที่ ๑ แพทยประจำบานชั้นปที่ 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) 

สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

๑.   เรียนรูเกี่ยวกบัการดูแลรักษาและทำผาตัดผูปวยทางศัลยกรรมตกแตงเบ้ืองตน  ทั้งในเวลาและนอกเวลา

ราชการ และรบัปรึกษาปญหาผูปวยจากนอกแผนกศลัยกรรมตกแตง 

๒. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมตกแตงที่หองตรวจโรคผูปวยนอก 

๓.  ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานช้ันสูงกวาและใหคำปรึกษากับแพทยประจำบาน 

ช้ันปที่ ๑ และ ๒ 

 

ความรู ความเชีย่วชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสงัคมรอบดาน (Medical 

Knowledge and Skills) 

๑. กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติงานและฝกอบรมในวิชาเลือก (elective) ๔๕ – ๖๐ วัน 
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๒. จัดทำและนำเสนอ Topic review หรือ Collective review อยางนอย ๒ เรื่อง/ป  

๓. เขารวมกิจกรรมวิชาการ อยางนอยสัปดาหละ ๕ ช่ัวโมง ตามกิจกรรมดังตอไปน้ี 

- Case review 

- 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 

เดือนละ ๑ ครัง้ 

๕. จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้ง

จากในและตางประเทศ ในรปูของ Journal club และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง 

๖. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตงระหวางโรงพยาบาล 

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

ช่ัวโมง (อยางนอย ๑๒ ครั้ง/๓ ป) 

๗. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการประจำปของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย

เสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย เปนตน 

 

 



๙ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

การพัฒนาตนเองและการเรยีนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based Learning and 

Improvement) 

๑. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวมและแบบสหสาขาวิชาชีพ 

๒. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบานรุนนอง 

๓. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางครบถวน ถูกตองสมบูรณ 

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 มีความสามารถที่จะปรับการ

ทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

การหมุนเวียนและปฏิบัติงานของแพทยประจำบานชั้นปที่ 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

แพทยศาสตรศริิราชพยาบาลL

ศัลยศาสตรตกแตง สถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

Orthopaedics (Hand)  

โรงพยาบาลเลิดสิน 

๗ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

๑ เดือน 

 

 

ค. แพทยประจำบานปที่ ๕ (ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๒ เดือน) 

สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

๑. ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจำบานประจำหนวย และปฏิบัติงานเพ่ิมประสบการณ ทักษะ 

และหัตถการในสวนของศัลยศาสตรตกแตง และใหการดูแลแพทยประจำบานอ่ืนๆในทมี 

๒. เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรกัษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ระดับที่ซับซอนทั้งในผูปวยนอก 

และผูปวยใน และสามารถใหการตัดสินใจในการวินิจฉัยและดูแลรกัษาผูปวยไดอยางเหมาะสม ภายใตการ

กำกับดูแลของอาจารยประจำหนวย รวมทั้งสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในกรณีจำเปน  

๓. ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมตกแตงรวมกับอาจารยและแพทยประจำบานช้ันต่ำกวา 

๔. ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการรวมกับแพทยประจำบานช้ันนอยกวาและ

ชวยแพทยประจำบานช้ันต่ำกวาในการดูแลรกัษาผูปวยที่ซบัซอนมากขึ้น 



๑๑ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสงัคมรอบดาน (Medical 

Knowledge and Skills) 

๑. เพ่ิมพูนประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ใหมีความเช่ียวชาญและแตกฉาน

มากขึ้น 

๒. กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจังหวัดที่สถาบันรวมฝกอบรมในวิชาเลือก 

(elective) ๔๕-๖๐ วัน 

๓. จัดใหผูเขารับการอบรมรวมอภิปรายในการวางแผนการรักษาในผูปวย ในรูปแบบของ Internal audit of 

operative plastic surgery (chief presentation) ทุกสปัดาห 

๔. เขารวมกิจกรรมวิชาการ อยางนอยสัปดาหละ ๕ ช่ัวโมง ตามกิจกรรมดังตอไปน้ี 

- Case review 

- 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 

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

๖. เขารวม Morbidity & Mortality Conference ของกลุมงานศัลยศาสตรหรืองานศัลยศาสตรตกแตง 

เดือนละ ๑ ครัง้ 

๗. จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้ง

จากในและตางประเทศ ในรปูของ Journal club และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง 



๑๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๘. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตงระหวางโรงพยาบาล 

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

ช่ัวโมง (อยางนอย ๑๒ ครั้ง/๓ ป) 

๙. สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการประจำปของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย

เสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย 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) 

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 



๑๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

       มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ 

ความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มจีำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถ 

ที่จะปรับการทำงานเขากับระบบสุขภาพของชาติ 

 

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: ใหแพทยประจำบานสามารถเลือกวิชาเลือกไดตามที่ปรารถนา โดยพิจารณา 

ถึงสาขาที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ หรือเพ่ิมเติมในสาขาที่ตนเองคิดวายังขาดประสบการณอยู  

และในลักษณะความชุกของชนิดโรคในสาขาที่ตนเองจะไปปฏิบัติงาน 

    ๒. ในระยะของวิชาเลือกน้ัน อาจจะปฏิบัติงานอยูในสาขาวิชาน้ันๆ ภายในสถาบันฝกอบรมฯ 

หรืออาจจะไปปฏิบัติงานในสถาบันอ่ืนๆ ซึ่งไดรับการรับรองเปนสถาบันการฝกอบรมแลวโดยแจง 

ที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน ไมนอยกวา ๓ เดือน กอนการ

ฝกอบรมในวิชาเลือกน้ันๆ 

 

การเสริมประสบการณการเรียนรูของแพทยประจำบาน 

 เน่ืองจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรตกแตง ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยางมากและ

รวดเร็ว ฉะน้ันหลักสูตรศลัยศาสตรจึงมีจุดประสงคที่จะใหแพทยประจำบานไดรับประสบการณ 

ดานตางๆ ทั้งในแผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยในอยางเพียงพอ รวมทั้งประสบการณ 

ในการผาตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาตางๆ อยางเปนระบบ 

ที่ถูกตองเหมาะสม โดยในปสุดทายของการฝกอบรมไดทำหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจำบานดวย 
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 นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมการแพทย ไดเห็นความจำเปนที่แพทยประจำบานควรจะไดมีระยะเวลาสวนหน่ึง เพ่ือไปหาประสบการณ

เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของหรือในสถาบันอ่ืนโดยเฉพาะ ในสวนทีส่ถาบันที่ตนเองอยูน้ันอาจจะขาดแคลน ดังน้ัน

คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดใหแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงไดหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

หรือสถาบันของกรมการแพทย ที่มีศักยภาพดีที่สุดในสาขาวิชาน้ันๆ นอกจากน้ันแพทยประจำบานยังสามารถที่จะ

เลือกไปปฏิบัติงานยังสถาบันอ่ืนนอกสังกัดกรมการแพทย 

ไดในชวงเวลาที่เปนวิชาเลือก ซึ่งแพทยประจำบานจะตองแจงใหคณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบเปนกรณีๆ เพ่ือ

ดำเนินการตามจุดประสงคตอไป 
 

๖. รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง 
 

๑. เนื้อหาของการฝกอบรม 

     เนื้อหาการฝกอบรม จะตองครอบคลุมองคความรู ๓ สวน  

ก. เน้ือหาสำคัญ (Essential contents) ของการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอโรคหรือ ภาวะของผูปวยทาง

ศัลยกรรมทั่วไปตามขอกำหนด  

ข. ความรูพ้ืนฐานที่เปนหลักการเบ้ืองตนของศัลยศาสตร  

ค. ความรูทั่วไปในสาขาศัลยศาสตรอ่ืนๆและสาขาที่เกี่ยวเน่ือง 
 

เนื้อหาโดยสังเขป  

 เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร

จะตองครอบคลุมเน้ือหา ๓ สวน คือ  

ก) เนื้อหาสำคญั (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 
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(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 

ข) ความรูพืน้ฐานที่เปนหลกัการเบื้องตนของศลัยศาสตร  

ความรูพืน้ฐานทั่วไปทางศลัยศาสตร ซึง่จะไดรบัการฝกอบรมในระดับชัน้ปที่ ๑ และปที่ ๒  ดังนี ้

(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 
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 (๘) Pediatric Surgery 

 (๙) Pathology 

 (๑๐) Dentistry 

 (๑๑) ENT 

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  
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ช. Cold injury-physiology and treatment  

ซ. Extravasation injury  

๑.๔ Congenital and Functional Problems  

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  
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ฌ. Treacher Collin’s syndrome  

ญ. Rare clefts  

ฎ. Auricular abnormalities: microtia, ear prominence  

ฏ. Eyebrow / Eyelid abnormalities: coloboma, ptosis, tumors  

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  
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ฎ. Other problems, including masseter hypertrophy  

ฏ. Facial palsy: diagnosis and treatment  

ฐ. Facial atrophy: diagnosis and treatment  

ฑ. Facial hyperkinesia: diagnosis and treatment  

     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  



๒๐ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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ง. Pathology and pathologic anatomy of the genital system  

จ. Hypospadias  

ฉ. Epispadias, exstrophy of the bladder  

ช. Vaginal agenesis  

ซ. Other anomalies  

    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  
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  ค. Chemical peel  

  ง. Surgical treatment  

  จ. Dermabrasion  

  ฉ. Laser resurfacing  

๗.๑.๓ Lipodystrophy  

  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  
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  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  

  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, Nail Bed Deformities  

๗.๙ Aesthetic Deformities of the Lower Extremity 
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๒. หัตถการทางศลัยศาสตรและศลัยศาสตรตกแตง (Clinical skill in Surgery and Plastic Surgery) 

แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะตองมีความรูเกี่ยวกับหัตถการทางศัลยกรรมตอไปน้ี ทัง้ในขอ

บงช้ี ขอหาม เทคนิคการผาตัด ปญหาแทรกซอนระหวางการผาตัดและหลังผาตัดได ผลการผาตัด ผลการผาตัดใน

ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะตองมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมตางๆ ที่ตองทำได 

 การผาตัดนอกเหนือจากน้ันซึ่งควรจะทำได เปนกลุมของการผาตัดซึ่งจะยุงยากมากขึ้นหรือตองการ

ประสบการณและความชำนาญเพ่ิมเติมหรอืเปนการผาตัดที่อาจจะพบไดไมบอย แตแพทยประจำบานควรจะตองมี

ความรูตางๆเชนกัน สามารถใหคำแนะนำแกผูปวยได หรือสามารถพัฒนาตัวเองตอไปขางหนาใหสามารถทำได 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะมีความสามารถในการดูแลผูปวยใน

ระยะผาตัด ระยะกอนผาตัด การผาตัด และหลังผาตัด รวมทั้งการผาตัดไดเองเมื่อผานการฝกอบรม สาขาวิชา

ศัลยศาสตรตกแตงกำหนดเปาหมายในการทำหัตถการของแพทยประจำบาน แยกตามหมวดหมูใหสอดคลองกับ

หลักสูตรของราชวิทยาลัย โดยมีการแบงระดับความสามารถในการทำหตัถการหน่ึงๆ  

เปน 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 

รายชื่อหัตถการ (Procedure) 
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Other procedures ตามคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯกำหนด 

ตามคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯกำหนด 

 

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)    

รายชื่อหัตถการ (Procedure) 
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Breast reduction A A B 

Breast reconstruction with implant or expander A A B 

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)    
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Replantation/revascularization/arterial repair of digit, 

hand, and forearm 

A B C 

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 
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Treatment other aesthetic deformity A B C 

Botulinum toxin injection A B C 

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. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ในรปูแบบตางๆอาทิ เชน การตรวจรังสี การตรวจอุลตราซาวด การตรวจเลือด ฯลฯ 

๔. การเรียนรูทางดานบูรณาการ  

ก. ทักษะปฏิสมัพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

    ๑. การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ  

    ๒. การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต  

    ๓. การบอกขาวราย  

    ๔. ปจจัยทีส่งเสริมความสมัพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย  

    ๕. การบรหิารจัดการ Difficult case  

    ๖. การตระหนักรูพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพที่ตางกัน  

ข. ความเปนมืออาชีพ (Professionalisms)  

    (๑) การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศนูยกลาง (Patient-centered care)  

๑.๑ การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก  

๑.๒ การรักษาความนาเช่ือถือแกผูปวยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยให

ดีที่สุด  

๑.๓ การใหเกยีรติและยอมรบัเพ่ือนรวมวิชาชีพเพ่ือนรวมงานผูปวยและญาติ  

๑.๔ ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน  

    (๒) พฤตินิสัย  

๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลาความซื่อสัตย และมีวินัย  

๒.๒ การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  

    (๓) จริยธรรมการแพทย  
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๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี การนับถือใหเกียรติสิทธิและรับฟง

ความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณญีาติและ

ผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย  

๓.๒ การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหตัถการในกรณทีี่ผูปวยตัดสินใจไมได

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) ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ 

และการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

๑. ความรูเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเชนระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตนความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

และกระบวนการ Hospital Accreditation การประเมนิประสทิธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรกัษา  

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 เชน สาขาวิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน/ราชวิทยาลัยฯ    

        เปนตน  

    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 

 

 



๓๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

กิจกรรมทางวิชาการ สำหรับแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี 

กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาลราชวิถี 

 ๑. Conference 

        จัดใหมกีารประชุมวิชาการทุกวันจันทร-ศุกร ตอนเชา เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ยกเวนวันอังคาร 

เน่ืองจากมี Conference activity ตอนบาย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. มรีายละเอียดดังน้ีคือ 

 

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 



๓๔ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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) 

อาจารยกฤษณ 

อาจารยทุกทาน 

อาจารยแพทยเจาของไข 

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 



๓๕ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 (ทุกสัปดาห

ท่ี 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) 



๓๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผาตัด ท่ีหองผาตัดเล็ก ชั้น ๗ อาคารศูนย

การแพทยราชวิถี  

แพทยประจำบาน 

หลัง ๑๖:๐๐ น. WARD ROUND  
    

วันศุกร ๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. WARD ROUND  

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

พิเศษ 

อาจารยเจาของไข

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 

 

 



๓๗ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

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. กิจกรรมเชงิปฏิบัติการ workshop เปนกิจกรรมเนนใหแพทยประจำบานฝกทักษะในการทำหัตถการ

ประกอบดวย 

  ๒.๑ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในหนวย จัดที่หองประชุมศลัยศาสตรตกแตง สำนักงาน

ศัลยศาสตรตกแตงและศนูยฝกอบรมการผาตัด ช้ัน ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉกุเฉิน ประกอบดวย 

- Cadaveric workshop 

- Microsurgery workshop 

  ๒.๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุมงาน จัดที่หองประชุมศูนยฝกอบรมการผาตัด  

ช้ัน ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉกุเฉนิ ประกอบดวย 

- ATLS สำหรับแพทยประจำบานช้ันปที่ ๑ 

 

กิจกรรมวิชาการภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 

๑. Interhospital Conference 

    จัดใหมกีารประชุมทางวิชาการรวมกันระหวางสถาบันฝกอบรมศัลยศาสตรตกแตงอ่ืนๆ 

๒. Other Conference 

สนับสนุนใหแพทยประจำบานเขารวมประชุมวิชาการตางๆที่จัดโดยชมรม หรือสมาคมวิชาการตางๆที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง เชน การประชุมประจำปของสมาคมศลัยแพทยตกแตงแหง

ประเทศไทย ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย เปนตน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา ผลที่คาดวาจะไดรับ กำหนดการ 
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 

Internal Audit เพ่ือทบทวนการดูแลรักษา case 

ท่ีไดรับการผาตัดไปแลวตลอด

สัปดาหท่ีผานมา หรือ case ท่ี

กำลังจะผาตัด 

เปนการเรียนการสอนโดยนำ case ท่ีจะ

ผาตัดและหลงัผาตัด มารวมกันทบทวน 

อภิปราย เพ่ือเรียนรูในการวินิจฉัย การ

เตรียมผูปวย กอนการผาตัดรักษา การ

ผาตัด หลังผาตัด และปญหาแทรกซอน

ภายหลังการผาตัดรักษา 

แพทยประจำบานไดทราบ

ถึงแนวทางการรักษาผูปวย 

ทางศัลยกรรมตางๆท่ี

ถูกตอง และวิธีการทำ

ผาตัดท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผูปวยแตละราย 

ทุกวันจันทร เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

อาจารยทุกทาน 

Picture 

Conference 

เพ่ือฝกฝนการอภิปราย case 

ตัวอยาง ในแงของการวินิจฉัย การ

วางแผนผาตัด การเตรียมผูปวย

กอนและดูแลหลังผาตัดของแพทย

ประจำบาน 

เปนการเรียนการสอนโดยนำภาพถาย

พยาธิสภาพของผูปวยมารวมกันอภิปราย 

เพ่ือใหการวินิจฉยั วางแผนการผาตัด

รักษา การเตรียมผูปวยกอนและหลังการ

ผาตัด ตลอดจนปญหาแทรกซอนภายหลัง

การรักษาและการปองกัน โดยมีอาจารย

คอยใหคำแนะนำ 

แพทยประจำบานไดทราบ

ถึงแนวทางการรักษาผูปวย 

ทางศัลยกรรมตางๆท่ี

ถูกตอง และวิธีการทำ

ผาตัดท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผูปวยแตละราย 

ทุกวันพุธ เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

อ.พลวัฒน  

ตระกูลเงินไทย 

อ.วาสิตา  

เสริมสกุลวัฒน 

Journal Club 

Conference 

เพ่ือศึกษารายงานวิจัยทางการ

แพทย ในแงวิชาความรูท่ีกาวหนา, 

ปญหาหรือภาวะท่ีพบไดในโรค

หรือเทคนิคการผาตัด ตลอดจน

การประเมินเทคโนโลยีซ่ึงเกี่ยวของ

กับการรักษาผูปวย 

นำเสนอและอภิปราย วิจารณวารสาร

ทางการแพทย จากวารสารท่ีนาสนใจ ๒ 

– ๓ เร่ือง/ครั้ง ในแงของ research 

design, research methodology, 

และ result โดยมีอาจารยในสาขาวิชา

เปนผูแนะนำ 

แพทยประจำบานมี

ประสบการณในการอาน

และทราบถึงความรูท่ี 

กาวหนาจากวารสารทาง

การแพทย และไดศึกษา

วิจารณ นำเสนอหัวขอ 

Journal ท่ีนาสนใจท้ังในแง

ของ Research design, 

ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี ๑, ๓, 

และ ๔ ของเดือน 

เวลา ๐๘.๐๐-

๐๙.๐๐ น. 

อ.ภัคภพ 

มหจิตรสัตยา 

อ.กิติพงศ 

แกวพิชัย 
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Methodology หรือ 

Result โดยมีอาจารยของ

สาขาวิชาเปนผูชีแ้นะ 

Interdepartmental 

Conference 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ

ระหวางสาขาวิชาศัลยศาสตร

ตกแตง กับอาจารยในแผนกตางๆ

ท่ีเกี่ยวของในการรักษาผูปวยท่ี

นำมาศึกษา แบบบูรณาการ 

(multidisciplinary approach) 

อภิปรายศึกษาผูปวยตัวอยาง โดย

นำเสนอผูปวย การวินิจฉัย และวางแผน

การรักษาแบบครบวงจรแบบองครวม ท่ี

เกี่ยวของกับแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

เชน อายุรศาสตร รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

พยาธิวิทยา เวชศาสตรฟนฟู เปนตน 

และวิทยากรจากแผนกตางๆไดนำเสนอ

ความเห็น หรือรวมวางแผนในรักษา

ผูปวย 

แพทยประจำบานมีความรู

ในการวินิจฉัย วางแผนการ

รักษา ตลอดจนมีแนวคิด

เพ่ิมเติมในการรักษาผูปวย

ศัลยศาสตรตกแตงท่ี

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของแบบครบวงจร 

ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี ๒ ของ

เดือน เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

อ.เล็ก 

กาญจนโกมุท 

Grand Round เพ่ือศึกษา เพ่ิมความรูและ

ประสบการณในการดูแลรักษา

ผูปวย ท้ังกอนและหลังผาตัด โดย

ศึกษาจากผูปวยจริงท่ีหอผูปวย 

เปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอนขาง

เตียง (bedside teaching) โดยอาจารย

ทุกทาน แพทยประจำบานและนกัศึกษา

แพทยทุกคนจะดูผูปวยพรอมกัน โดยมี

แพทยประจำบานเปนผูนำเสนอ case ท่ี

นาสนใจ และใหแพทยประจำบานทุกคนได

มีโอกาสขอคำปรึกษาและความเห็นจาก

อาจารยทุกทานในการดูแลรักษาผูปวย 

แพทยประจำบานมีความรู

และประสบการณในการ

ดูแลรักษาผูปวย

ศัลยศาสตรตกแตง 

ทุกวันศุกร เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

อาจารยแพทย

เจาของไขและ

อาจารยทุกทาน 

Guest Lecture เพ่ือเรียนรูดานวิชาการจาก

อาจารยผูฝกสอนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน จากนอกสาขาวิชาหรือ

สถาบันการฝกอบรมอ่ืน 

เชิญวิทยากรมาบรรยายเนื้อหาทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวของกับเรื่องตางๆทาง

ศัลยศาสตรตกแตงหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

แพทยประจำบานมีความรู

เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเกี่ยวของ

กับศัลยศาสตรตกแตงหรือ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

ทุกวันชวงเชา โดย

จะมีการแจง

กำหนดการ

ลวงหนา 

อ.ภัคภพ  

มหจิตรสัตยา 
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รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนชวงบายวันอังคาร ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. 
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ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 

Research 

Progression 

เพ่ือติดตามความคืบหนาของการ

ทำงานวิจัยของแพทยประจำบาน

ในแตละชั้นป 

แพทยประจำบานนำเสนอความคืบหนา

ของงานวิจัยวาอยูในระดับใด มีอุปสรรค

หรือติดขัดเรื่องใด โดยมีอาจารยให

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยของแพทยประจำ

บานมีความคืบหนาตาม 

timeline ท่ีกำหนดไว มี

อุปสรรคในการทำงานดาน

วิจัยนอยท่ีสุด 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหแรกของ

เดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

อ.กฤษณ  

ศิริปุณย 

Elective  

Presentation 

เพ่ือติดตามการเรียนรูของแพทย

ประจำบานท่ีไดเรียนรูจากการไป 

Elective จากสถาบันฝกอบรมฯ

อ่ืนๆ 

เปนการเรียนการสอนโดยใหแพทยประจำ

บานนำเสนอความรูหรือ case ท่ีไดเรียนรู

จากการไป Elective หรือเขารวมประชุม

วิชาการจากสถาบันอ่ืน มานำเสนอและ

อภิปราย โดยมีอาจารยใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

แพทยประจำบานไดเรียนรู

ถึงแนวทางการรักษาผูปวย

ของสถาบันฝกอบรมฯอ่ืน 

ตลอดจนเทคนิคการผาตัด

และการดูแลรักษาผูปวย 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๒ ของ

เดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

อาจารยทุกทาน 

Interesting Case 

 

เพ่ือศึกษารายงานวิจัยทางการ

แพทย ในแงวิชาความรูท่ีกาวหนา, 

ปญหาหรือภาวะท่ีพบไดในโรค

หรือเทคนิคการผาตัดซ่ึงเกี่ยวของ

กับผูปวย 

เปนการเรียนการสอนโดยใหแพทย

ประจำบานนำเสนอกรณีผูปวยท่ีนาสนใจ 

นาเรียนรู โดยอภิปรายถึงการวินิจฉัย 

การวางแผนการผาตัด การเตรียมผูปวย

กอนผาตัดและดูแลหลังผาตัด ตลอดจน

การปองกันภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 

โดยมีอาจารยใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

แพทยประจำบานไดเรียนรู

ในผูปวยท่ีนำเสนอในแงท่ี

การวินิจฉัย การวางแผน

การผาตัด การเตรียม

ผูปวยกอนผาตัดและดูแล

หลังผาตัด ตลอดจนการ

ปองกันภาวะแทรกซอน

หลังผาตัด 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๓ ของ

เดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

อาจารยแพทย

เจาของไข 

Morbidity & 

Mortality Report 

เพ่ือเรียนรูถึงสาเหตุและปญหาท่ี

ทำใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆของ

อภิปรายผูปวยท่ีเสียชีวิต และมีโรคแทรก

ซอนเนื่องจากการรักษาตลอด ๒ สัปดาห

แพทยประจำบานมีความรู

และความระมัดระวังใน

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๔ ของ

อาจารยทุกทาน 
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 ผูปวย และหาทางแกไขปญหา

นั้นๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา

ซ้ำขึ้นมาอีก 

ท่ีผานมา ท้ังผูปวยท่ีผาตัดและไมได

ผาตัดเพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิด

ภาวะแทรกซอน และการตายนั้นๆ และ

วิธีการปองกันหรือแกไขปญหาตางๆ

เหลานั้น ไมใหเกิดซ้ำ 

การดูแลรักษาผูปวยเพ่ือ

ไมใหเกิดการสูญเสียหรือ

ภาวะแทรกซอนท่ีสามารถ

ปองกันได 

เดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

Topic and 

Collective Review 

เพ่ือใหแพทยประจำบานฝก

ทบทวนเนื้อหาเรื่องท่ีสำคัญ ท่ีเปน

ปญหาทางศัลยกรรม มาบรรยาย

ใหแพทยประจำบานทานอ่ืนฟง 

ทบทวนเนื้อหาจาก text book และ

วารสารทางการแพทยในหัวขอท่ี

กำหนดให ตลอดจนคนควา update 

เนื้อหาของเร่ืองท่ีนำเสนอ โดยมีอาจารย

ท่ีปรึกษาเปนผูแนะนำ 

แพทยประจำบานได

ทบทวนความรู ไดศึกษา

และ update เนื้อหา 

ตลอดจนทราบ

ความกาวหนาของเนื้อหาท่ี

นำเสนอ 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๑, ๒ 

และ ๔ ของเดือน 

เวลา ๑๔.๐๐-

๑๕.๐๐ น. 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

CME เพ่ือใหแพทยประจำบานฝก

ทบทวนเนื้อหาทางศัลบกรรม

ตกแตงท่ีสำคัญ ท่ีนาสนใจ 

เปนการเรียนการสอนท่ีนำเสนอหัวขอทาง

ศัลยกรรมตกแตงท่ีนาสนใจ จากการ

รวบรวมจากการศึกษาตางๆ หรือ Result 

โดยมีอาจารยของหนวยเปนผูชีแ้นะ 

แพทยประจำบานได

ทบทวนความรู ไดศึกษา

และ update เนื้อหา 

ตลอดจนทราบ

ความกาวหนาของเนื้อหาท่ี

นำเสนอ 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๓ ของ

เดือน เวลา 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

Case Review เพ่ือทบทวน case ท่ีไดรับการ

ผาตัด elective หรือ 

emergency  ตลอดสัปดาหท่ีผาน

มา 

เปนการจัดประชมุโดยนำผูปวยในความ

รับผิดชอบของหัวหนาแพทยประจำบาน

ตลอดสัปดาหท่ีผานมานำเสนอท้ังในแง

การวินจิฉัย การตรวจเพ่ิมเติม และการ

รักษา โดยเปดโอกาสใหแพทยประจำบาน

ทุกชั้นป มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น 

และอาจารยผูควบคุม คอยใหคำชีแ้นะ 

แพทยประจำบานไดทราบ

ถึงแนวทางการรักษาผูปวย 

ทางศัลยกรรมตกแตงตางๆ

ท่ีถูกตอง และวิธีการทำ

ผาตัดและการดูแลผูปวย

อยางเหมาะสมสำหรับ

ผูปวยแตละราย 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๑ และ 

๓ ของเดือน เวลา 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อ.ธรรมนูญ 

พนมธรรม 
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Ethical 

Conference 

เพ่ือทบทวนหลักการจริยธรรมของ

แพทยประจำบานตอผูปวยและ

ญาติ ตลอดจนผูเกี่ยวของ 

เปนการเรียนการสอนท่ีเนนถึงจริยธรรม

ของแพทย หรือกระบวนการรักษาของ

แพทย โดยนำเสนอตัวอยางและเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยมีอาจารย

ใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

แพทยประจำบานไดทราบ

แนวทาง เห็นตัวอยางใน

การวางตัวและหลักการ

จริยธรรมของแพทย การ

ปฏิบัติตัวของแพทยตอ

ผูปวย ญาติและผูเกี่ยวของ 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๒ ของ

เดือน เวลา 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อ.เล็ก 

กาญจนโกมุท 

Meet Advisor เพ่ือใหคำปรึกษาตอแพทยประจำ

บานในแงของวิชากร 

ความกาวหนาของการฝกอบรม 

สภาวะทางอารมณ ความรูสึกของ

แพทยประจำบานตอระบบการ

เรียนการสอน รวมถึงการชี้แนะ

และการใหความชวยเหลือ 

เปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหคำปรึกษา

ดานวิชาการแกแพทยประจำบานท่ีไดรับ

มอบหมาย และติดตามความกาวหนา

ของการฝกอบรม โดยอาจารยท่ีปรึกษา

จะไดรับผลการประเมินและรายงาน

อุบัติการณของแพทยประจำบานจาก

กรรมการฝกอบรมเพ่ือเปนขอมูลในการ

ใหคำปรึกษาและใหขอมูลปอนกลับแก

แพทยประจำบาน 

แพทยประจำบานสามารถ

ทำการฝกอบรมไดตาม

จุดมุงหมาย ปราศจาก

ความเครียดในการเรียน

และการปฏิบัติงาน  

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๔ ของ

เดือน เวลา 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

Feedback เพ่ือใหแพทยประจำบานไดระบาย

ความรูสึกท่ีมีตอการฝกอบรม การ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังทรัพยากรตางๆ 

ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแกไข 

เปนการเรียนการสอนท่ีเนนการรับขอมูล

ปอนกลับจากแพทยประจำบาน ท้ังใน

ดานกิจกรรมวชิาการ  การขึ้นปฏิบัติงาน

ของแพทยประจำบาน ปญหา ขอขัดของ 

และขอเสนอแนะตางๆ 

แพทยประจำบานไดมีสวน

รวมในการปรับปรุง

หลักสูตรการฝกอบรมฯ 

การปฏิบัติงาน ตลอดจน

ทรัพยากรท่ีมีสวนรวมของ

การฝกอบรม 

ทุกวันอังคาร 

สัปดาหท่ี ๔ ของ

เดือน เวลา 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 
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รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน WORKSHOP ชวงบายวันพุธสัปดาหที่ ๓ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. 

กิจกรรม วัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา ผลที่คาดวาจะไดรับ กำหนดการ 
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 

Cadaveric 

Workshop 

 

เพ่ือใหแพทยประจำบานไดมี

ทักษะและประสบการณทางดาน

ผาตัด 

เปนการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอน

และแพทยประจำบานไดฝกผาตัดบนราง

ของอาจารยใหญ แพทยประจำบานจะ

ไดฝกหัดทำโดยอาจารยผูสอนชี้แนะหรือ

สอนแสดงใหดู  

แพทยประจำบานไดมี

ทักษะและมีประสบการณ

ผาตัดบนรางอาจารยใหญ

กอนท่ีจะไดไปใชผาตัดจริง

กับผูปวย 

ทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 

๓ ของเดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

สลับกับ 

Microsurgical 

Workshop 

อ.ภัคภพ 

มหจิตรสัตยา 

อ.กิติพงศ 

แกวพิชัย 

อ.พลวัฒน 

ตระกูลเงินไทย 

Microsurgical  

Workshop 

 

เพ่ือใหแพทยประจำบานไดมี

ทักษะและประสบการณผาตัดทาง

จุลศัลยกรรม 

เปนการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอน

และแพทยประจำบานไดฝกผาตัดจุล

ศัลยกรรม (ตัดตอเสนเลือด) บนปกไกสด 

และรกเด็กแรกเกิดท่ีตอกับเครื่องจำลอง

การไหลเวียนโลหิต แพทยประจำบานจะ

ไดฝกหัดทำโดยอาจารยผูสอนชี้แนะหรือ

สอนแสดงใหดู  

แพทยประจำบานไดมี

ทักษะและมีประสบการณ

ผาตัดจุลยศัลยกรรม (ตัด

ตอเสนเลือด) กอนท่ีจะได

ไปใชผาตัดจริงกบัผูปวย 

ทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 

๓ ของเดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อ.ภัคภพ 

มหจิตรสัตยา 

อ.กิติพงศ 

แกวพิชัย 

อ.พลวัฒน 

ตระกูลเงินไทย 
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รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกงานศัลยศาสตรตกแตง 

กิจกรรม วัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา ผลที่คาดวาจะไดรับ กำหนดการ 
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 

Interdepartmental 

Conference 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ

ระหวางสาขาวิชาศัลยศาสตร

ตกแตง กับอาจารยในแผนกตางๆ

ท่ีเกี่ยวของในการรักษาผูปวยท่ี

นำมาศึกษา แบบบูรณาการ 

(multidisciplinary approach) 

อภิปรายศึกษาผูปวยตัวอยาง โดย

นำเสนอผูปวย การวินิจฉัย และวางแผน

การรักษาแบบครบวงจรแบบองครวม ท่ี

เกี่ยวของกับแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

เชน อายุรศาสตร รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

พยาธิวิทยา เวชศาสตรฟนฟู เปนตน 

และวิทยากรจานกแผนกตางๆได

นำเสนอความเห็น หรือรวมวางแผนใน

รักษาผูปวย 

แพทยประจำบานมีความรู

ในการวินิจฉัย วางแผนการ

รักษา ตลอดจนมีแนวคิด

เพ่ิมเติมในการรักษาผูปวย

ศัลยศาสตรตกแตงท่ี

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของแบบครบวงจร 

ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี ๒ ของ

เดือน เวลา 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

อ.เล็ก 

กาญจนโกมุท 

Interhospital 

Conference 

 

เพ่ือเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน

ความรูทางศัลยกรรมกับ

โรงพยาบาลตางๆ เชน โรงเรียน

แพทย และโรงพยาบาลอ่ืนๆนอก

กรมการแพทย 

เปนการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทาง

ศัลยกรรมตกแตง ในเรื่องการรักษา

ผูปวยกับสถาบันฝกอบรมอ่ืนๆ โดยการ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ 

แพทยประจำบานมีความรู

เพ่ิมเติมในการรักษาผูปวย

ท่ีเกี่ยวของกับศัลยศาสตร

ตกแตง ไดฝกอภิปรายและ

วางแผนการรักษากับ

แพทยประจำบานจาก

สถาบันฝกอบรมอ่ืนๆ โดย

มีคณาจารยจากสถาบัน

ฝกอบรมเปนผูสรุปและ

ชี้แนะ 

ทุก ๒ เดือน เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อนุกรรมการ

ฝกอบรมและ

สอบแพทย

ประจำบานสาขา

ศัลยศาสตร

ตกแตง ราช

วิทยาลัย

ศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย 

 



๔๕ 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

๗. การทำงานดานการวจัิย 

พื้นฐานการวิจัยทางศลัยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology) 

 แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจำเปนตองมีนิสัยการเรียนรูอยางตอเน่ืองและตองมีความรู

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย เน่ืองจากความรูดานการแพทยมกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขอมูลขาวสารทางการ

วิจัยตางๆ มีอยูมากมาย แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจำเปนที่จะตองรูจักเลือกอานขอมูลที่มี

ประโยชนและเช่ือถือได สามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ และสามารถสรุปความคิดเห็นได  

และมีความรูพ้ืนฐานทางการวิจัยเพ่ือจะไดนำไปพัฒนาและรูจักผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได 

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย กำหนดใหแพทยประจำบานศัลยศาสตรจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

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. หลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยซึ่งจะจัดอบรมกอนเปดภาคการศึกษาในแตละป 

 ๒. หลักสูตรของกรมการแพทย ซึ่งจะจัดอบรมปละอยางนอย ๑ หลกัสตูร 

 เพ่ือใหมีความรูเบ้ืองตนในการศึกษาขอมูลและทำการวิจัยทางคลินิก แพทยประจำบานศัลยศาสตรทุกคน

จะตองมีประสบการณในการผลิตผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่องในระหวางการฝกอบรม ภายใตการกำกับดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษาตามขอกำหนดของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

และจะตองนำเสนอในที่ประชุม โดยจะมีการกำหนดวันประชุมเพ่ือนำเสนอการวิจัย 

ของแพทยประจำบาน 

 แพทยประจำบานทุกคนจะมีอาจารยเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย โดยอาจารยจะมีหนาที่ชวยเหลือ  

ใหคำปรึกษา และสนับสนุนการทำวิจัยในเรื่องที่แพทยประจำบานสนใจ รวมทั้งมีทีมงานวิจัยของโรงพยาบาลให



๔๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

คำปรึกษาแนะนำจัดทำเอกสาร หากแพทยประจำบานไมสามารถหาหัวขอวิจัยไดในระยะเวลาที่กำหนด อาจารยที่

ปรึกษาจะเปนผูกำหนดให สำหรับงบประมาณการทำวิจัยน้ัน อาจไดรับมาจากงบประมาณการ 

ทำวิจัยของแตละโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยหรือจากแหลงอ่ืนๆแลวแตกรณีไป ในโรงพยาบาลราชวิถ ี

มีการใหงบประมาณการทำวิจัยสำหรับแพทยประจำบานทุกคน และมีการติดตามงานวิจัยเพ่ือดูความกาวหนาเปน

ระยะทุก ๓ เดือนของแพทยประจำบานแตละคน ถาแพทยประจำบานทำ proposal  

ไมเสร็จภายในป ๒ จะไมสามารถเลื่อนช้ันปได ยกเวนมีเหตุผลที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯเห็นวาสามารถให

เลื่อนช้ันได แตอาจพิจารณาโทษโดยการลด Elective ลง เพ่ือมีเวลาทำงานวิจัยใหเสร็จ ผลงานการศึกษาที่จบสิ้น

แลวน้ันจะตองมีนิพนธตนฉบับและตองผานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือ

ไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

 

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 เรื่อง                               

ในระหวางการปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวมงาน  ผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแลวน้ันจะตองมี

นิพนธตนฉบับและตองผานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย  



๔๗ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

เน่ืองจากการมีความสามารถในการทำวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหน่ึงทีแ่พทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตงตองบรรลุตามหลักสูตรการฝกอบรม และการพิจารณาผลการประเมนิ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เปนองคประกอบหน่ึงของผูที่จะไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ดังน้ันสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบ

การเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจำบานของสถาบันตนเองต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการ

ทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนำสงราชวิทยาลัยฯ 

 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ  

แตนำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทยประจำบานและอาจารยผูดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย 

ในคน/ หรือ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของสถาบัน 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินงานวิจัยภายใตขอกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตอง 

และเหมาะสมกับคำถามวิจัย 

๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 

 

สิ่งที่ตองปฏิบติัสำหรบัการดำเนนิการวิจัยที่เก่ียวของกับผูปวย 

๑. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดำเนินการทำวิจัยตามขอตกลงโดย

เครงครัด 

๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสำเนาแกผูปวยหรือ

ผูแทนเก็บไว ๑ ชุด 

๓. ใหทำการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทำดังกลาวไมไดเปนสวน

หน่ึงของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทำไดไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น ยกเวนไดมีการระบุและ

อนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและ

ทางออมที่เกิดขึ้นกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 

๕. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดใหทำการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ หากมี

ผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดำเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือวางแผนแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป 



๔๘ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพ้ืนฐาน  

๓ ขอ ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ 

๖.๑ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทกุขทรมานกับผูปวย  

๖.๒ การเคารพสิทธิของผูปวย 

๖.๓ การยึดมัน่ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน 

 

กรอบระยะเวลาการทำงานวิจัย  

แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะตองเขารับการฝกอบรมการทำงานวิจัย หรือ เคยเขา

ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวที่สถาบันอ่ืน ๆ ภายใน ๕ ป หลังจากอบรมการทำวิจัยแลว แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตงตองทำงานวิจัย ๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวมงาน 

โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรม ภายใน ๕ ป ในกรณีแพทยที่เขามาฝกอบรมต้ังแตปที่ ๑ หรือภายใน ๓ ป ในกรณี

ที่เขามาฝกอบรมต้ังแตปที่ ๓ (ตอยอด) โดยผลงานการศึกษาที่จบสิ้นแลวน้ันจะตองมีนิพนธตนฉบับฉบับเต็ม และ

ตองผานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย 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 

ปที่ ๓  

    - Data collection 

    - Research progression ทุกสัปดาหแรกของเดือน 

ปที่ ๔ 

    - Data collection 

    - Research progression ทุกสัปดาหแรกของเดือน 

ปที่ ๔ 

    - Data analysis 

ปที่ ๕ 



๔๙ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

    - Manuscript 

    - Research progression ทุกสัปดาหแรกของเดือน 
   ๖ เดือนแรก 

    - Data analysis 

    - Manuscript 

    - Research progression ทุกสัปดาหแรกของเดือน 

   ๖ เดือนหลงั 

    - Research presentation 

    - Publication 

ปที่ ๕ 

    - Research presentation 

    - Publication 

 

๘. การบรหิารหลักสูตร/การฝกอบรมแพทยประจำบาน (ภาคผนวก ๓) 
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

 เน่ืองจากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถาบันตางๆ ในสังกัดหลายแหง มีการ

ดำเนินการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางหลายหลักสูตร จงึไดมีการแตงต้ัง 

“คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทย” ขึ้น โดยอธิบดีกรมการแพทยเปนประธาน 

คณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่คือ  

๑. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการฝกอบรมแพทยประจำบาน ใน

สังกัดกรมการแพทย 

๒. เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาตางๆ โดยใหการสนับสนุน แนะนำ 

ตัดสินใจ ชวยเหลือ แกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจำบาน เปนไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค 

๓. พิจารณาจัดสรรโควตาการสงแพทยเขาฝกอบรมแพทยประจำบาน ใหแกหนวยงานในสังกัด กรมการ

แพทย 

 ๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานไดตามความเหมาะสม 

 เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

สามารถดำเนินการไดอยางเรียบรอย ประสบผลสำเร็จ จงึไดดำเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงเพ่ือรับผิดชอบการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โดย

ประกอบไปดวยอาจารยแพทยจากสถาบันหลักคือโรงพยาบาลราชวิถี ดังรายช่ือตอไปน้ี  

  
 

 

 

 



๕๐ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

 

หนาทีข่องอนกุรรมการฯ มีดังนี้คือ  

 ๑. จัดทำ ปรับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล กรมการ

แพทย ใหสอดคลองกับหลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงของแพทยสภา (โดยราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย)  

 ๒. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กำกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ, โรงพยาบาล หรือสถาบันสมทบ และ

ติดตามประเมินผลสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของในการฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาล

ราชวิถี กรมการแพทย 



๕๑ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๓. แตงต้ังคณะทำงานเฉพาะดานเพ่ือสนับสนุนในการฝกอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม

ตามวัตถุประสงค 

๔. เปนที่ปรึกษาคณะทำงานยอยตางๆ โดยใหการสนับสนุน แนะนำ ตัดสินใจ ชวยเหลอื แกไขปญหา

ตางๆ ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจำบาน เปนไปตามนโยบาย และบรรลุ

วัตถุประสงค 

 ๕. พิจารณาจัดสรรแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง เพ่ือเขารับการอบรม ตามหลักสูตรของ

แพทยาสภาโดยกระจายไปตามหนวยงาน, โรงพยาบาลหรือสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมการ

แพทย ซึ่งโรงพยาบาลหรือสถาบันตางๆทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมการแพทย มีการจัดต้ังในลักษณะจำเพาะ

คือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (special center)  การเขารับการฝกอบรมในสถาบันตางๆ จะทำใหแพทยประจำบานที่

เขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความชำนาญในแตละดานมากย่ิงขึ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเปนผูประสาน

และจัดตารางการฝกอบรมโดยยึดแพทยประจำบานที่เขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง (resident focus) เพ่ือให

แพทยประจำบานที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรูความชำนาญมากที่สุด 

 ๖. ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน และทำการประเมินแพทยประจำบาน

ศัลยศาสตรเปนระยะๆ วาการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย ไมกระทำความเสื่อมเสียใหกับสถาบัน

ฝกอบรมฯและกรมการแพทย โดยเปนผูรับผดิชอบผูปวย และปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับผูเขารับการฝกอบรม 

๗. กำหนดระยะเวลาทำงานรวมทั้งการอยูเวร ช่ัวโมงการทำงานในเวลาไมควรเกิน ๔๘ ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห และอยูเวรไมควรเกินเดือนละ ๑๕ เวร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

 



๕๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๙. การประเมินผลการฝกอบรมฯ (ภาคผนวก ๔) 

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 

 เปนการสอบขอเขียนจำนวน ๑๐๐ ขอ โดยขอสอบไดจากคณาจารยในสถาบันฝกอบรมฯ แพทยประจำ

บานจะตองสอบใหไดอยางนอยรอยละ ๕๐ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 



๕๔ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

การปรับปรุงใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การประเมินจะทำทกุสิ้นเดือนกอนที่แพทยประจำบานจะยายไปหนวยงาน 

หรือสถาบันฝกอบรมลำดับตอไป 

 



๕๕ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

๖ เวลาเรียน/เวลาเขารวม

ประชุมวิชาการ 

เวลาเรียนต่ำกวา ๘๐% ของเวลาเรียนในแต

ละช้ันป 

ทำโทษ ๑๖ คะแนน 



๕๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

๔ สงใบประเมินสถาบัน 

สงใบประเมินอาจารย 

ใหแพทยประจำบานทุกคนสงรายงานให

หนวยงานทุกเดือน 

ทำโทษ ๑ คะแนน/

เดือน ถาไมสงให

ครบ 



๕๗ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 

***มีการแจงขอมูลคะแนนใหแพทยประจำบานทราบทุก ๖ เดือน ถาไมอุทธรณภายใน ๓๐ วันถือวาแพทยประจำ

บานยอมรับคะแนนที่สงไปให 

***ในการซ้ำช้ันติดตอกันเกิน ๒ ป จะถูกพิจารณาใหยุติการฝกอบรมและออกจากการฝกอบรม 



๕๘ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

***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 

 

 

 

 

 



๕๙ 
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๑๐. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวก ๕) 

 การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

(๑) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ 

ผูมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรทีส่ถาบันฝกอบรมกำหนด ทั้งน้ีระยะเวลา

ของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯพิจารณาแลว

เห็นสมควรใหเขาสอบได (เปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการฝกอบรมฯที่กำหนดไว) 

(๒) เอกสารทีต่องใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย  

๑. สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ประเทศไทย 

๓. หลักฐานการฝกอบรมจากตางประเทศ 

หลักฐานวุฒิบัตรการฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงจากตางประเทศ ในสถาบันศัลยกรรม

ตกแตงที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตงแหงประเทศไทยรับรอง 

๔. แบบฟอรมแนบผลงานวิจัย และตองแนบผลงานวิจัยฉบับเต็ม 

๕. รายงานผูปวย ๘ ราย จะตองสงพรอมใบสมคัร และมีลายเซ็นของศัลยแพทยตกแตงผูดูแลใน

สถาบันน้ันเซ็นกำกับรับรองทั้ง 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. ในกรณีทีม่ีปญหาในคุณสมบัติผูสมัครสอบ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง

เปนผูตัดสิน และถือเปนอันสิ้นสุด  

(๓)  วิธีการประเมิน ประกอบดวย ๕ สวนคือ 

ก. การสอบขอเขยีน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ 

๑. ปรนัย (Multiple choice question; MCQ) 

๒. อัตนัย (Modified essay question; MEQ)  
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ข. ประเมินภาคปฏิบัติประกอบดวยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรมเชน แฟมสะสมผลงาน E -

logbook โดยตองมีจำนวนหัตถการจำเปนตามที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด 

ค. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทำรายงานผูปวยกลุมละ ๑ ราย รวมทั้งหมด ๘ ราย โดยรายงาน

จะตองประกอบดวยขอมูลสรปุเกี่ยวกับประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การสืบคนที่สำคัญ และ

การวินิจฉัย รายละเอียดของการผาตัด การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของการผาตัด รวมทั้งคำ

วิจารณผลงานจากอาจารยเจาของไขดวย ใหผูรับการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับ

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พรอมการสมัครสอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูล

ในการสอบสัมภาษณดวย 

ง. การสอบปากเปลา ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพ่ือดูแนวทางการปฏิบัติแนวทางการตัดสินใจ 

และการใหการรักษา การสอบ spot diagnosis ฯลฯ ผูเขารับการประเมินมีสิทธิในการสอบ

ปากเปลาตอเมื่อไดรับการฝกอบรมครบตามกำหนดและสอบผานขอเขียน ซึ่งผูเขารับการ

ประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ปการศึกษา นับต้ังแตวันที่มี

คุณสมบัติครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผาน ภายในเวลา ๒ ปการศึกษา ตอง

เริ่มตนสอบขอเขียนใหมโดยใชหลักฐานการจบการฝกอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ 

(portfolio) เดิมได 

จ. การประเมินผลงานวิจัย ตองมีนิพนธตนฉบับฉบับเต็ม และตองผานการนำแสนอในการประชุม

วิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย กอนที่จะ

สอบวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญ สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจำบานที่ไดรับการฝกอบรมครบ ๔ ปเปนตน

ไป  โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ ๑ ครั้งหรือมากกวาตามความเหมาะสมและให

เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของป 

ถาผูเขารับการประเมินสอบตองสอบผานขอเขียนครบทั้ง ๒ สวน จึงมสีทิธิเขาสอบปากเปลา (ขอเขยีน

สวนที่สอบผานแลวเกิน ๒ ป ตองสอบใหม)  

 

การสอบปากเปลา 

เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ 

สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง โดยการแตงต้ังของแพทยสภาเปนผูกำหนด 

ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ป นับต้ังแตวันที่มีคุณสมบัติครบ

ในการสอบปากเปลาถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา ๒ ป ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหม 
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๑๑. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม (ภาคผนวก ๖) 

งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ไดกำหนดนโยบาย 

หลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่โปรงใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได โดยจำนวนผูเขา

รับการฝกอบรมที่จะรับน้ันเปนไปตามศักยภาพของสถาบันฝกอบรมน้ันตามขอกำหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทย

แหงประเทศไทย มีการประกาศใหผูเขารับการคัดเลือกทราบลวงหนาอยางทั่วถึง 

๑. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

ก. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี   

๑. ไดรับปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรองไดรับการขึ้น

ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว 

๒. เปนผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ 

๒๕๒๕ 

๓. มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา เรื่องกำหนดประเภทสาขาที่ออกวุฒิบัตรซึ่งจะเขารับ

การฝกอบรมต้ังแตช้ันปที่ ๑ – ๕ หรือ ผูไดรับการฝกอบรมครบตามหลกัสูตรวุฒิบัตรฯ 

ศัลยศาสตรทั่วไป จะเขารับการฝกอบรมตอยอดความรูต้ังแตช้ันปที่ ๓ – ๕ 

๔. เปนผูที่มีความประพฤติดี 

ข. มีคณุสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

๒. การคัดเลอืกผูเขารับการฝกอบรม 

 ๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารบัการฝกอบรม 

 งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย แตงต้ัง

คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจำบานในทุกครั้ง และมีกระบวนการคัดเลือกผูเขารับ

การฝกอบรม โดยมีประธานคณะกรรมการฝกอบรมฯเปนประธาน และมกีารแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก

ที่เปนศัลยแพทยที่ตกแตงปฏิบัติงานในสาขาวิชาแบบเต็มเวลาเปนกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการทุก

คนไดรับวุฒิบัตรศัลยศาสตรตกแตงรวมทั้งปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรตกแตงแลวอยางนอย ๑ ป 

 ๒.๒ เกณฑการคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

        คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมไดจัดใหมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมโดยใช

ระบบการใหคะแนนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบได ทั้งน้ีในเกณฑดังกลาวได

พิจารณาการใหคะแนนรวมจาก ๒ สวนดวยกัน ตามภาคผนวก ๖ ไดแก  

ก. คะแนนรวมจากขอมูลพืน้ฐานของผูเขารับการฝกอบรม เชน ผลการศึกษาในระดับช้ัน

แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับช้ันแพทยศาสตรบัณฑิตในสวนของเฉพาะ 

วิชาศัลยศาสตร จำนวนปที่จบการศึกษามากอน ภาระการชดใชทุนรัฐบาล การมี/ไมมตีน
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สังกัดของหนวยงานราชการในการเขารับการศึกษาตอ ความขาดแคลนของศัลยแพทยใน

บริเวณของตนสังกัด หนวยงานรัฐบาล จดหมายแนะนำตัว  

การคิดคะแนนพิจารณาแพทยประจำบานจากขอมูลพ้ืนฐาน 

 ๑. มี/ไมมีตนสงักัด 

               ๒. จดหมายแนะนำตัว 

 ๓. ประวัติการทำงาน  

 ๔. ประวัติ/ผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

               ๕. กิจกรรมนอกหลักสูตรและความสามารถพิเศษ 

 ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ มีเกณฑการใหคะแนนตามคุณลักษณะของผูเขารับ

การคัดเลือกเปนสัดสวนชัดเจนและตรวจสอบได อาทิเชน บุคลิกภาพ ทาทาง การแตงกาย การ

แตงตัว กิริยา มารยาท ความรูรอบตัว เปนตน ทั้งน้ี สถาบันฝกอบรมฯตองแจงเกณฑดังกลาวให

ทราบโดยทั่วกันพรอมกับการประกาศรับสมคัรเพ่ือคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในแตละปโดยมี

แนวทางการพิจารณาดังน้ี 

 ๑. ดานบุคลิก 

     ๑.๑ การแตงกายและการดูแลสุขภาพ 

     ๑.๒ กริิยามารยาท การใชคำพูดและการแสดงออกดานภาษา 

     ๑.๓ ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหา 

     ๑.๔ ความเช่ือมัน่ในตัวเองและการแสดงออก 

 ๒. ดานความรู 

     ๒.๑ การตอบคำถาม 

 ๓. มนุษยสมัพันธ จริยธรรม และเจตคติ 

 ๔. ความต้ังใจในการฝกอบรม เชน เหตุผลทีเ่ลือกเรียนศัลยกรรมตกแตง, ยอมรับการ

ไมปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล, อันดับสถาบันที่เลือกมาสมัครฝกอบรม เปนตน 

ค. สำหรับคุณสมบัติอ่ืนๆที่นำมาใชในการพิจารณาคัดเลือก ในบางกรณีอาจพิจารณาใช 

คุณลักษณะอ่ืนๆเปนเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เชน คะแนนสอบวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทาง

ศัลยศาสตร, งานวิจัยที่เคยทำ, ระยะเวลาที่มาฝกหัดปฏิบัติงาน (elective period) เปนตน 

อน่ึงหลักสูตรไมมีนโยบายรับผูพิการที่อาจเปนอุปสรรคในการเปนศัลยแพทยตกแตงเขารับ

การฝกอบรม เชน แขนขาดสองขาง ขาขาดสองขาง ยกเวนน้ิวบางสวนขาดสั้น ใบหูขาดหรือ

พิการอ่ืนใดที่คณะกรรมการฝกอบรมฯ พิจารณาแลววาไมเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม เชน 
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ขาขาดแตใสขาเทียมแลว หนูหนวกขางเดียว ซึ่งในกรณดัีงกลาวสามารถปฏิบัติงานในขณะ

ฝกอบรมได ทัง้น้ีการพิจารณาใหมติของคณะกรรมการฯถือเปนขอสิ้นสุด 

๒.๓ การประกาศจำนวนผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมจะพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมใหได

จำนวนเทากับศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแตละป โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  ใน

ลำดับสำรองอีกจำนวนหน่ึงตามที่เห็นสมควร 

๒.๔ การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม 

 หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแลว ผูทีไ่มไดการคัดเลือกสามารถรองขอตอ

คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมของสถาบันฯน้ันๆเพ่ือขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได 

แตตองเปนภายหลังจากการคัดเลือกแลวเสร็จไมนอยกวา ๑ สัปดาห โดยสถาบันฝกอบรมฯ จะเปดเผย

เฉพาะคะแนนของผูที่รองขอเทาน้ัน และผูรองขอไมสามารถตรวจสอบคะแนนของผูเขารับการคัดเลือกคน

อ่ืนได 

๓. จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย กำหนดใหสถาบันฝกอบรมฯ รบัผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวน

ปละ ๑ คนตออาจารยผูใหการฝกอบรม ๒ คน และมีจำนวนผูปวยและการผาตัดเพ่ือประกอบการรับผูเขารับการ

ฝกอบรม ตามตารางดังน้ี 

 

จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ปละ / ช้ันละ) ๒ ๓ ๔ ๕ 

อาจารยผูใหการฝกอบรม (คน) ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

จำนวนผูปวยนอกศัลยศาสตรตกแตง (คน/ป) ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

จำนวนผูปวยในศัลยศาสตรตกแตง (คน/ป) ๓๕๐ ๔๕๐ ๕๕๐ ๖๕๐ 

จำนวนผูปวยผาตัด (ครั้ง/ป) ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐ 

 

ในกรณีจำเปนที่อัตราสวนอาจารยไมเปนไปตามขอกำหนด สามารถปรับใชตามประกาศแพทยสภา เรือ่ง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามประกาศของ

แพทยสภาตามปลาสุด (ภาคผนวก ๙ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๔. การสนับสนุนและใหคําปรึกษาผูเขารบัการฝกอบรม 

          กําหนดใหสถาบันฝกอบรมตองจัดใหมี  

๑. คูมือปฏิบัติงาน  
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๒. ระบบอาจารยที่ปรึกษาและใหคำแนะนำ ปรึกษาและติดตามความคืบหนาในการฝกอบรม  

๓. ระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการผูเขารับการฝกอบรม 

๕. ตัวแทนของผูเขารบัการฝกอบรม 

มีการแตงต้ังผูแทนผูเขารับการฝกอบรมเปนกรรมการการฝกอบรม เพ่ือกําหนดพันธกิจ ผลของการ

ฝกอบรม การออกแบบแผนการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรมและการปฏิบัติงาน การประเมินแผนการ

ฝกอบรม และการบริหารจัดการแผนการฝกอบรม 

๖. การรับโอนยายผูเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรไมมีนโยบายรับการโอนยายผูเขารับฝกอบรมจากสถาบันอ่ืน 

 

๑๒. อาจารยผูใหการฝกอบรม  

๑.  คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม 

๑. ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรูความชำนาญใน 

                    การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

 ๒. ปฏิบัติงานดานศัลยกรรมตกแตง เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือ  

     หนังสืออนุมัติบัตรฯและปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันฝกอบรม 

                ๓. เปนผูมีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 ๒.  คุณสมบัติและจำนวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ๒.๑ คณุสมบติัของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ๑. ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรูความชำนาญในการ    

          ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

๒. มีความสนใจดานการทำวิจัย หรือ Clinical Epidemiology หรือ แพทยศาสตรศึกษา  

๓. เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔. มีความกระตือรือรนในการเรียนการสอน 

 ๒.๒ จำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ตองมีจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย ๒คน ตอจำนวนผูเขารับการอบรม ๑ 

คน หากมีจำนวนอาจารยใหฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาได โดยมีขอกำหนดดังน้ี 

๑. จำนวนอาจารยแบบไมเต็มเวลาตองไมมากกวารอยละ ๕๐ของจำนวนอาจารยเต็มเวลา 

๒. ภาระงานของอาจารยแบบไมเต็มเวลาแตละคนตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของภาระงาน

อาจารยเต็มเวลา 

๓. อาจารยแบบไมเต็มเวลา ๒ ทาน นับเปนอาจารยแบบเต็มเวลา ๑ ทาน 
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๔. ในกรณทีี่สดัสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมลดลงกวาที่ไดรับอนุมัติไว สถาบัน

ควรพิจารณาลดจำนวนผูเขารับการฝกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการ

ฝกอบรมไว 

๒.๓ การสรรหาอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 การสรรหาอาจารยผูใหการฝกอบรมของ งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมการแพทย เปนไปตามมติที่ประชุมอาจารยในสาขาวิชาที่จะตองเปนผูจบวุฒิบัตร และเขาบรรจุ 

ในหนวยที่มีความจำเปนตองการบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนางานตรงเกณฑรับอาจารย ตามแผนงานพัฒนางาน 

และจำนวนแพทยที่ขาดแคลนในความชำนาญดานน้ัน โดยอาศัยหลักการดังกลาว นำเขาพิจารณา 

ในที่ประชุมแลวตัดสิน 

๒.๔ การกำหนดภาระงานของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรมฯ ไดกาหนดภาระงานของอาจารยใหสอดคลองกับภารกิจ 

ของโรงพยาบาลราชวิถี โดยกำหนดสัดสวนการปฏิบัติงานของอาจารยตามพันธกิจ ดานการสอน การวิจัย และการ

บริการ อยางนอยรอยละ ๓๐ : ๒๐ : ๕๐ ของเวลา ตามลำดับภาระงานของอาจารยทั้งกลุมงานตองและสมดุล

ระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย การบริการและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของกลุมงานศัลยศาสตรได 

จานวนอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากำหนดไว  

อาจารยมีเวลาเพียงพอสาหรับการใหการฝกอบรมใหคำปรึกษาและกำกบัดูแลผูรับการฝกอบรม รวมทั้งยังมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารย 

เปนระยะ  

 ๓. หนาที่อาจารยฝกอบรม 

ดานการศึกษา 

๑. รวมสอนและดูแลผูปวยกับนักศึกษาแพทยและแพทยประจำบาน ๐๗:๐๐-๐๘:๐๐ น. 

จันทรถึงศุกร 

๒. สอนแสดงการผาตัดทั้งในหองผาตัดใหญและหองผาตัดเล็ก 

๓. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการทุกเชา 

๔. ใหคำปรึกษาและสอนผาตัดในกรณีผูปวยฉกุเฉินนอกเวลา 

๕. เปนที่ปรึกษางานวิจัยของแพทยประจำบานและดานอ่ืนๆทั่วไป  

ดานการบริการ 

๑. ดูแลตรวจรักษาผูปวยนอกตามตารางการทำงานของหนวย 

๒. ดูแลผูปวยผาตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ 
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๓. รวมทำงานในภาพรวมของโรงพยาบาลเชน งานประกันคุณภาพหรืองานอ่ืนๆ แลวแต

โรงพยาบาลกำหนด 

๔. ออกหนวงตามภารกิจที่โรงพยาบาลกำหนด 

ดานการวิจัย 

     ๑. สรางงานวิจัย ๑ เรื่องทกุ ๒ ป 

     ๒. เปนที่ปรกึษางานวิจัยแพทยประจำบาน 

  อาจารยทุกทานตองเขารับศึกษาตอเน่ืองทางแพทยและแพทยศาสตรศึกษา โดยทุนพัฒนา

อาจารยจากกรมการแพทยและมหาวิทยาลยัรังสิต 

การประเมินอาจารย 

  อาจารยจะถูกประเมินจากทางโรงพยาบาลและหนวยงาน โดยแบบประเมินของโรงพยาบาล ซึ่ง

เปนสวนกลาง และแบบประเมินของหนวยงานซึ่งจัดทำขึ้น เพ่ือใชในการพิจารณาผลงานในการเลื่อนขั้นและรางวัล

ทุนการประชุมในตางประเทศ 

  

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาสำหรับแพทยประจำบาน 

วัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

๑. เพ่ือใหคำแนะนำทางวิชาการ 

 ๒. เพ่ือใหคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ของสถาบันฝกอบรม บริการและสวัสดิการตางๆ  

 ๓. เพ่ือใหแพทยประจำบานมีบุคคลที่เปนทีพ่ึ่งในการรับฟงปญหา และมผีูชวยเหลือในการแกปญหาทั้ง

เรื่องการเรียน การปฏิบัติงาน และปญหาสวนตัวเพ่ือใหแพทยประจำบานมีบุคคลเปนทีพ่ึ่งในการรับฟงปญหา และ

มีผูชวยเหลือในการแกปญหาทั้งเรื่องการเรียน การปฏิบัติงาน และปญหาสวนตัว 

 ๔. เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันระหวางสถาบันฝกอบรม แพทยประจำบาน และ

อาจารยผูฝกสอน 

 

หนาทีข่องอาจารยที่ปรึกษา 

 ๑. หนาที่ของอาจารยทีป่รึกษาดานวิชาการ 

  ๑.๑ ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การวิจัยแกแพทยประจำบานต้ังแตช้ันปที่ ๑-๕ 

  ๑.๒ ใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลความกาวหนาของการ 

ฝกอบรมทุก ๑-๒ เดือน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผลการประเมินตางๆ และรายงาน

อุบัติการณของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรมเพ่ือเปนขอมูลในการใหคำปรกึษาและให

ขอมูลปอนกลบัแกแพทยประจำบาน ควรตักเตือนแพทยประจำบานตามความเหมาะสม  



๖๗ 
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๑.๓ ใหคำปรึกษาแนะนำและชวยเหลือแพทยประจำบาน ในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการเรียนหรือการวิจัย 

 ๒. หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนาแพทยประจำบาน 

  ๒.๑ แนะนำสวัสดิการตางๆ ของสถาบันฝกอบรม 

  ๒.๒ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพ 

กายและสุขภาพจิต 

๒.๓ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสังคม ไดแก การปรับตัวในสังคมทั้งภายใน 

และภายนอกสถาบันฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม 

๒.๔ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานการเงิน ไดแก ปญหาการขาดแคลนทุนทรัพย และ

แสวงหาแหลงสวัสดิการที่จะชวยเหลือแพทยประจำบานทางดานน้ี 

๒.๕ ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ ไดแก ความเขาใจ ทัศนคติ จรรยาบรรณที่ถูกตอง 

ของวิชาชีพ รวมทั้งการวางแผนการทำงานในอนาคต 

  โดยเรื่องที่ปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางอาจารยที่ปรึกษาและแพทยประจำบาน ยกเวน 

มีปญหาที่อาจกระทบกระเทือนตอการฝกอบรม อาจารยที่ปรึกษาตองแจงใหประธานการฝกอบรมทราบ  

เพ่ือดำเนินการแกไขตอไป 

 ๓. หนาที่ของอาจารยทีป่รึกษาทางดานอ่ืนๆ 

  ๓.๑ พิจารณาคำรองตางๆ ของแพทยประจำบานและดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 

  ๓.๒ กำหนดเวลาใหแพทยประจำบานเขาพบเพ่ือขอคำปรึกษาอยางสม่ำเสมอ 

  ๓.๓ ประสานงานกับอาจารยทานอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือแพทย 

ประจำบาน 

๓.๔ ช้ีแจง และทำความเขาใจกับแพทยประจำบาน ถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

  ๓.๕ ใหคำรับรองแกแพทยประจำบาน เมื่อแพทยประจำบานตองการไปแสดงตอผูอ่ืน 

  ๓.๖  เก็บขอมลูรายละเอียดของแพทยประจำบานในความรับผิดชอบอยางเปนระบบและเปน  

ความลับหากแพทยประจำบานเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

- อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยประจำสายงานที่แพทยประจำบานทำงานอยูเรียกแพทยประจำ

บานเขาพบเพ่ือพูดคุย สอบถาม วิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขเบ้ืองตน 

- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายแจงประธานการฝกอบรม เพ่ือรวมกันวิเคราะห 

หาสาเหตุและใหการดูแลชวยเหลือ  



๖๘ 
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- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายเฝาติดตามประเมินผลพฤติกรรมและดานจิตใจหลังเริ่ม

แกไขปญหา และรายงานใหประธานการฝกอบรม ทราบเปนระยะ 

- ประธานการฝกอบรม หรืออาจารยที่ปรึกษาแจงแกตัวแทนแพทยประจำบาน เชน หัวหนาแพทย

ประจำบานของช้ันปที่แพทยประจำบานน้ันเรียนอยู หรือ เพ่ือนสนิทใหมสีวนรวม 

ในการแกไขปญหา ติดตามพฤติกรรม ใหความชวยเหลือแกผูเขารับการฝกอบรม 

-  

๑๓. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑. สถาบันฝกอบรมเปนโรงพยาบาลขนาด ๑,๒๐๐ เตียง มีหนวยงานหลากหลายสาขา เชน อายุรศาสตร, 

สูตินรีเวชศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส, ศัลยศาสตรทัว่ไป, ศัลยศาสตรทรวงอก, ศัลยศาสตรทางเดิน

ปสสาวะ, จักษวิุทยา, โสตศอนาสิก, พยาธิวิทยา เปนตน จำนวนเตียงในศัลยกรรมผูปวยใน, ผูปวยนอก, 

หอผูปวย, ความหลากหลายของโรค และจำนวนคนไขที่ไดรับการดูแลรักษาและผาตัดเพียงพอสำหรับการ

เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

๒. ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีหองสมุดที่มีฐานขอมลูจำนวนมาก และระบบ VPN สามารถเขาสู

ฐานขอมูลจากภายนอกโรงพยาบาล ทำใหแพทยสามารถเรียนรูไดดีขึ้นและสะดวกขึ้น 

๓. มีการจัดการประชุมวิชาการบรรยายตางๆ เพ่ือรองรับการฝกอบรม 

๔. มีการจัดอบรมวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานสำหรับแพทยประจำบานทุกสาขา เปนพ้ืนฐานของการ

ฝกอบรม 

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 สำหรบัฝกการผาตัดแบบตางๆ 

๑๒. ระบบบุคลากรดูแลการศึกษาฝกอบรมโดยสวนกลางและในหนวยงาน 

๑๓. Simulator training model 

๑๔. การจัดประชุมวิชาการระหวางแผนก สงเสรมิการทำงานแบบสหวิชาชีพ เชน Interdepartmental 

Trauma Conference, Nutrition Support Team Conference 

๑๕. มีหองประชุมในหนวยงาน ๒ หอง และของโรงพยาบาลอีก ๑๐ หองประชุมที่เปนสวนกลาง 



๖๙ 
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๑๖. ระบบคอมพิวเตอรในหองพักแพทย และสำนักงานมีจำนวนมากเพียงพอ 

 

๑๔. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

 สถาบันฝกอบรมไดกำหนดใหมีการกำกับดูแลการฝกอบรมใหเปนตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรฯ เปน

ระยะทุก 2 เดือน และนำผลการประเมินไปใชจริง และยังมีการประเมินควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลนิิก สาขา ศลัยศาสตรตกแตงซึ่งมีการประเมนิทุกสิ้นปการศึกษาโดยมี

รายงานการประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. ๗)  โดยการประเมินแผนฝกอบรมจะครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี  

๑. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

๒. ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 

๓. แผนการฝกอบรม 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝกอบรม 

๕. การวัดและประเมินผล 

๖. พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๘. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๙. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

๑๐. สถาบันรวมฝกอบรมแพทยประจำบาน 

๑๑. มีการนำผลการประเมินติดตามการฝกอบรมมาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมอยางแทจริงเพ่ือใหมี

การพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการของสังคมและแสวงหาขอมูลปอนกลับเกีย่วกับการฝกอบรม/หลักสูตร

จากผูใหการฝกอบรม แพทยผูเขารับการฝกอบรม นายจางตนสังกัดหรือผูใชบัณฑิต  

และผูมสีวนไดสวนเสียหลักรวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเกีย่วกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสำเร็จ

การฝกอบรมในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 

 

๑๕. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  

 สถาบันฝกอบรมฯจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆหรืออยางนอย

ทุก ๕ ป เพ่ือปรับปรุงกระบวนการโครงสรางเน้ือหาผลลัพธและสมรรถนะของผูสำเร็จการฝกอบรม รวมถึงเพ่ือการ

วัดและการประเมินผลและสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ

มีขอมูลอางอิงและแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 



๗๐ 
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เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม และทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก ๕ ป 

และแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

 

๑๖. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 ๑. สถาบันฝกอบรมไดแตงต้ังคณะกรรมการฝกอบรมฯเพ่ือทำหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลอง

กับกฎระเบียบของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ตลอดจนหลักสูตรของทางสถาบันที่ไดรับการรับรอง

จาก สกอ. ควบคูไปกับแพทยสภา ไดแก การรบัสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลอืกและจำนวนที่รับ) 

กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึง

การสำเร็จการฝกอบรมในแตละระดับหรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆ 

ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับน้ันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ๒ . สถาบันฝกอบรมฯไดกำหนดหนาที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ 

ของแผนการฝกอบรม/หลักสตูรใหสอดคลองกับความจำเปนดานการฝกอบรม 

๓. สถาบันฝกอบรมฯจัดใหมบุีคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆที่เกี่ยวของการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๔. สถาบันฝกอบรมฯไดจัดจำนวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุน 

ดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของครบถวนสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

 

๑๗. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยกำหนดใหสถาบันฝกอบรมฯทีจ่ะไดรับการอนุมัติใหจัดการ

ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมฯ และสถาบันฝกอบรมฯ จะตอง 

จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ืองดังน้ี 

๑. การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมฯ จะตองจัดใหมีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในอยางนอยทุก ๒ ป 

๒. การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศลัยศาสตรอยางนอยทุก ๕ ป 

 



๗๑ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 
 

ภาคผนวก 
หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยผูเขาฝกอบรม เพ่ือ 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 

สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 
งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๗๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภาคผนวก ๑ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

รายนามคณาจารย สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

งานศัลยศาสตรตกแตง กลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
 

 

อันดับ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

อายุ 

(ป) 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาเชี่ยวชาญ 

ประเภท (ถาเปนบาง

เวลา ระบุจำนวน

ชั่วโมงตอสัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

๑ ผศ.พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท ๕๗ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

๒ นพ.ธรรมนูญ  พนมธรรม ๕๒ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- อ.ว. เวชศาสตร

ครอบครัว 

- ว.ว.ศัลยศาสตรท่ัวไป 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

๓ รอ.นพ.กฤษณ  ศิริปุณย ๔๖ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- อ.ว. เวชศาสตร

ครอบครัว 

- ว.ว.ศัลยศาสตรท่ัวไป 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

๔ พญ.วาสิตา เสริมสกุลวัฒน ๓๘ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

๕ นพ.ภัคภพ  มหจิตรสัตยา ๓๖ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    



๗๔ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๖ นพ.กิติพงศ  แกวพิชัย ๓๕ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

๗ นพ.พลวัฒน  ตระกูลเงินไทย ๓๕ - แพทยศาสตรบัณฑิต 

- ป.บัณฑิตการแพทย

คลินิก (ศัลยศาสตร) 

- ว.ว.ศัลยศาสตรตกแตง 

ศัลยศาสตรตกแตง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภาคผนวก ๒ 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปรญิญาเอก” 

 

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

เปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันฯที่ใหการฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันทีใ่ห

การฝกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยประจำบานแตละรายดวย หากแพทยประจำบานมีความประสงคดังกลาว 

ตนเองจะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมฯทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการฝกอบรมที่มีโอกาสไดรับทั้ง ว.ว. 

และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเขาอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยที่เปนผูวิจัยหลัก 

และผลงานน้ันตองตีพิมพในวารสารที่เปนทีย่อมรับของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ในกรณีทีส่ถาบันฝกอบรม

ฯไมสามารถจดัการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพ่ือใหมีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได 

สถาบันน้ันมีสทิธ์ิที่จะไมจัดการฝกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให “เทียบเทาปริญญาเอก” ได แตสถาบันน้ัน

ตองแจงใหแพทยประจำบานทราบต้ังแตวันเริ่มเปดรับสมคัรเขาเปนแพทยประจำบานไปจนถึงวันที่เริ่มเปดการ

ฝกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝกอบรมฯใดตองการใหมีการรบัรอง ว.ว. ใหมีคุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากรจำกัด 

สถาบันฝกอบรมฯน้ันสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันฝกอบรมฯอ่ืนมาชวยได  

การที่แพทยประจาบานสอบผานและมีสทิธ์ิไดรับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรแลว หากมคีวามประสงคจะใหราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ดำเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวาวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร มคีุณวุฒิ 

“เทียบเทาปริญญาเอก” น้ัน จะตองทำใหผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งน้ัน มีลักษณะดังน้ี  

๑. ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติทีม่ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

๒. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู

นอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลอืกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web 

of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมี

การตีพิมพวารสารฉบับน้ีมานานเกิน ๑๐ ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ.๒๐๐๖) ในกรณทีี ่

ว.ว. ของศัลยแพทยไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” แลวน้ันราชวิทยาลัยฯ ขอแนะนำวา หามใชคาวา 

Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคาวา ดร. นำหนาช่ือตนเอง แต

สถาบันการศึกษาสามารถใช ว.ว. ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี มาใชใหศัลยแพทยเปนอาจารยประจำหลักสูตร

การศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจำสถานศึกษา

ได โดยเสนอใหสถาบันการศกึษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกนัดังน้ี  



๗๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จานวนกี่ทาน จาก ว.ว.  

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

ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสอือนุมัติฯ ของทานที่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีคำวา 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
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ภาคผนวก ๓ 

กระบวนการบริหารงานการฝกอบรม และการดำเนินการ 

          สาขาวิชาไดยึดหลักการบริหารงานการศึกษาของคณะอนุกรรมฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขา

ศัลยศาสตร และมีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนำปจจัยภายนอก ความคาดหวังของบัณฑิต ผูใช

บัณฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ  กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยภายใน นโยบายกลุมงาน

ฯ ทรัพยากร  Core competency และใชยุทธศาสตรของกรมการแพทย และกลุมงานศัลยศาสตรมาเปนกรอบใน

การจัดทำและบริหารหลักสูตรตามรูป 

 

การออกแบบกระบวนงานการศึกษา 

 

 
 

โดยมีคณะกรรมการการฝกอบรม  ซึ่งประกอบดวย  

๑. ประธานหลักสูตร: ไดรับวุฒิบัตรฯศัลยศาสตรตกแตง และปฏิบัติงานทางศัลยกรรมตกแตงมาแลวไม

นอยกวา ๕ ปและไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ 

๒. กรรมการในหลักสูตร: ไดรับวุฒิบัตรฯศัลยศาสตรตกแตง และปฏิบัติงานทางศัลยกรรมตกแตง 

๓. ผูแทนแพทยประจำบานผูรับการฝกอบรมในสาขาศลัยศาสตรตกแตง 

คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบและอำนาจในการจัดการการประสานงานการบริหารและการประเมินผลสำหรับ

แตละขั้นตอนของการฝกอบรมฯ 

 



๗๘ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

การบริหารงานการฝกอบรม 

ลำดับ การบริการจัดการฝกอบรม ชองทาง เวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ การนำปจจัยภายนอกมาพิจารณา: 

ความคาดหวังผูใชบัณฑิต 

กฎระเบียบ กฎหมาย เศรษฐกิจ 

สังคม 

การนำปจจัยภายในมาพิจารณา: 

นโยบายกลุมงานฯ ทรัพยากร 

ยุทธศาสตรกรมการแพทย 

- ประชุมราชวิทยาลัยฯ 

- ประชุมคณะกรรมการฝก

อบรมแพทยประจำบาน 

กรมการแพทย 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

สาขาศัลยศาสตร กรมการ

แพทย 

 - ประธานกรรมการฝกอบรม

แพทยประจำบาน กรมการ

แพทย 

- ผูอำนวยการสำนักพัฒนา

วิชาการแพทย 

- ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

สาขาศัลยศาสตร 

๒ ดำเนินการตามกลยุทธทาง

การศึกษา 

- ประชุมคณะกรรมการฝก

อบรมแพทยประจำบาน 

กรมการแพทย 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

สาขาศัลยศาสตร กรมการ

แพทย 

- ประชุมกลุมงานฯ 

 - คณะกรรมการฝกอบรม

แพทยประจำบาน กรมการ

แพทย 

- คณะอนุกรรมการฝกอบรม

แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตร 

- คณะกรรมการดำเนินงาน

ฝกอบรมแพทยประจำบาน

สาขาศัลยศาสตร 

 

๓ กระบวนการทำงาน 

๓.๑ หลักสูตร 

 ๓.๑.๑ ออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตรโดยใชหลักสูตรท่ีปรับปรุง

จากราชวิทยาลัยฯเปนกรอบ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

สาขาศัลยศาสตร 

- ประชุมกลุมงานฯ 

- ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตง 

 - คณะอนุกรรมการฝกอบรม

แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตร 

- คณะกรรมการดำเนินงาน

ฝกอบรมแพทยประจำบาน

สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 ๓.๑.๒ นำเสนอในท่ีประชุมสาขาวิชา

เพ่ือรับรองหลักสูตรและรับฟงความ

คิดเห็นจากอาจารยแพทยและแพทย

ประจำบาน 

ประชุมภายในสาขาวิชา

รวมกันกับอาจารยแพทย

และแพทยประจำบานท่ีรับ

การฝกอบรม 

ทุก ๑ ป ประธานหลักสูตรฯ 



๗๙ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓.๒ การรับสมัครแพทยประจำบาน  

 ๓.๒.๑ ดำเนินการประกาศรับสมัคร

แพทยประจำบานผานทาง website 

โดยกำหนดกรอบเวลาและคุณสมบัติ

ตามราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทยและแพทยสภากำหนด  

Website โรงพยาบาลราช

วิถี 

Website ของกลุมงาน

ศัลยศาสตร 

ทุก ๑ ป เลขานุการคณะกรรมการ

ดำเนินงานฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขาศัลยศาสตร

ตกแตง 

 ๓.๒.๒ ดำเนินการสัมภาษณและ

ประกาศรับรองผูท่ีไดรับการคัดเลือก

โดยสงผลการรับรองท่ีราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยแหงประเทศไทยและ

แพทยสภา 

การสัมภาษณ ทุก ๑ ป กรรมการคัดเลือกแพทย

ประจำบานสาขาศัลยศาสตร

ตกแตง 

๓.๓ การจัดการเรียนการสอน 

 ๓.๓.๑ ภาคทฤษฎี เนื้อหากรอบตาม

ราชวิทยาลัยฯ 

๓.๓.๒ ภาคปฏิบตัิ เนื้อหากรอบตาม

ราชวิทยาลัยฯ 

   ๓.๓.๒.๑ กิจกรรมวิชาการ  

       (Academic Activity) 

   ๓.๓.๒.๒ จดัตารางสอน 

   ๓.๓.๒.๓ จัด workshop  

- ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

สาขาศัลยศาสตร 

- ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตง 

 - คณะอนุกรรมการฝกอบรม

แพทยประจำบานสาขา

ศัลยศาสตร 

- คณะกรรมการดำเนินงาน

ฝกอบรมแพทยประจำบาน

สาขาศัลยศาสตรตกแตง 

๓.๔ การประเมินผล 

 ๓.๔.๑ สอบภาคทฤษฎี 

   ๓.๔.๑.๑ สอบ MCQ 

   ๓.๔.๑.๒ สอบ MEQ 

   ๓.๔.๑.๓ สอบ Oral 

   ๓.๔.๑.๔ สอบ In-training Exam 

   ๓.๔.๑.๕ บริหารจัดการให

กระบวนการดำเนินไปอยางราบรื่น 

 

- ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานฝกอบรมแพทย

ประจำบานสาขา

ศัลยศาสตรตกแตง 

 

ทุก ๖ เดือน 

ทุก ๖ เดือน 

ทุก ๖ เดือน 

ทุก ๑ ป 

ทุก ๑ ป 

 

 

ประธานหลักสูตรฯ 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ 

  



๘๐ 
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 ๓.๔.๒ สอบภาคปฏิบัติ 

   ๓.๔.๒.๑ การผาตัดและหัตถการ

อ่ืนๆ 

   ๓.๔.๒.๒ รวบรวมสรุป EPA ทุก

การเวียนของการปฏิบัติงาน 

   ๓.๔.๒.๓ รวบรวมผลและรายงาน

ประธานหลักสูตรฯทุก ๖ เดือน 

   ๓.๔.๒.๔ ติดตามกำกับดูแลให

เปนไปตามเกณฑ 

 

ประเมินในหองผาตัด, หอง

ผาตัดเล็ก, หองตรวจ 

EPA 

 

แจงแพทยประจำบานทาง

ไลน 

ประชุมกรรมการดำเนินการ

ฝกอบรมฯ 

ตลอดป  

อาจารยทุกทานในสาขาวิชา 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานสาขาวิชา 

 

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมฯ 

ประธานหลักสูตรฯ 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ 

 ๓.๔.๓ ประเมินหลักสูตร โดย 

   ๓.๔.๓.๑ แพทยประจำบาน 

   ๓.๔.๓.๒ อาจารยแพทย 

   ๓.๔.๓.๓ ผูสำเร็จการฝกอบรม 

 

แบบฟอรมการประเมิน 

แบบฟอรมการประเมิน 

แบบฟอรมการประเมิน 

ทุก ๑ ป  

เจาหนาท่ีสำนักงานสาขาวิชา 

 

 ๓.๔.๔ ประเมินอาจารยแพทย โดย

แพทยประจำบานทุกชั้นป ทุกป

การศึกษา 

ประเมินผลตามแบบฟอรม

การประเมิน 

ทุก ๑ ป  

เจาหนาท่ีสำนักงานสาขาวิชา 

 

๔ วิเคราะหและการประมวลผล 

 สรุปรายงานผล competency สง

อาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการ

แพทย 

Logbook ทุก ๖ เดือน เจาหนาท่ีสำนักงานสาขาวิชา 

งานการถายทอดและ

เทคโนโลยี 

 นำเสนอรายงานในท่ีประชุมอาจารย

และแพทยประจำบาน 

การประเมินผลท้ังหมด ทุก ๑ ป ประธานหลักสูตรฯ 

๕ ติดตามผลของการฝกอบรมฯจาก

ผูสำเร็จการฝกอบรมและความพึง

พอใจของนายจางตนสังกัด/ผูใช

บัณฑิต 

- แบบประเมินผูสำเร็จการ

ฝกอบรมฯและนายจางตน

สังกัด/ผูใชบัณฑิต 

- การตรวจเย่ียม

โรงพยาบาลท่ีผูสำเร็จการ

ฝกอบรมประจำอยู 

ทุก ๑ ป ประธานหลักสูตรฯ 

คณะกรรมการฝกอบรมฯ 

๖ การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการ

ฝกอบรม 

รวบรวมการประเมินผล

ท้ังหมด 

ประชุมกรรมการดำเนินการ

ฝกอบรมฯ 

ทุก ๕ ป ประธานหลักสูตร 

คณะกรรมการการฝกอบรมฯ 

 



๘๑ 
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ภาคผนวก ๔ 

การวัดและประเมินผลการฝกอบรมฯ 

 

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 



๘๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  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  



๘๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  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             

              (                                    )  

      



๘๔ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  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 



๘๕ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

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

              (                                     )  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  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  ..................................................  

 

 



๘๗ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

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 

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



๘๘ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๖. แบบประเมินคุณสมบัติของแพทยเฉพาะทางภายหลังการฝกอบรม สำหรับผูใชบัณฑิต/นายจางตนสังกัด 
 

แบบประเมินผลภายหลังการฝกอบรมแพทยประจำบาน 

จบจากกลุมงานศัลยศาสตร 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
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เมินแล้วคืนใบประเมินให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้าน นําใบประเมินนำส่งที่สาขาวิชา หลังจากที่

อาจารย์ประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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   
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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 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   



๙๖ 
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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 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   



๙๘ 
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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 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    



๑๐๐ 
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IT6 Anticipates and responds appropriately to variation e.g., anatomy   

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   



๑๐๒ 
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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   



๑๐๔ 
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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 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 ๕ 

การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯสาขาศัลยศาสตรตกแตง 

 

วิธีการประเมินประกอบดวยการสอบขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ 

• การสอบขอเขียน (Written examination) เปนการสอบภาคทฤษฎีไดแก ขอสอบ Multiple Choice Question 

(MCQ) และ Modified Essay Question (MEQ) โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถยืน่สมัครสอบไดต้ังแตอยู

ระหวางการฝกอบรมในปที่ ๔ 

• การสอบภาคปฏิบัติ (Portfolio)  ในระหวางการฝกอบรม นอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึก

ประสบการณการผาตัดผูปวยในแตละกลุมตามรายละเอียดในหัตถการทางศัลยศาสตรตกแตง แลว ผูเขารับการ

ฝกอบรมจะตองจัดทำรายงานผูปวยกลุมละ ๑ ราย รวมทั้งหมด ๘ ราย จากในหัตถการทางศัลยศาสตรตกแตง 

โดยรายงานจะตองประกอบดวยขอมูลสรุปเกี่ยวกับประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การสืบคนที่สำคญั และการ

วินิจฉัย รายละเอียดของการผาตัด  การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของการผาตัด รวมทั้งคำวิจารณผลงานจาก

อาจารยเจาของไขดวย  ใหผูรบัการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  

พรอมการสมัครสอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูลในการสอบสัมภาษณดวย 

• การสอบสมัภาษณ (Oral examination) ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพ่ือดูแนวทางการปฏิบัติ 

 แนวทางการตัดสินใจและการใหการรักษา การสอบ Spot diagnosis ฯลฯ 

ผูเขารับการประเมินมีสิทธิในการสอบปากเปลาตอเมื่อจบการฝกอบรม และสอบผานขอเขียน  

ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ปการศึกษา    นับต้ังแตวันที่มีคุณสมบัติ

ครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา ๒ ปการศกึษา ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหมโดยใช

หลักฐานการจบการฝกอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ (Portfolio) เดิมได 

เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ 

สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง โดยการแตงต้ังของแพทยสภาเปนผูกำหนด 

• ผลงานวิจัย ผูเขารับการฝกอบรมตองนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ Oral presentation พรอมสงผล

งานวิจัยฉบับเต็ม (full text) โดยสามารถกระทำไดไดต้ังแตระหวางฝกอบรมในปที่ ๔ และใชเปนหลกัฐาน เพ่ือ

สอบปากเปลา (oral examination) เพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรตกแตงหลังจบการฝกอบรม 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ระเบยีบการรบัสมัครสอบเพื่อหนังสืออนมัุติ 

สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

๑. สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ประเทศไทย 

๓. หลักฐานการฝกอบรมจากตางประเทศหรือหลักฐานวุฒิบัตรการฝกอบรมทางศัลยศาสตรตกแตงจาก

ตางประเทศในสถาบันศัลยกรรมตกแตงที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรตกแตง

แหงประเทศไทยรับรอง 

๔.  แบบฟอรมแนบผลงานวิจัย (วว-๒๕๕๑-ศต/วิจัย) และตองแนบผลงานวิจัยฉบับเต็ม 

๕.  รายงานผูปวย ๘ รายจะตองสงพรอมใบสมัคร และมลีายเซ็นของศัลยแพทยตกแตงผูดูแลในสถาบันน้ัน  

เซ็นกำกับรับรองทั้ง ๘ ราย โดยมีการกระจายของ cases ตาม category ที่กำหนดในหลักสูตรสาขา

ศัลยศาสตรตกแตง 

๖.  รายงานประสบการณทำผาตัดใหญและชวยทำผาตัดใหญ ไมนอยกวา ๒๕ ราย 

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

     ๘.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 

หมายเหตุของหลักฐานสมัครสอบเพื่อหนงัสืออนุมัติ  

๑. ในหลักฐานขอที่ ๔ และ ๕ จะตองผานการรับรองจากศัลยแพทยตกแตงที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯรับรอง 

๒. ในกรณทีี่มปีญหาในคุณสมบัติผูสมัครสอบ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร 

ตกแตงเปนผูตัดสิน และถือเปนอันสิ้นสุด  

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภาคผนวก ๖ 

การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 

รายนามคณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่ปรึกษา 

๑. ประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน กรมการแพทย 

๒. ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตร กรมการแพทย 

๓. ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

๔. หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี 

๕. แพทยหญิงศิรพิร ฐิติสกลุวงษ ผูเช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาและประเมินผล 

 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทยประจำบาน 

๑. ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท  ประธานกรรมการ 

๒. นพ.ธรรมนูญ พนมธรรม  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   กรรมการและผูชวยเลขานุการการ 

 

 

 

 

 

 
     



๑๐๘ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ใบสมัครแพทยประจำบาน สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

โรงพยาบาลราชวิถี ปการศกึษา ............................ 

  

   

 

 

 

  

       

 

 

วันท่ีสงใบสมัคร.................................. 

ขอมูลสวนตัว         

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นางสาว/นาง .................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Miss/Mrs. .................................................................................................................... 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน .................................................................................................................................... 

อายุ ......................... ป กรุปเลือด .............................. วันเดือนปเกิด .......................................... 

สัญชาติ ........................................ เชื้อชาติ ................................. ศาสนา ....................................................... 

สถานภาพ       โสด        

      สมรส ชื่อสามี/ภรรยา ............................................................................................. 

   จำนวนบุตร ................................................................................................... 

ที่อยู .......................................................................................................................................................................... 

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

ภูมิลำเนา.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเลขโทรศัพท........................................ โทรศัพทมือถือ .......................................................  

E-mail ....................................................................................................................................................................... 

ชื่อบิดา........................................................... อาชีพ ............................................................................................. 

ที่อยู ........................................................................................................................................................................... 

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

ชื่อมารดา ..................................................... อาชีพ ............................................................................................ 

ที่อยู .......................................................................................................................................................................... 

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

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได  .......................................... ....................................................................................... 

ที่อยู ........................................................................................................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท ....................................... โทรศัพทมือถือ .......................................................  

รูปถ่ายหนา้ตรง 

ขนาด 1น้ิว  
ไม่เกิน 6 เดือน 



๑๐๙ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประวัติการศึกษา         

สมัครเขาเรียนปการศึกษา ......................................... 

ประเภท ........................................................ ภาควิชา ............................................................... 

หลักสูตร ........................................................ ประเภทการฝกอบรม ............................................................... 

ตนสังกัด       มีตนสังกัด ชื่อตนสังกัด ............................................................................... 

        ไมมีตนสังกัด       

จบปการศึกษา ........................................................................................................................................................... 

สถาบัน ...................................................................................................................................................................... 

เกรดเฉลี่ย GPA 6 ป................................................................................................................................................... 

สถานที่ทำงานปจจุบัน .............................................................................................................................................. 

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

          

เลือกเรียนสาขาศัลยศาสตรตกแตง เพราะ 

1.................................................................................................................................................................................. 

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

2.................................................................................................................................................................................. 

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

3.................................................................................................................................................................................. 

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

 

เลือกเรียนที่กรมการแพทย เพราะ 

1.................................................................................................................................................................................. 

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

2.................................................................................................................................................................................. 

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

3.................................................................................................................................................................................. 

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

สถาบันที่เลือกเรียนและลำดับ 

1.................................................................................................................................................................................. 

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

2.................................................................................................................................................................................. 

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

3.................................................................................................................................................................................. 

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



๑๑๐ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

Recommendation Letter: 

1.................................................................................................................................................................................. 

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

2.................................................................................................................................................................................. 

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

3.................................................................................................................................................................................. 

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

ประวัติการทำงาน         

1. ปฏิบัติงานที.่...................................................................................................................................................... 

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

 จังหวัด .............................................................................................................................................................. 

 ต้ังแต ................................................................................ ถึง ....................................................................... 

 ชื่อผูบังคับบัญชา .............................................................................................................................................. 

 เบอรโทร .......................................................................................................................................................... 

2. ปฏิบัติงานที่ ...................................................................................................................................................... 

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

 จังหวัด .............................................................................................................................................................. 

 ต้ังแต ................................................................................ ถึง ....................................................................... 

 ชื่อผูบังคับบัญชา .............................................................................................................................................. 

 เบอรโทร .......................................................................................................................................................... 

3. ปฏิบัติงานที่ ..................................................................................................................................................... 

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

 จังหวัด .............................................................................................................................................................. 

 ต้ังแต ................................................................................ ถึง ....................................................................... 

 ชื่อผูบังคับบัญชา ............................................................................................................................................. 

 เบอรโทร ........................................................................................................................................................... 

          

     ลงชื่อ ................................................. (ผูสมัคร) 

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

          

          

    ลงชื่อ ................................................. (ผูรับสมัคร/ตรวจเอกสาร) 

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



๑๑๑ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
เกณฑการคิดคะแนน เพื่อพจิารณารับแพทยประจำบานเบื้องตน 

   เกณฑการพิจารณารับแพทยประจำบาน คะแนน 

๑ มีตนสังกัด/อิสระ (๑๐ คะแนน)  

 มีตนสังกัด ๑๐ 

 อิสระ ๐ 

๒ Experience Background (๑๐ คะแนน)  

 จำนวนปที่รับราชการ (๕ คะแนน) 

   - คิดตามจำนวนปท่ีรับราชการ (๐-๕ ป) 

จำนวนปที่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม (๕ คะแนน) 

   - คิดตามจำนวนปท่ีปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม (๐-๕ ป) 

 

๐-๕ 

 

๐-๕ 

๓ Educational Background (๑๐ คะแนน)  

    GPA      ๓.๕ - ๔.๐ 

   GPA      ๓.๔ - ๓.๐ 

   GPA      ๒.๙ - ๒.๕ 

   GPA      ต่ำกวา ๒.๔๙ 

๑๐ 

๕ 

๔ 

๓ 

๔ Personal Background (๓๐ คะแนน)  

 Recommendation letter (๕ คะแนน)   

        ๑ ฉบับ     คิด ๑ คะแนน 

        ๒ ฉบับ     คิด ๓ คะแนน 

        ๓ ฉบับ     คิด ๕ คะแนน 

การสอบความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการแพทย สาขาศัลยศาสตร (๕ คะแนน) 

        สอบผาน 

        สอบไมผานหรือยังไมสอบ 

ระยะเวลาที่มา Elective (๕ คะแนน) 

       ๑ สัปดาห 

       ๒ สัปดาหขึ้นไป 

คะแนนจากแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง (๑๕ คะแนน) 

 

๑ 

๓ 

๕ 

 

๕ 

๐ 

 

๒.๕ 

๕ 

๑-๑๕ 

๕ การสอบ ณ วันคัดเลือกฯ (๔๐ คะแนน)  

 สอบขอเขียน (๕ คะแนน) คิดคะแนนโดยการเฉลี่ย 

   สอบความรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรตกแตง (๕ คะแนน) 

   สอบทักษะการอานและสรุปรายงานวิจัยทางการแพทย (Journals) (๕ คะแนน) 

สอบสัมภาษณ (๓๐ คะแนน) 

   พิจารณาจากการตอบคำถาม ประกอบกันกับ Portfolio ของผู้สมัคร ดังนี้ 

 

๐-๕ 

๐-๕ 

 

 



๑๑๒ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     ความรู้ความชำนาญเชิงปฏิบติั (๖ คะแนน)  

     เจตคติต่อวิชาชีพ (๖ คะแนน)  

     การโต้ตอบคำถาม ไหวพริบ เชาว์ป�ญญา (๖ คะแนน) 

     ลักษณะความเป�นผู้นำ (๖ คะแนน)  

     มีจิตสาธารณะ (๖ คะแนน)      

๐-๖ 

๐-๖ 

๐-๖ 

๐-๖ 

๐-๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศลัยศาสตร์ตกแตง่ โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภาคผนวก ๗ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาศลัยศาสตรตกแตง 

 

๑. นายแพทยอภิรักษ  ชวงสุวนิช   ที่ปรึกษา 

๒. นายแพทยศิรชัย  จินดารักษ   ประธาน 

๓. นายแพทยเฉลมิพงษ  ฉัตรดอกไมไพร  อนุกรรมการ 

๔. นายแพทยกิดากร  กิระนันทวัฒน   อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยนนท  โรจนวชิรนนท   อนุกรรมการ 

๖. นายแพทยจงดี  อาวเจนพงษ   อนุกรรมการ 

๗. นายแพทยสิทธิโชค  ทวีประดิษฐผล  อนุกรรมการ 

๘. นายแพทยอานนท  ปติเสรีย   อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยสุทธิสัณห  จันทรขจร   อนุกรรมการ 

๑๐. นายแพทยพลากร  สุรกลุประภา   อนุกรรมการ 

๑๑. แพทยหญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข   อนุกรรมการ 

๑๒. นายแพทยชาญชัย  สจัจอิสริยวุฒิ   อนุกรรมการ 

๑๓. นายแพทยสุกจิ  เมฆรักษาวนิช   อนุกรรมการ 

๑๔. นายแพทยพรเทพ  สริิมหาไชยกุล   อนุกรรมการ 

๑๕. แพทยหญิงวิมล  ศริิมหาราช   อนุกรรมการ 

๑๖. นายแพทยโอภาส  พิณไชย   อนุกรรมการ 

๑๗. แพทยหญิงเลก็  กาญจนโกมุท   อนุกรรมการ 

๑๘. นายแพทยกฤษณ  ศริิปุณย   อนุกรรมการ 

๑๙.  นายแพทยอภิชัย  อังสพัทธ   อนุกรรมการและเลขานุการ  


