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ประวัติโดยสังเขป  
หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       

คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่  ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12  ธันวาคม พ.ศ.  2499 ให้เป็นโรงเรียน
แพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย  นับต่อเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นับเป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2503  และต่อมาได้โอนย้ายเข้าสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  16  มีนาคม พ.ศ. 2508 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานศัลยกรรมทุก

สาขา  เพ่ือให้เป็นเลิศทั้งทางวิชาการ และงานบริการที่ทันสมัยแก่ชุมชนในภาคเหนือ  โดยจะเห็นได้จากการส่งแพทย์
ไปฝึกอบรมในสาขาศัลยกรรมแขนงต่าง ๆ ในต่างประเทศ  เพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ประจ าในภาควิชา  นอกจากนี้ยัง
ได้รับศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในงานศัลยกรรมเฉพาะทางจากต่างประเทศ เข้ามาเป็นอาจารย์ในภาควิชา
เพ่ิมเติมอีกด้วย  ส าหรับงานศัลยศาสตร์ทรวงอกนั้นในระยะแรกๆ  ศัลยแพทย์ผู้ท างานด้านนี้ได้แก่ นายแพทย์ พงษ์
ศิริ ปรารถนาดี  จนถึงปี พ.ศ. 2512  ภาควิชาศัลยศาสตร์ได้รับอาจารย์ 2 ท่านที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน
ศัลยศาสตร์ทรวงอกจากต่างประเทศ ได้แก่นายแพทย์ ทรงวุฒิ  สรสุชาติ  และนายแพทย์ถนอมพันธ์  ทรงธนศักดิ์ ใน
ขณะเดียวกันนายแพทย์เกษม วัฒนชัย  (แพทย์เชียงใหม่รุ่น 4)  อายุรแพทย์โรคหัวใจ นายแพทย์ชาลี  พรพัฒน์กุล 
(แพทย์เชียงใหม่รุ่น 2)  และ นายแพทย์ธรรมเนียม วะสีนนท์ (แพทย์เชียงใหม่รุ่น 5) กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็ก  ซึ่ง
ส าเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศ  ได้กลับมาท างานในภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ท าให้
คณะแพทยศาสตร์เกิดความพร้อมที่จะเริ่มให้บริการงานทางศัลยกรรมหัวใจ     และ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2512  
จึงได้เริ่มท าการผ่าตัดหัวใจชนิดปิด  [closed  heart  surgery]  โดยเป็นการผ่าตัดทั้งโรคหัวใจแต่ก าเนิด  [PDA,  
systemic-pulmonary  shunt ในผู้ปุวย  tetralogy  of  Fallot]  และโรคหัวใจรูมาติกของลิ้นหัวใจไมตรัล  
[closed  mitral  valvotomy  ในผู้ปุวย  mitral  stenosis]  และได้ท าผ่าตัดหัวใจชนิดปิดต่อเนื่องกันมาตลอดจน
ถึงปี พ.ศ. 2517  นายแพทย์ช านาญ คงถาวร (แพทย์เชียงใหม่รุ่น 2) ซึ่งจบการฝึกอบรมทางศัลยกรรมทรวงอกจาก
สหรัฐอเมริกา  ได้กลับมาเป็นอาจารย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์  ได้เป็นผู้ท าการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดเป็นครั้งแรก  โดยท า
การผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม และผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  แต่เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการท าผ่าตัด
หัวใจชนิดเปิดมาก  ท าให้ได้มีการท าผ่าตัดไปเพียง 3 รายเท่านั้น  และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518 นายแพทย์
ช านาญ คงถาวรได้ลาออกจากราชการ และเดินทางกลับไปท างานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท าให้การผ่าตัดหัวใจชนิด
เปิดยุติลง  แต่ยังคงท าการผ่าตัดหัวใจชนิดปิดตลอดมา  ส าหรับผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดชนิดเปิดได้ส่งไปท า
ผ่าตัดที่ศูนย์ผ่าตัดหัวใจในกรุงเทพมหานคร 
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  ในปี พ.ศ.  2531  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ก าหนดนโยบายให้ภาควิชาศัลยศาสตร์
และภาควิชาวิสัญญีวิทยา  จัดตั้งทีมงานเพ่ือท าการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง  โดยประกอบด้วย
ศัลยแพทย์  วิสัญญีแพทย์  บุคคลากรผู้ควบคุมเครื่องปอด-หัวใจเทียม  และได้จัดส่งทีมงานนี้ไปฝึกอบรมที่ศูนย์ผ่าตัด
หัวใจที่กรุงเทพมหานคร และ ต่างประเทศ  จนสามารถเริ่มต้นท าการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดรายแรก เมื่อวันที่  21  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2533  โดยนายแพทย์ถนอมพันธ์  ทรงธนศักดิ์ ได้ท าผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล โดยใช้เครื่องปอดและ
หัวใจเทียม  จากนั้นได้ท าผ่าตัดต่อเนื่องตามมาอีกหลายราย  เพ่ือพูนทักษะของทีมงานที่ท างานร่วมกันในการท าผ่าตัด
หัวใจ ประกอบด้วยการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล [open  mitral  valvotomy]  การผ่าตัดปิดช่องติดต่อระหว่างห้องหัวใจ
เอเทรียม  [ASD closure]  การผ่าติดปิดช่องติดต่อระหว่างห้องหัวใจเวนตริเคิล [VSD closure]  การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ไมตรัล  การผ่าตัดก้อนเนื้องอก  atrial  myxoma ฯลฯ รวมทั้งหมด  30  ราย 

 
ในปี พ.ศ. 2534 ศัลยแพทย์ในทีมงานผ่าตัดหัวใจได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยต้นปี พ.ศ. 2534  ภาควิชาศัลยศาสตร์

ได้รับโอน นายแพทย์สวัสดิ์  อัศวปิยานนท์  จากหน่วยงานศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี  มาช่วยราชการในงานศัล
กรรมผ่าตัดหัวใจ และได้ท าผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2534  จากนั้นในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2534  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับนายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์ (แพทย์เชียงใหม่รุ่น 14) ซึ่งส าเร็จการฝึกอบรมสาขา
ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือดจากสหรัฐอเมริกา และได้ท างานเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ช่วงเวลา
หนึ่ง  เข้ามาเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด  โดยได้เริ่มท าผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ 
[CABG]  เป็นรายแรกของจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2535  และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534  
นายแพทย์ศุภชัย  เชื้อรัตนพงษ์  ผู้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์จัดส่งไปรับการฝึกอบรมในสาขาศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ
หลอดเลือด ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ส าเร็จการฝึกอบรม และได้กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ในสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2535  หน่วยงานศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ 
และหลอดเลือด ได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ให้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ทรวงอกขึ้น  โดยได้รับนายแพทย์สุรินทร์  วรกิจพูนผล  เป็นแพทย์ประจ าบ้านคนแรก  และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์
แพทย์ประจ าหน่วยศัลยศาสตร์  ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ในปี พ.ศ. 2537 

 
จากนั้น หน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ได้ด าเนินการเรียนการสอน การฝึกอบรม และ การ

บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับอาจารย์ ประจ าหน่วย เพ่ิมขึ้น ได้แก่ นายแพทย์ ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ ในปี พ.ศ. 2551, 
นายแพทย์ นพพล ทักษอุดม และ แพทย์หญิง ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย ในปี พ.ศ. 2556, และ นายแพทย์ อมฤต โพธิกุล 
ในปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่ ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ เกษียณอายุราชการและได้รับเป็นอาจารย์พิเศษต่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 ส่วน ศ.คลินิก นพ. ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 ท าให้ ณ ปัจจุบัน [พ.ศ. 2563] 
มีคณาจารย์ประจ าหน่วยรวม 5 ท่านโดยมี นายแพทย์ สุรินทร์ วรกิจพูนผล เป็นหัวหน้าหน่วย 

 
ในด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ทางหน่วยได้ขยายศักยภาพการฝึกอบรมจาก

ปีละ 1 ต าแหน่ง เพ่ิมเป็น 3 ต าแหน่งในปัจจุบัน ด้านการบริกาทางหน่วยได้พัฒนาศักยภาพด้านการบริการให้ครอบคลุม
เรื่อยมา นอกจากากรผ่าตัดหัวใจแบบเปิดทุกประเภทและทุกวัยแล้ว ยังมีการรักษาที่ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นได้แก่ การผ่าตัด
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โรคหัวใจเด็กที่ซับซ้อน การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหัวใจผ่านแผลขนาดเล็ก การใส่เส้นเลือดเทียม (เริ่ม พ.ศ. 
2550) และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (เริ่ม พ.ศ. 2560) ภายในห้องผ่าตัดอัจฉริยะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
แผนงานที่จะท าการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในอนาคตอีกด้วย นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2533  จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการ
ผ่าตัดผู้ปุวยไปแล้วประมาณ  12,000  ราย  โดยเริ่มต้นจาก  50 – 100  รายต่อปี  และเพ่ิมจ านวนขึ้น ปัจจุบันได้ให้บริการ
ผ่าตัดประมาณ  700 – 800 รายต่อปี 

 
ส าหรับงานด้านศัลยศาสตร์เฉพาะทางโรคปอดนั้น หลังจากที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท าการปรับโครงสร้างหน่วยเฉพาะทางต่าง ๆ ในภาควิชาเมื่อปี 2551 ได้มีการแยกหน่วย
ศัลยศาสตร์ทรวงอก ท าหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการผ่าตัดอ่ืนในทรวงอก นอกเหนือจากหัวใจและหลอดเลือด เริ่มแรกมี
คณาจารย์ ได้แก่ นายแพทย์ วัฒนา ขัติพิพัฒนพงษ์ และ นายแพทย์ สมเจริญ แซ่เต็ง ภายหลังจากท่ี นายแพทย์ 
วัฒนา เกษียณอายุราชการ ได้รับคณาจารย์เพ่ิมได้แก่ ดร.นายแพทย์ อภิชาต ตันตระวรศิลป์ ในปี พ.ศ. 2553 และ 
นายแพทย์ โสภณ ศิวชาต ในปี พ.ศ. 2558 โดยรับผิดชอบทั้ง การเรียนการสอน การท าวิจัย การฝึกอบรม และ การ
บริการการรักษา เช่นกัน มีการผ่าตัดทางทรวงอกประมาณ 300-400 รายต่อปี การผ่าตัดที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น 
การผ่าตัดช่องปอดผ่านแผลเล็กโดยใช้กล้องช่วยในการมองเห็น (Video-Assisted Thoracotomy / VATS) เป็นตน้ 
ณ ปัจจุบัน มีคณาจารย์รวม 3 ท่าน โดยมี นายแพทย์ สมเจริญ แซ่เต็ง เป็นหัวหน้าหน่วย 
 
 
บทความ พ.ศ. 2551 โดย นายแพทย์ วีระชัย นาวารวงศ์ 
ปรับปรุงเพิ่มเติม ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย นายแพทย์ ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ 
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ข้อมูลสังเขปขององค์กร 
การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 

สาขาวิชา : หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด  
สถาบัน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.พันธกิจ  
พันธกิจ 1: หลักสูตรที่ส าคัญของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 การให้ความรู้ การเรียนการสอน การฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ ปริญญา (นักศึกษาแพทย์) 
ระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจ าบ้าน และ ศัลยแพทย์ที่สนใจ) รวมถึง ระดับปฏิบัติการ (พยาบาล นักเทคโนโลยี
ทรวงอกและหัวใจ และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ) เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ
และหลอดเลือด  
 ส าหรับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรหลัก
ของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด เพราะเป็นการสร้างศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูง โดยมีเปูาหมาย
เพ่ือฝึกอบรมให้แพทย์ประจ าบ้าน ส าเร็จเป็นศัลยแพทย์ทรวงอกที่มีคุณภาพ คุณธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล 
         ความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 

1. สร้างศัลยแพทย์ทรวงอก ที่มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับความสามารถทางหัตถการ 

สามารถที่จะรองรับการท างานในอนาคต ทั้งในระบบมหาวิทยาลัย และระบบสาธารณสุขได้ ตลอดจน  มี

คุณธรรมและจริยธรรมอันดีของวิชาชีพ  

2. ร่วมสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ในการวินิจฉัยและดูแลพ้ืนฐานเบื้องต้น แก่ผู้ปุวย

ที่มีปัญหาทางศัลยกรรมทรวงอก 

พันธกิจ 2: งานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
 1. งานวิจัยพัฒนา และ/หรือ สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ที่น ามาพัฒนาแก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน
การดูแลรักษาผู้ปุวยทางศัลยกรรมทรวงอก 
 2. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ปุวย (เช่น Thoracoscopic 
surgery, Minimal invasive surgery, Thoracic endovascular aortic repair, Extracorporeal life support 
และ Transcatheter aortic valve implantation เป็นต้น)  

         ความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
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 1. ท าให้เกิดงานวิจัยอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการต่อยอดความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่น าไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาการรักษาผู้ปุวยทั้ งในระดับบุคคลและใน
ระดับนโยบายสุขภาพองค์รวมให้ดียิ่งขึ้น 

พันธกิจ 3: บริการที่ส าคัญของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในและนอกเวลาราชการคือ 
 1.  งานบริการผู้ปุวยนอก 
  1.1  บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ปุวยทางด้านศัลยกรรมทรวงอก 
       1.2  ส่งเสริมและปูองกันโรคทางศัลยกรรมทรวงอก 
       1.3  ให้ค าปรึกษา/ดูแลผู้ปุวยแผนกอ่ืนๆ ที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรมทรวงอก 
 2.  งานบริการผู้ปุวยใน 
บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ผ่าตัด ปูองกัน ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพ แก่ผู้ปุวยทางด้านศัลยกรรมทรวงอก 
 3. งานบริการผู้ปุวยอุบัติเหตุและศัลยกรรมฉุกเฉิน 
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ปุวยทางด้านอุบัติเหตุและผู้ปุวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมทรวงอก 
 4. งานบริการรับการส่งต่อผู้ปุวยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนหรือเกินศักยภาพ   
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ปุวยทางด้านศัลยกรรมทรวงอกที่ซับซ้อนหรือเกินศักยภาพจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ แล้วส่ง
ตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 5. งานบริการให้ค าปรึกษาและช่วยผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกนอกสถานที่ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่ร้องขอ 
 6. หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ยังท างานบริการด้านหัวใจสอดประสานใกล้ชิดกับ 
สหสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ อันได้แก่ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, วิสัญญีแพทย์
ผ่าตัดโรคหัวใจ และหน่วยเทคโนโลยีทรวงอกและหัวใจ  โดยรวมตัวกันเป็น Patient care team ใหญ่ ภายใต้ “ศูนย์
โรคหัวใจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพ่ือให้เกิดการบริการอย่างต่อเนื่อง และครบวงจร 

         ความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
 1. สามารถให้บริการการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรมทรวงอกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกระดับ                
ทั้งระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และระดับตติยภูมิ (Tertiary care) 
 2. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษารับส่งต่อผู้ปุวย รวมถึง ช่วยผ่าตัดรักษานอกสถานที่
แก่ โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่ร้องขอ 
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2. สมรรถนะหลักของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
 1. อาจารย์แพทย์มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 

2. ศูนย์กลางการส่งต่อ complicated cases ส าหรับภาคเหนือ 
3. รักษามาตรฐานการรักษาระดับสากล ภายใต้ความจ ากัดของ resource ต่าง ๆ  
4. สามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยมีระบบ

สนับสนุนการเรียนรู้ครบครัน 
5. ท าวิจัยทางศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ที่ได้มาตรฐาน 

 อธิบายความสัมพันธ์กับการบรรลุผลของพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้านคือ 
 สมรรถนะหลักเป็นตัวส าคัญท่ีจะท าให้แผนงานด าเนินไปสู่เปูาหมายให้ตรงกับพันธกิจที่ตั้งไว้ทั้งด้านการศึกษา 
การวิจัย และบริการ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด จึงสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุพันธกิจต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์กรที่สูงกว่า คือ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยม 

 3.1 วิสัยทัศน์ของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
 วิสัยทัศน์ (vision) : ภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นภาควิชาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ (mission) : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบในการเรียนการสอน วิชาศัลยศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิต และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ
คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาของผู้ปุวยและชุมชน ให้บริการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน เป็นสากล ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ค่านิยม (values) :  

ค่านิยมศัลยศาสตร์เชียงใหม่ 
S  Service mind   จิตบริการ 
U  Unity    เป็นหนึ่งเดียวกัน 
R  Responsibility   ความรับผิดชอบ 
G  Generosity   ความมีใจกว้าง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
E  Educational mind  จิตใฝุเรียน 
O  Optimization   ท าอย่างเต็มที ่
N  Novel idea   ความคิดสร้างสรรค์ 
S  Seniority   เคารพผู้อาวุโส 
 



หน่วยศัลยศาสตรท์รวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

10 
 

3.2 วิสัยทัศน์ของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 
 วิสัยทัศน์ (vision) :  เป็นหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับมาตรฐานสากล 
 
4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 

4.1 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์            คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 

 รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บ ารุงกิจ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 4.2 ผู้บริหารภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช     หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต  รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 

   4.3 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด 
  4.3.1. ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา 
   1. ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ 
  4.3.2. ศัลยแพทย์ประจ าหน่วย 
   1. อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล    

2. รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง  
3. รศ.นพ.อภิชาต ตันตระวรศิลป์  
4. ผศ.นพ.ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ  
5. ผศ.นพ.นพพล ทักษอุดม   
6. ผศ.พญ.ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย  
7. ผศ.นพ.โสภณ ศิวชาต ิ  
8. อ.นพ.อมฤต โพธิกุล    

   4.3.3 นักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม (สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์) 
   1. นางสาวกฤติยาณี รุทธศิริ 
   2. นางสาวนัยนา แปูนคง 
  4.3.4 พยาบาลประจ าหน่วย 
   1. นางสาวสุภาพ กุลทวงศ์ 
   2. นางอนงค์ ชัยยาศรี 
  4.3.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ     

นางสาวปิ่นมณีรัตน ภัทราวัฒน์วงษ์       
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ปัจจัยหลักท่ีส่งเสริมให้พวกเขาท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายและพันธกิจขององค์การคือ 
 1. มีการสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเป็น
ธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 2. การบริการมีการแบ่งภาระงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 3. ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และระบบการท างานเพ่ือความสะดวกสบาย และสามารถท างานได้บรรลุ
ตามเปูาหมาย 
 4. มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารองค์กร งานแพทยศาสตร์
ศึกษาและงานประกันคุณภาพ มีทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ส่งแพทย์ไปศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรส าหรับพัฒนาอาจารย์ใหม่ (Associate Instructor : AI) ซึ่งเน้นพื้นฐานการวิจัยและระบาดวิทยา การบริหาร 
และประกันคุณภาพโรงพยาบาลขั้นสูง (TQA & Advance HA) อีกด้วย  
 5. ให้ความส าคัญงานฝึกอบรมโดยมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน เพ่ือประเมินแพทย์
ประจ าบ้าน และพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีแพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมด้วย และนอกจากนี้ หน่วย
ศัลยกรรมทรวงอกฯ ยังได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ในการประชุมประจ าปีทุก ๆ ปี 
 6. มีหน่วยวิจัยภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพื้นฐาน ในการท าวิจัยของบุคลากรอาจารย์และ
แพทย์ประจ าบ้านให้มีประสิทธิภาพ  
 
5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. ห้องพักอาจารย์ และส านักงาน รวม 3 ห้อง ส าหรับเป็นที่ท างานด้านวิชาการและบริหาร ของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่  
 2. หอผู้ปุวยเฉพาะโรค ประกอบไปด้วย หอผู้ปุวยสามัญโรคปอด , หอผู้ปุวยสามัญศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ
และหลอดเลือด, หอผู้ปุวยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด, หอผู้ปุวยวิกฤติศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและ
หลอดเลือด 
 3. ห้องผ่าตัดทั่วไปส าหรับผ่าตัดปอด จ านวน 1 ห้อง ห้องผ่าตัดเฉพาะหัวใจ จ านวน 2 ห้อง ห้องผ่าตัดสห
สาขา (Hybrid OR) จ านวน 1 ห้อง พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากห้องผ่าตัดสู่ห้องประชุมชั้น 3 
อาคารศรีพัฒน์ และห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี 
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับการผ่าตัด ที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Thoracoscopy, MinimalInvasive 
Surgery, เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม, เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว 
 5. ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Cadaveric Surgical Training Center) 
เพ่ือฝึกทักษะผ่าตัดในร่างอาจารย์ใหญ่ 
 6. ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง (Surgical Simulation Training Center) 
 7. มีหน่วยหัวใจและปอดเทียม มีเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO), เครื่อง
หัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine), เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอด (ECMO), เครื่องช่วยท างาน
ของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ( IABP), เครื่องตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ (EKG), เครื่องวัดอัตราการ
ไหลแบบไม่ต้องตัดต่อท่อ (Transit Time Flow Measurement (TTFM)) 
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 8. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Technology Education Center: MTEC) ชั้น 4 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล  โดยให้บริการด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและการแพทย์แก่คณาจารย์ นักศึกษาตามพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กล่าวไว้ข้างต้น ส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล 
ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 
 9. มีระบบจัดเก็บข้อมูลภาพการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Xcelera, Tomtec, ISCV ECHO), ระบบ
จัดเก็บข้อมูลภาพการตรวจสวนหัวใจ (CAD), และระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล 
(PACs) 
 10. ห้องสมุดรวมทั้ง E-Library มีทั้งในระดับของหน่วยศัลยกรรมทรวงอกฯที่ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน์, ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 
 
 ประโยชน์ที่มีต่อการด าเนินการตามพันธกิจคือ 
 1. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์และผลการ
ตรวจต่างๆ ของผู้ปุวยอย่างรวดเร็ว รวมถึง เรียนรู้มาตรฐานการผ่าตัดในระดับสากลที่มีเทคโนโลยีของการผ่าตัดต่างๆ 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น 
 3. สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งแบบหนังสือ, วารสาร หรือแบบออนไลน์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
 4. มีระบบสนับสนุนงานวิจัยที่ดีให้กับอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน 
 5. การมีเทคโนโลยีอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถส่งเสริมให้พันธกิจ ทั้ง 3 ประการคือ การฝึกอบรม การวิจัย และ
การบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์และการตรวจโรคต่างๆของ
ผู้ปุวยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียนรู้และเก็บประสบการณ์จากมาตรฐานการผ่าตัดระดับสากล ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ร่วมในการผ่าตัดต่าง ๆ 
 
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. ประกาศและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ อัตราเงินเดือน วันเวลาปฏิบัติง าน 
และการลา 

2. ระเบียบปฏิบัติแพทย์ประจ าบ้าน ตามคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 
 3. ประกาศต่างๆ ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม 
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7. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 

โครงสร้างและระบบการบริหารงานของสถาบัน 
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8. กลุ่มลูกค้าและความต้องการหลัก 
 

พันธกิจ ลูกค้าหลัก ความต้องการหลัก 
การให้การ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - จบเป็นศัลยแพทย์ทรวงอกที่มีความรู้ ความสามารถ 
ได้มาตรฐานในระดับประเทศและสากล 
- ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

การวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม /  
อาจารย์แพทย์ /  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /  
วงการแพทย์ 

- งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 
- สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเป็นประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ปุวย หรือ สร้างองค์
ความรู้ใหม่  
 

การบริการ
ทาง
การแพทย์ 

ผู้ปุวยระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ /  
โรงพยาบาลเครือข่าย (ส่งต่อ) 

- ได้ผลการรักษาที่ดี มีภาวะแทรกซ้อนต่ า  
- เป็นที่ปรึกษาและรับส่งต่อผู้ปุวยอย่างรวดเร็วและเป็น
มิตร 

 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ 
       1. ผู้อ านวยการ/ผู้บังคับบัญชา ของโรงพยาบาลต้นสังกัดของแพทย์ประจ าบ้าน  
       2. ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มีความต้องการหลักคือ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความช านาญด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก สามารถสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญ มีวุฒิภาวะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถกลับไปดูแลประชาชนในพ้ืนที่ตามความต้องการของต้นสังกัด 
 2. ปฏิบัติตัวในช่วงการเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เข้าร่วมปฏิบัติงานในงานส่วนรวมของสถาบัน
ฝึกอบรมตามที่ได้รับการร้องขอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นตัวอย่างแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในระดับอ่ืน ๆ 
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10. ผู้ส่งมอบหลัก ได้แก่ 
 1. คณาจารย์ของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด 
 2. ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย(สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย) 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของสถาบันฝึกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 

1. ภาควิชาศัลยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมที่ดี 
โดยมี “หน่วยกิจการแพทย์ประจ าโรงพยาบาล” เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการศึกษาฝึกอบรมเป็นส่วนรวม, อ านวย
ความสะดวกให้กับแพทย์ประจ าบ้านในทุก ๆ ด้าน , ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวิชาการ, จัดฝึกอบรม basic 
science, ให้ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรม การแพทย์ทางเลือก ระบบสาธารณสุขของประเทศ และ Non-technical skill 
ต่างๆ มีระบบสารสนเทศครบครัน รวมทั้งดูแลในด้านหอพักให้แก่แพทย์ประจ าบ้านอีกด้วย 
 2. คณาจารย์ของหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด มีระบบความร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทาง
สาขาอ่ืน ๆ  ที่ท างานเกี่ยวกับผู้ปุวยโรคหัวใจร่วมกัน ภายใต้ “ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวยแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบให้แพทย์ประจ าบ้านได้ เห็นถึง
การท างานเป็นทีมอีกด้วย 
 3. หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด และภาควิชาศัลยศาสตร์ มีทรัพยากรทางการศึกษาที่
หลากหลาย มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังมีบุคคลกรทางการแพทย์ที่มีความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอ 
 4. ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านงานวิชาการและด้านงานวิจัย เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานด้านวิจัย ของอาจารย์ศัลยแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ 
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย รวมทั้งมีทุ น
สนับสนุนให้ท างานวิจัยต่าง ๆ แก่ท้ังอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน  
 6. การก าหนดกรอบการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯและราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ท าให้สถาบันฝึกอบรมมีการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่น ๆ ได้ 
 
11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. สถาบันฝึกอบรมของโรงเรียนแพทย์อ่ืน ๆ รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่รับแพทย์
ประจ าบ้านไปเพ่ิมพูนศักยภาพ (Elective) ในระหว่างการฝึกอบรม 
 2. สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของสถาบันฝึกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 
1. ช่วยเสริมความรู้ประสบการณ์ของแพทย์ประจ าบ้านที่ขาดไปในสถาบันฝึกอบรม นอกจากนั้นยังท าให้แพทย์ 
ประจ าบ้านมีความรู้และรับทราบปัญหาผู้ปุวยในพื้นท่ีเขตสุขภาพต่าง ๆ 
2. สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากจะมีส่วนช่วยในด้านการบริหาร
จัดการ และเรื่องธุรการเกี่ยวกับการรับสมัครต่าง ๆ การลงทะเบียนต่าง ๆ การอนุมัติวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติต่าง ๆ 
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โดยการด าเนินเรื่องผ่านแพทยสภาแล้ว ยังช่วยในการอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นการ
ส่วนรวมทั้งประเทศ ในเรื่องของศัลยศาสตร์พ้ืนฐาน และ Non-technical skill ต่าง ๆ ทั้งก่อนที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมและระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละสถาบัน 
 
12. การแข่งขันในปัจจุบัน : ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก 
อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/สาขา 
 เนื่องจากงานทางด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นงานที่หนัก ต้องใช้เวลานานทั้งในขณะผ่าตัด และหลังการ
ผ่าตัดยังต้องติดตามเฝูาดูแลผู้ปุวยอย่างอย่างใกล้ชิด จึงต้องการศัลยแพทย์ที่มีใจรัก และทุ่มเท ประกอบกับ
โรงพยาบาลที่จะเป็นศูนย์ในการรองรับการท างานในด้านนี้ทั้งประเทศไม่ได้มีอยู่มากนัก เพราะต้องการการลงทุนสูง 
ดังนั้นต้นสังกัดและจ านวนผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมทั้งประเทศจึงมีไม่มาก  การแข่งขันของสาขาวิชานี้                   
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีไม่มาก ตามศักยภาพในปัจจุบันที่หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ
และหลอดเลือดได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้รับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ได้ 3 ต าแหน่ง มีการ
สมัครทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 คน  
ภาพรวมในระดับประเทศ 
 แม้ว่าศัลยแพทย์ทรวงอกในประเทศไทย จะยังขาดแคลนอยู่เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร แต่ในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมานี้ ศัลยแพทย์ทรวงอกในประเทศไทยได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างชัดเจน และอยู่ในภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
โรงพยาบาลศูนย์ในส่วนภูมิภาคหลายแห่งสามารถท าผ่าตัดหัวใจได้  
 ในแต่ละปีจะมีแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ส าเร็จการฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณ 15 คน จาก
ทั้งหมด 25 ต าแหน่งเมื่อรวมสถาบันที่ฝึกอบรมได้ทั้งหมด 9 แห่ง ดังนั้นในแต่ละสถาบัน ในแต่ละปีมักจะมีแพทย์
ประจ าบ้านไม่เต็มศักยภาพอยู่ 
 
13. การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของสถาบันฝึกอบรม ได้แก่ 
 1. การเพ่ิมจ านวนของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่สามารถท าผ่าตัดผู้ปุวยทางด้านศัลยกรรมทรวงอกได้                 
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่กลับมีผลกระทบกับการด าเนินการของสถาบันฝึกอบรมในเรื่องที่ว่า ผู้ปุวยที่ grading ของ
โรคที่ไม่ซับซ้อน จะถูกผ่าตัดรักษาไปแล้วในระดับภูมิภาค ผู้ปุวยที่เข้ามาในสถาบันฝึกอบรมจึงเป็นแต่ grading ของ
โรคที่ซับซ้อน อาจารย์จ าเป็นต้องท าหัตถการการรักษาด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีผลท าให้ประสบการณ์ในการ
ผ่าตัดรักษาผู้ปุวยด้วยตนเองของแพทย์ประจ าบ้านในโรคที่ไม่ซับซ้อนน้อยลง  
 2. การอ่ิมตัวของจ านวนศูนย์โรคหัวใจและจ านวนแพทย์ศัลยศาสตร์ทรวงอก ในระดับประเทศ อาจท าให้
ต าแหน่งและงานที่จะได้ท าในอนาคตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนไป (งานที่จะได้ท าในอนาคตอาจไม่ได้ตามที่
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ตั้งเปูาหมายไว้) อาจเป็นสาเหตุให้จ านวนผู้เข้าฝึกอบรมน้อยลงได้  
 3. ความนิยมและภาระงานของตัวสาขาวิชาในยุคที่ความรู้ความช านาญมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อาจท าให้มุมมองของผู้ที่จะตัดสินใจเข้าฝึกอบรมที่มีต่อการเลือกสาขาต่าง ๆ เปลี่ยนไปด้วย  
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14. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่ 
 ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
15. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันฝึกอบรมในด้านพันธกิจ 
 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในพันธกิจหลัก 3 
หัวข้อ คือ การให้การฝึกอบรม การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ออกมาเป็นดังตารางข้างล่างนี้ 
 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฝึกอบรมในด้านพันธกิจ 
 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในพันธกิจหลัก 3 หัวข้อ 
คือ การให้การฝึกอบรม การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ออกมาเป็นดังตารางข้างล่างนี้ 
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พันธกิจ การให้การฝึกอบรม การวิจัย การบริการทางการแพทย์ 
ด้านปฏิบัติการ 
ความได้เปรียบ การเป็นโรงเรียนแพทย์เก่าแก่ มี

ชื่อเสียง มีความพร้อมและมี
ผู้สอบผ่านวุฒิบัตรด้วยคะแนน
ดีเรื่อยมา 

มีหน่วยสนับสนุนต่างๆ และ 
Platform ส าหรับการท า
วิจัย การติดตามผู้ปุวยเป็น
ระยะเวลายาวนาน 

การได้รับการยอมรับเชื่อถือ
จากผู้ปุวยในวงกว้างถึงความ
เชี่ยวชาญ 

ความท้าทาย การลดลงของจ านวนผู้ปวุย 
Non-complicated case ท า
ให้โอกาสในการได้ปฏิบัติเอง
ของแพทย์ประจ าบ้านลดลง 

ภาระงานการสอนและ
การบริการที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย 

การเพ่ิมจ านวนของ 
complicated case ซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรมากกว่าเดิม 

ด้านความรับผิดชอบสังคม 
ความได้เปรียบ ตัวอย่างระบบการดูแลผู้ปุวย

แบบองค์รวมตามนโยบาย 
“ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวง
จิตบริการ” 

สังคมแวดล้อมมี
ความคุ้นเคยพร้อมที่จะ
รับฟังผลงานวิจัยของ
สถาบัน 

สังคมแวดล้อมมีความคุ้นเคย
และเป็นตัวอย่างการรับใช้
สังคมในอดีต 

ความท้าทาย 
 
 

 

ลักษณะการฝึกอบรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจง 
ค่อนข้างมากจนขาดมุมมอง
ด้านสังคม 

การขาดการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และประยุกต์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการ
น าไปใช้ในชุมชน 

ขาดระบบการให้บริการเชิงรุก
แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
ความได้เปรียบ ความเพียบพร้อมของ

คณาจารย์ที่มีประสบการณ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 

การมีเมธีวิจัย/คณาจารย์
ผู้มีความสามารถในทาง
วิจัยเป็นที่ปรึกษา 

การที่มีบุคลาการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ประสบการณ์สูง 

ความท้าทาย การขาดบุคลากรที่มีความ
เข้าใจคณะแพทยศาสตร์
ศึกษาอย่างลึกซ้ึง 

การขาดแคลนผู้ช่วยวิจัยใน
ระยะยาวจากงบประมาณ
สนับสนุนส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 

บุคคลการจ าเป็นต้องปรับตัวให้
ทันองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา 

 
17. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบันฝึกอบรม ได้แก่ 
1. ระบบประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและประเมินทุก 3 เดือน 
2. ระบบประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 1 ปี พร้อมกับการสัมมนาหลักสูตรของภาควิชาศัลยศาสตร์ 
3. ระบบติดตามเยี่ยมศิษย์เก่าเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 
 

ชื่อสถาบันฝึกอบรม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาควิชา / แผนก / กอง ท่ีรับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม : ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ
หลอดเลือด 
ชื่อสาขา / อนุสาขาที่รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม : สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
ที่อยู่ : 110 ถนนอินทวโรรส ต าบลศรีภูมิ อ าเมือง จังหวัดเชียงใหม่   50200 
โทรศัพท์ 053-935537 

 
ข้อมูลของสถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563 

ชื่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล  รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บ ารุงกิจ 
จ านวนเตียงทั้งสิ้น 1,400 เตียง 
เป็นโรงเรียนแพทย์ แห่งที่สาม ของประเทศไทย 
12 ธันวาคม พ.ศ.2499 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของ
สหรัฐอเมริกา และอนุมัติในหลักการให้ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามได้ที่เชียงใหม่ 
1 มกราคม 2502 โอนโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
28 ตุลาคม 2502 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2502 
18 มิถุนายน 2507 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24 มกราคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16 มีนาคม 2508 โอนคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มา
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
25 กรกฏาคม 2526 พระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ เป็น "โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่" 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเยี่ยม 

หมายเหตุ 
มี  ไม่มี  

1. การรับรองคุณภาพ
ของโรงพยาบาล/กลุ่ม
งาน 

ได้รับการรับรองคุณภาพหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาเพ่ือรับรองคุณภาพ 
 

√   

2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
จัดการฝึกอบรม 

มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะ
แพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ
แผนกในโรงพยาบาล เช่น กลุ่มงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการฝึกอบรมฯ 
 

√   
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเยี่ยม 

หมายเหตุ 
มี  ไม่มี  

3. ปณิธาน และพันธกิจ มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุ่งผลิต
แพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และ
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ 

√   

4. ระบบบริหารงาน มีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่ชัดเจน และ
เอ้ือต่อการจัดการฝึกอบรมฯ 

√   

5. ห้องปฏิบัติการด้าน
พยาธิวิทยากายวิภาค
ส าหรับการชันสูตร 

มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 
สามารถท าการตรวจศพ ชิ้นเนื้อ และสิ่งส่ง
ตรวจ 

√   

6. ห้องปฏิบัติการด้าน
พยาธิวิทยาคลินิก 

มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ให้บริการด้านตรวจโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุล
ทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน 
และมีธนาคารเลือด 

√   

7. หน่วยรังสีวิทยา มีการตรวจทางรังสีที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรม √   
8. ห้องสมุดทาง
การแพทย์ 

มีห้องสมุดและมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 
รวมทั้งวารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยหรือ 
electronic books และสามารถท าการสืบค้น
ทางคอมพิวเตอร์ได้ 

    √   

9. หน่วยเวชระเบียน
และสถิติ 

มีหน่วยเวชระเบียน ซึ่งรับผิดชอบการดูแล
รักษา จัดเก็บ ค้นหา แฟูมประวัติผู้ปุวย ทั้ง
ผู้ปุวยใน และผู้ปุวยนอก อย่างมีประสิทธิภาพ 

√   

10. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางคลินิก 

มีหน่วยงานทางคลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม ที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ 
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์โรคปอด 
อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
กุมารเวชศาสตร์โรคปอด กุมารเวชศาสตร์โรค
ไต กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา เพื่อสามารถ
ให้การปรึกษาผู้ปุวยได้ เมื่อจ าเป็น 

√   
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ข้อมูลของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป ี2563 
ชื่อหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมล ศิริมหาราช 

ศักยภาพทั่วไปของภาควิชาศัลยศาสตร์ (ปี 2563) 
หัวข้อ รายละเอียด  

จ านวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ทั้งหมด เต็มเวลา 54/พิเศษ 18  
จ านวนเตียงผู้ปุวยศัลยกรรมทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ) 268/44 
จ านวนเตียง ICU ศัลยกรรม รวมทุกสาขาวิชา 42 
จ านวนห้องผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด 23/12 ห้อง/สัปดาห์ 
จ านวนห้องผ่าตัดเล็ก 3 ห้อง 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมทั้งหมด 116 
 
ภาระงานบริการของภาควิชาศัลยศาสตร์ (ปี 2562)  

หัวข้อ รายละเอียด 
จ านวนผู้ปุวยนอกศัลยกรรมทั้งหมด (ต่อปี)  10,6516 

จ านวนผู้ปุวยในศัลยกรรมทั้งหมด (ต่อปี) 8,793 

จ านวนผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด (ต่อปี) 5,939 
จ านวนผ่าตัดฉุกเฉินทั้งหมด (ต่อปี)  3128 
จ านวนผ่าตัดเล็กทั้งหมด (ต่อปี) 2,503+1597=4100 
จ านวน autopsy ของ ศัลยกรรม/โรงพยาบาล (ต่อปี) 39 
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ข้อมูลของ หน่วยศัลยศาสตรท์รวงอกหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องที่ให้การฝึกอบรม 

            1.1 รายชื่ออาจารย์ศัลยแพทย์ทรวงอกท่ีให้การฝึกอบรม 

ต าแหน่ง ชื่อ นามสกุล 
ประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  

อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล 

หัวหน้าสาขาวิชา / หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล 
 

ศัลยแพทย์ทรวงอกผู้ให้การฝึกอบรม 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 
Full 
Time 

Part  
Time 

หมายเหต ุ

1 ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์    
2 อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล    
3 รศ.นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง    
4 รศ.นพ. อภิชาต ตันตระวรศิลป์      
5 ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ    
6 ผศ.นพ. นพพล ทักษอุดม    
7 ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย    
8 ผศ.นพ. โสภณ ศิวชาต ิ    
9 อ.นพ. อมฤต โพธิกุล    

 

   1.2 รายชื่อคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
รศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาค / ที่ปรึกษา 
ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต้นสังกัดโดยต าแหน่ง ของแพทย์ประจ า
บ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกทุกคน หรือผู้แทน 

ที่ปรึกษา 

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ ที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล ประธานคณะกรรมการ 
รศ.นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง กรรมการ 
รศ.นพ. อภิชาต ตันตระวรศิลป์   กรรมการ 
ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ กรรมการ 
ผศ.นพ. นพพล ทักษอุดม กรรมการ 
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ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย กรรมการ 
ผศ.นพ. โสภณ ศิวชาต ิ กรรมการ 
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ
หลอดเลือด โดยต าแหน่ง หรือผู้แทน 

กรรมการ 

หัวหน้าการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดและพักฟ้ืน หน่วยผ่าตัดศัลยกรรม
ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โดยต าแหน่ง หรือ ผู้แทน 

กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดยต าแหน่ง หรือ
ผู้แทน    

กรรมการ 

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยต าแหน่ง หรือ 
ผู้แทน (นพ.ณัฐยุทธ กนกกวินวงศ์) 

กรรมการ 

อ.นพ. อมฤต โพธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
   1.3 รายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมและประเมินแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล ประธานคณะกรรมการ 
รศ.นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง รองประธาน 
รศ.นพ. อภิชาต ตันตระวรศิลป์   กรรมการ 
ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ กรรมการ 
ผศ.นพ. นพพล ทักษอุดม กรรมการ 
ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย กรรมการ 
ผศ.นพ. โสภณ ศิวชาต ิ กรรมการ 
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ
หลอดเลือด โดยต าแหน่ง หรือผู้แทน 

กรรมการ 

หัวหน้าการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดและพักฟ้ืน หน่วยผ่าตัดศัลยกรรม
ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โดยต าแหน่ง หรือ ผู้แทน 

กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดยต าแหน่ง หรือ
ผู้แทน    

กรรมการ 

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยต าแหน่ง หรือ 
ผู้แทน (นพ.ณัฐยุทธ กนกกวินวงศ์) 

กรรมการ 

อ.นพ. อมฤต โพธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
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           1.4 รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล ประธานคณะกรรมการ 

รศ.นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง รองประธาน 

รศ.นพ. อภิชาต ตันตระวรศิลป์   กรรมการ 

ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ กรรมการ 

ผศ.นพ. นพพล ทักษอุดม กรรมการ 

ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย กรรมการ 

ผศ.นพ. โสภณ ศิวชาต ิ กรรมการ 

นพ. ณัฐยุทธ กนกกวินวงศ์ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 5 กรรมการสอบคัดเลือก 

อ.นพ. อมฤต โพธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
   

1.5 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดูแลแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นรายบุคคล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา แพทย์ประจ าบ้าน 
อ.นพ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล พญ.ภัทรกมล เฟยลุง, นพ.อติรุจ ศุภพิพัฒน์, นพ.กฤษฎา ตู้สกุล 

ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ นพ.ภัทรกุล ปฐมจารุวัฒน์, พญ. นุชรัตน์  วัฒนาพูลทรัพย์,  
นพ.โสฬส ค าปาแฝง 

ผศ.นพ. นพพล ทักษอุดม นพ. ปรัชญา ธุโรปถัมภ์, นพ.จักรพันธ์ หอสถิตกุล 

ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย นพ.กัญจน์ หวังพิริยะพาณิช, นพ.นพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ 

อ.นพ. อมฤต โพธิกุล นพ.ณัฐยุทธ  กนกกวินวงศ์, นพ.ดิตถ์ ยูงทอง, นพ.รุ่งโรจน์ ถวิลวิศาล 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรมฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยสังเขป ได้แก่ 

 2.1 หน่วยอายุศาสตร์โรคหัวใจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
จ านวนอายุรแพทย์โรคหัวใจทั้งหมด  13 (9/4) 
                      - Noninvasive cardiologists 5 
                      - Interventional cardiologists 5 
                      - EP cardiologists 3 
จ านวนเตียงใน CCU 8 เตียง 
จ านวนห้อง Cath Lab /สัปดาห์ 3 ห้อง 
จ านวน case ที่ท า Echocardiography/ปี 5,499 
จ านวน case ที่สวนหัวใจ/ปี 2,295 
จ านวน case ที่ท า PCI/ปี 844 
จ านวน Cardiology Fellow ทั้งหมด/ปี 9 
                      - General cardiology/ปี Fellow 1 จ านวน 4 คน  

Fellow 2 จ านวน 4 คน 
                      - Interventional cardiology/ปี Fellow 3 จ านวน 1 คน 
 

 2.2 หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
จ านวนกุมารแพทย์โรคหัวใจทั้งหมด  7 
จ านวนเตียงใน PICU หรือ PCCU 6 
จ านวนห้อง Cath Lab /สัปดาห์ 1ห้อง/สัปดาห์ 
จ านวน case ที่ท า Echocardiography/ปี 3025 ราย 
จ านวน case ที่สวนหัวใจ/ปี 119 ราย 
จ านวน Pediatric cardiology Fellow ทั้งหมด/ปี 3 
 

  2.3 หน่วยอายุรศาสตร์โรคปอด 

หัวข้อ รายละเอียด 
จ านวนอายุรแพทย์โรคปอดทั้งหมด  8 
จ านวน case ที่ท า Pulmonary function test/ปี 891 
จ านวน case ที่ท า Bronchoscopy/ปี 407 
จ านวน Chest Fellow ทั้งหมด/ปี 4 
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 2.4 หน่วยงานที่สนับสนุนอ่ืนๆ 
หัวข้อ รายละเอียด 

จ านวนวิสัญญีแพทยเ์ฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 7 คน 
จ านวนนักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม 6 คน 
จ านวนกุมารแพทย์โรคปอด 3 คน 
จ านวนอายุรแพทย์โรคไต 8 (เต็มเวลา5/บางเวลา 3) 
จ านวนอายุรแพทย์ประสาทวิทยา 5 คน 
จ านวนกุมารแพทย์โรคปอด 3 คน 
จ านวนกุมารแพทย์โรคไต 2 คน 
จ านวนกุมารแพทย์ประสาทวิทยา 3 คน 
จ านวนอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา (ถ้ามี) 5 คน 
จ านวนแพทยร์ังสีรักษา (ถ้ามี) 7 คน 
 

3. ข้อมูลแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

 3.1 สถิติการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ย้อนหลัง 5 ปี 
 ศักยภาพ (ต่อปี) จ านวนผู้สมัคร 

ปีการศึกษา 2562 3 3 
ปีการศึกษา 2561 3 3 

ปีการศึกษา 2560 3 3 

ปีการศกึษา 2559 3 3 

ปีการศึกษา 2558 3 3 

 

 3.2 สถิติการจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ย้อนหลัง 5 ปี 
 ศักยภาพ (ต่อปี) จ านวนจบการฝึกอบรม จ านวนสอบบอร์ดผ่าน 
ปีการศึกษา 2562 3 1 1 
ปีการศึกษา 2561 3 2 2 
ปีการศึกษา 2560 3 3 3 
ปีการศึกษา 2559 3 2 2 
ปีการศึกษา 2558 3 2 2 

 3.3 Facilities ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

                3.3.1  ห้องสมุด และ E-Library ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
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ห้องสมุดทางการแพทย์ 
(1) เวลาท าการห้องสมุด  
 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.30 – 20.30    น.  
 วันเสาร์   เวลา  09.00 – 17.00    น.  
 วันอาทิตย์  เวลา  09.00- 17.00    น.  
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดท าการ 09.00 – 17.00 น. ยกเว้น วันขึ้นปีใหม่ และ วันสงกรานต์  
 
(2) พื้นที่ของห้องสมุด 5,500 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ชั้น 5-8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  มีห้องประชุม
ใหญ่ ความจุประมาณ 50 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก  ความจุประมาณ 10 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง ห้อง
ค้นคว้าส่วนตัว จ านวน 10 หอ้ง ห้อง Co-Working Space ความจุประมาณ 25 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติ
ธรรม จ านวน 1 ห้อง ห้องสมุดในสวน ความจุประมาณ 25 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม ความจุประมาณ 
6 ที่นั่ง จ านวน 7 ห้อง ห้อง Audiovisual ความจุประมาณ 20 ที่นั่งจ านวน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 25 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์เครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 20 
เครื่อง จ านวน 1 ห้อง ส่วนบริการ Nap zone ความจุ 6 ที่นั่ง 

(3) จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ    
ต ารา/หนังสือ ฉบับพิมพ์  ภาษาต่างประเทศ  34,322   เล่ม ภาษาไทย  30,637   เล่ม 
วารสารฉบับพิมพ์  ภาษาต่างประเทศ   180  รายชื่อ  ภาษาไทย      50 รายชื่อ 

 (4) E-Library 
E-Books        5,989  รายชื่อ 
E-Journals     430    รายชื่อ 
E-Databases       21               ฐานข้อมูล   

 มี    ฐานข้อมูลบริการ  จ านวน     21  ฐานข้อมูล (E-journal, E-books, E-database)     
 (5) ดัชนีค้นรายการตีพิมพ์ในวารสาร 
 มี    ลักษณะที่มี     

ISI Web of Sciences และ Scopus ส าหรับวารสารภาษาต่างประเทศ  
Thai Journals Online (ThaiJO) โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  ส าหรับวารสารภาษาไทย 
Thailand Library Integrated System (ThaiLIS) โดย ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3.3.2 ห้องพักแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาศัลยศาสตร์ 

ที่ตั้ง ห้องพักแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน  
3.3.3  ห้องพักเวรนอกเวลาของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ห้องท่ี ICUCVT ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ จ านวน 2 เตียง 
ห้องท่ี  Sub ICU ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี จ านวน 2 เตียง 
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4. ศักยภาพของหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด 

หัวข้อ รายละเอียด 
จ านวนครั้งของการออกตรวจ OPD/สัปดาห์ 3 (CVT2/Chest1) 
จ านวนห้องผ่าตัด/สัปดาห์ 12 (CVT10/Chest 2) 
มีห้องผ่าตัด Hybrid หรือไม่ มี 
จ านวนเตียงของหน่วยศัลยกรรมทรวงอก
(Subicucvt/สามัญCVT/กุมาร2) 

34 (8/18/8) 

จ านวนเตียงสามัญของสาย Chest (ศช.1/ศญ.1) 12 (7/5) 
จ านวนเตียงของ ICU CVT 7 
จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานที่ส าคัญ 
                  - Transthoracic Echocardiography                  
                  - Transesophageal Echocardiography 
                  - Heart-Lung machine 
                  - Intra-aortic Balloon Pump 
                  - Centrifugal pump และ/หรือ ECMO 

 
2 เครื่อง 
2 เครื่อง 
3 เครื่อง 
4 เครื่อง 
2 เครื่อง 

 

 5. ภาระงานของหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด 

 5.1 สถิติด้านการรักษาพยาบาลต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี  
 2560 2561 2562 
จ านวนผู้ปุวยนอกศัลยกรรมหัวใจทั้งหมด  11,593 11,578 10,850 
จ านวนผู้ปุวยในศัลยกรรมหัวใจทั้งหมด  3,445 2,925 2,998 
จ านวน Total open heart surgery 725 651 646 
จ านวน Coronary heart surgery (รวม concomitant 
procedures อ่ืนด้วย) 

245 245 203 

จ านวน Valvular heart surgery 264 136 175 
จ านวน Open Congenital heart surgery 203 248 220 
จ านวน Thoracic Aneurysm surgery (รวมทั้ง Thoraco-
abdominal aneurysm) 

63 44 37 

จ านวน Adult Closed heart surgery 73 36 15 
จ านวน Pediatric Closed heart surgery 83 79 67 
จ านวน Chest surgery 423 352 358 
จ านวน VATS 235 210 220 
จ านวน Esophageal surgery (ใช้ของ Gen surg ได้) 0 0 0 
จ านวน TEVAR alone 11 15 18 
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จ านวน TEVAR hybrid 17 13 22 
จ านวน TAVR 1 5 10 
จ านวน ECMO 10 17 20 
   

5.2 การประชุมต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการภายในหน่วย ฯ จ านวนครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือน 
Morbidity and mortality conference (CVT/Chest) 1/1 ครั้ง/เดือน 
Grand round (ภาควิชาศัลยศาสตร์) 5 ครั้ง/ปี 
Preop conference (CVT/Chest) 4/4 ครั้ง/เดือน 
Topic review (CVT/Chest) 4/2 เรื่อง/ เดือน 
Journal review (CVT/Chest) 8/4 เรื่อง/เดือน 
Heart team conference ( Adult/Ped cardiology – CVT 
conference) 

4 ครั้ง/เดือน 

Tumor conference 1 ครั้ง/เดือน 
Cadaveric workshop  3 ครั้ง/ปี 
การประชุมประจ าปีของโรงพยาบาล  1 ครั้ง/ปี 
การจัดประชุมภายในทางวิชาการอ่ืน ๆ หรือท า workshop เป็น
ครั้งคราว 

2 ครั้ง/ปี 

 

การประชุมอ่ืน ๆ  ในหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลอืด รายละเอียดและจ านวนครั้ง 
การประชุมร่วม PCT       1 ครั้ง/เดือน 
การประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตร และคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและประเมินแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ทุก 3 เดือน  

 

การประชุมทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล จ านวนครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือน 
Interhospital conference ของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ทุก 3 เดือน 

(วันเสาร์ 8.00-16.00 น.) 
ประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีละ 1 ครั้ง (ก.ค. ของทุกปี) 
ประชุม Two days in Cardiology ปีละ 1 ครั้ง (ธ.ค. ของทุกปี) 
ประชุมประจ าปีสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ปีละ 1 ครั้ง (ม.ค. ของทุกปี) 
อบรมระยะสั้นของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ปีละ 1 ครั้ง (พ.ค. ของทุกปี) 
ประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ปีละ 2 ครั้ง 
Interhospital  pediatric cardiology conference ทุก 2 เดือน 
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  5.3 รายละเอียดหัตถการพ้ืนฐานส าหรับการฝึกอบรมของสถาบัน มีครบตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯกลาง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ของแพทยสภาดังนี้ 
 Level 1 Level 2 
        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

SVG harvesting     
Sternotomy and closure     
Thoracotomy and closure     

Intercostal drainage     

Chemical pleurodesis     
Superficial LN biopsy     
Tracheostomy     

Arterial line + Central venous line + PA 
catheter placement 

    

RA harvesting     
Subxyphoid pericardial drainage     

Pleuro-pericardial window     

Transternal thymectomy     

Excision of Mediastinal mass     

Rib resection and opened drainage     
VATS instrument placement     
Cannulation and conduct of CPB     
IMA harvesting     
VATS for Wedge resection of lung     
Opened Surgical pleurodesis     
Opened Decortication     
Opened lobectomy of lung     
Thoracoplasty     
Pericardiectomy     
Epicardial pacemaker placement     
Simple ASD closure     
Simple Valve replacement     
Simple CABG     
PDA clipping / ligation     
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5.4 งานวิจัยของสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
หัวข้อ รายละเอียด 

การน าเสนองานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน (ต่อปี) 9 
จ านวนงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับตีพิมพ์ (ต่อปี) 1 
การน าเสนอจ านวนงานวิจัยของอาจารย์ (ต่อช่วงเวลา ให้
ระบุช่วงเวลาด้วย เช่น 10 เรื่องต้ังแต่ปี 2556-2561) 

11 เรื่อง ในช่วง 2559-2563 รวม Chest 

จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับตีพิมพ์ (ต่อช่วงเวลา ให้
ระบุช่วงเวลาด้วย เช่น 10 เรื่องต้ังแต่ปี 2556-2561) 

42 เรื่อง ในช่วง 2559-2562 รวม Chest 

ก าลังด าเนินงาน  30 เรื่อง รวม Chest 
 

 6. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2563  และ คู่มือแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการศึกษา สามารถ download ได้
จาก Link หรือ QR code ดังต่อไปนี้ 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1eGUBQkD-pCebTELifhEROuXN0POU57G8?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1eGUBQkD-pCebTELifhEROuXN0POU57G8?usp=sharing
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ภาระงาน อาจารย์  
 

ภาระงานอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามค าสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์  
มี รายละเอียดดังนี้  
1. ให้การบริการผู้ปุวยนอกแผนกศัลยศาสตร์ และคลินิกเฉพาะโรคที่ภาควิชามอบหมาย  
2. ให้บริการรักษาผู้ปุวยในแผนกศัลยศาสตร์แก่ผู้ปุวยที่มีปัญหาทางศัลยศาสตร์ 
3. บริการให้ค าปรึกษาในแผนกศัลยศาสตร์ นอกแผนกศัลยศาสตร์ และหอผู้ปุวยทางศัลยศาสตร์ 
4. บริการรับค าปรึกษาเก่ียวกับการรักษาฉุกเฉินแก่ผู้ปุวยที่มีปัญหาทางศัลยศาสตร์  
5. สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  
6. เป็น Attending ward staff ให้ค าปรึกษาแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านของ ward ศัลยศาสตร์  
7. บริหารงาน HA ประจ าหอผู้ปุวย เช่น ท า Quality Round ตรวจความเรียบร้อยของเวชระเบียนและ consent 
form เป็นต้น  
8. งานพัฒนาความรู้ 
9. งานวิจัย  
10. ให้บริการในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
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 ตารางการปฏิบัติงาน หน่วยศัลยศาสตร์ หัวใจและหลอดเลือด 
 7.00-

8.00 

8.00-9.00 9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

จันทร ์

 
ICU 
round 

Ward round OPD / Word work Ward round 

OR 

อังคาร 

 
ICU 
round 

Preop conference 
08.00-09.30 

Ward round Word work Ward round 
OR 

พุธ 

 
ICU 
round 

Topic 
conference 

Ward round Word work Ward round 

Heart team OR 

พฤหัสบดี 
 

ICU 
round 

Journal 
Club 

Ward round Word 
work 

Interdepartment  
cardiac conference 
(Surg / Med / Ped) 

 
Ward 
round 

MM  OR 

ศุกร์ 
 

ICU 
round 

Ward round  Ward round 

OPD/OR 
  

 
ตารางการปฏิบัติงาน หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก 
 7.00-

8.00 
8.00-
9.00 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

จันทร์ 
 

Ward 
round 

OR อ.สมเจริญ  

อังคาร 
 

Ward round New case + preop 
conference  
10.30-12.00 

 post op conference  
or Patho-Onco 
conference 
(13.30-16.00) 

 

พุธ 
 

Ward 
round 

OR อ.อภิชาติ + อ.โสภณ  

พฤหัสบดี 
 

Ward round OPD 101 Journal 
&Topic 
conference 

OPD 101 

ศุกร์ 
 

Ward 
round 

Department activity 
Bronchoscopy 
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กิจกรรมทางวิชาการ ที่มอบหมาย อาจารย์  
กิจกรรมวิชาการประจ าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด  

1. Pre operation conference  

เวลา : วันอังคาร เวลา 08.00-10.00 น.  
สถานที ่: ห้องประชุมหน่วยผ่าตัดหัวใจ ชั้น 3 อาคาร ศรีพัฒน์ 
 ลักษณะ activity : น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การน าเสนอผู้ปุวยใหม่ที่จะผ่าตัดในวันพุธ ถึงวันอังคารใน
สัปดาห์ต่อไป โดยเตรียม ประวัติ การตรวจร่างกาย investigation การรักษา ของผู้ปุวยแต่ละราย โดยมี
ทีม ผ่าตัดร่วมเข้าประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการวางแผนรักษาร่วมกัน ผู้เตรียม : นักศึกษาแพทย์ปี 6 
(กรณีท่ีไม่มีนักศึกษาแพทย์ปี 6 ให้แพทย์ประจ าบ้าน เตรียม) อาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์ ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย 

2. Surg-Ped-Med Cardiac conference 

เวลา : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. (หรือเวลาตามความเหมาะสม)  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์  
ลักษณะ activity : เป็น conference ที่น าเสนอ ประวัติ การตรวจร่างกาย investigation การรักษา 
ของผู้ปุวยใหม่ที่มีแนวทางการรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจเพ่ือให้วันนัดผ่าตัดหัวใจ แพทย์ประจ าบ้าน Intern 
และ Extern สาย CVT มีหน้าที่ในการเข้า ร่วมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และติดตามอาการผู้ปุวยในกรณีเป็น
ผู้ปุวยใน ผู้เตรียม : แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แพทย์ Cardio Ped และ Cardio Med โดยคณาจารย์
ทุกท่าน 

3. Journal Club  

เวลา : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-09.30 น. 
     สถานที ่: ห้องประชุมหน่วยผ่าตัดหัวใจ ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์  

ลักษณะ activity : เป็น conference ที่มีการน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ Journal ที่ น่าสนใจ 2 หัวข้อ 
ให้เวลาน าเสนอหัวข้อละประมาณ 20 นาท ีแพทย์ประจ าบ้าน Intern Extern สาย CVT และทีมผ่าตัด มี
หน้าที่ในการเข้าร่วมฟังเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ (ต้องส่งหัวข้อที่จะน าเสนอ โดยน า Journal ให้อาจารย์
พิจารณาก่อน) ผู้เตรียม : แพทย์ประจ าบ้านสาย CVT หรือ Fellow คนละ 1 หัวข้อ สลับกัน สัปดาห์ละ 
2 ฉบับ  อาจารย์ ที่ปรีกษา อาจารย์ อมฤต โพธิกุล  

4. Topic Review 

 เวลา : วันพุธ เวลา 08.00-09.30 น. 
 สถานที ่: ห้องประชุมหน่วยผ่าตัดหัวใจ ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์  
ลักษณะ activity : น าเสนอ Topic ที่ได้ก าหนดหัวข้อไว้ล่วงหน้า หลัก โดย Fellow มี อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ควบคุมการน าเสนอ แพทย์ประจ าบ้าน Extern, Intern สาย CVT และทีมผ่าตัด , ICU มีหน้าที่เข้า
ร่วมฟัง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทุก 3 เดือน จะมีการเชิญอาจารย์จากแผนกอ่ืน น าเสนอ หัวข้อที่น่าสนใจ 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ ผู้เตรียม : Fellow CVT เตรียมหัวข้อ Topic และนัดหมายอาจารย์
ที่จะเชิญมาบรรยายใน อาทิตย์ที่ก าหนดไว้ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ สุรินทร์ วรกิจพูนผล  
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5. Morbidity & Mortality conference  

เวลา: วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เวลา 08.00 – 10.00 น.  
สถานที ่: ห้องประชุมหน่วยผ่าตัดหัวใจ ชั้น 3 ศรีพัฒน์  
ลักษณะ activity : เก็บรวบรวม case ที่เสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพลภาพ ในช่วงเดือนที่ผ่าน มา 
เตรียมการน าเสนอในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเตรียมข้อมูล เนื้อหา ความรู้ วิธีการแก้ไข ปูองกัน 
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ปุวย เก็บรวบรวมข้อมูล  ด้วย ผู้รับผิดชอบเตรียม คือ Fellow CVT, 
Resident, Intern นัดหมาย อจ.นพพลที่ปรึกษา สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางการน าเสนอในคืนวัน
พุธก่อนวัน อภิปราย โดยคณาจารย์ทุกท่าน 
 

กิจกรรมวิชาการประจ าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก 
1. New case admission conference และ pre and post-op conference 

 เวลา : วันอังคาร เวลา 10.30 – 12.00 น. เป็น new case admission และ 13.30-16.00 น.เป็น pre- 
and post-operative conference  
สถานที ่: ห้องเรียน 0209  
ลักษณะกิจกรรม:  
New case admission conference เป็นการน าเสนอผู้ปุวยที่รับใหม่ทั้งหมดในรอบสัปดาห์ (ตั้งแต่วัน
อังคารของสัปดาห์ก่อน จนถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ท า conference) เกี่ยวกับประวัติ ,ตรวจร่างกาย,ผล
การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ, การตรวจรังสีวิทยา,การวินิจฉัยโรค และแนวทางในการรักษา หรือการ
รักษาและผลการรักษาท่ีได้ท าไปแล้ว.  
Pre and Post-op conference เป็นการน าเสนอผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อังคารที่ ผ่านมาจนถึง
วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ท า conference โดยน าเสนอประวัติ ตรวจร่างกาย inverstigation อย่าง สั้นๆ 
และ น าเสนอเป็น รูปถ่ายของรอยโรค (specimen) และน าเสนอผู้ปุวยที่จะท าการผ่าตัดในวันพุธของ 
สัปดาห์ conference และวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยน าเสนอประวัติ การตรวจร่างการ 
investigation และวางแผนรักษา 
ผู้เตรียม : New case conference โดย Extern (ในกรณีที่ไม่มี extern ให้เป็นหน้าที่ของ resident 2  
Pre and Post-op conference โดย Resident 2 

2. Topic and Journal  
เวลา : วันพฤหัสบดี เวลา12.00-13.00 น.(ต่อจาก New case conference). 
สถานที ่: ห้องเรียน 0210  
ลักษณะกิจกรรม:  
เป็นการน าเสนอความรู้จาก standard textbook โดยเป็นหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จาก อาจารย์ประจ า
หน่วยหรือ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ topic ที่น าเสนอในสัปดาห์นั้น ๆ  
ผู้เตรียม: Topic และ Journal club ให้สลับกันระหว่าง Resident 2, Resident 3 หรือ 4  
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เนื้อหาโดยสังเขปของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

1. เป้าหมายของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 1 มีความรู้ ความช านาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ความรู้และทักษะนั้นในการดูแลผู้ ปุวยได้อย่าง
อย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม  
 2 มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม 
 3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้ปุวยและญาติ 
 4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเป็นทีมได้ 
 5 มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ 
 6 มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 
     ต้องการให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอกมี สมรรถนะ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  
 1 การดูแลรักษาผู้ปุวย (Patient Care) 
  2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ปุวยและสังคมรอบด้าน  
(Medical Knowledge and Skills) 
   3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
   4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
   6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
3. การหมุนเวียน และ บทบาทหน้าที่ 

เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว 
ฉะนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก จึงมีจุดประสงค์ท่ีจะให้แพทย์ประจ าบ้านได้ 

    - เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (Correlated basic medical science)  
    - เรียนรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์และวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
    - เรียนรู้ศัลยศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศัลยศาสตร์ 
    - เรียนรู้ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์หลอดอาหาร และศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
    - เรียนรู้วิชาทางด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) ทั้ง 3 ด้านหลัก คือ Chest surgery, Adult 

cardio-vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ให้มีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน 
          - หมุนเวียนไปทางแผนกอายุรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ Diagnostic investigation 
และ Intervention ต่าง 
 - มีประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีสุดท้ายของการฝึกอบรมจะได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านด้วย 
ทั้งนี้การฝึกอบรมต้องมีสภาวะการท างานที่เหมาะสม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  - แพทย์ประจ าบ้านจะมีระยะเวลา 3 เดือนไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ                 
ในสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะในวิชาหรือส่วนซึ่งสถาบันที่ฝึกอบรมนั้น ๆ อาจจะขาดแคลน ทั้งนี้ต้องให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมได้รับทราบเป็นกรณี ๆ ไป   

 ดังนั้นแพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการฝึกอบรม ดังนี้  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1   
   เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกท่ีจะต้องผ่าน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยทางศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืน  ๆ สามารถให้ค าแนะน าและส่ง
ผู้ปุวยไปรักษาต่อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่อไปได้  
  การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา           เดือน  

General Surgery      2 
 (Gastrointestinal surgery, Vascular surgery) 

Thoracic Surgery 1      2 
 (Cardio-vascular surgery)  
Traumatic Surgery                            1  
Anesthesiology              1  
ICU 1       1  
Pediatric Surgery                1 
Urology                 1  
Orthopedics                 1  
Neurosurgery       1  
Plastic Surgery                1  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 1 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิกเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความ

เข้าใจในการด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ปุวย ให้การรักษาผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลัง

ผ่าตัด ทั้งในทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืน ๆ 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

รวมทั้งสามารถดูแลผู้ปุวยวิกฤติทางศัลยกรรมทั้งก่อนและหลังผ่าตัดในหอผู้ปุวย ICU ได้    
-เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การศึกษาในแผนกศัลกรรมทรวงอก โดยเตรียมศึกษาในเรื่องความรู้  
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1. พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอก   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์
ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  

2. พ้ืนฐานทางด้านในการประเมินผู้ปุวย ให้การรักษาผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดทาง
ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

3. การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
4. การรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2     
    เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมถึงศัลยศาสตร์
หลอดเลือดซึ่งมีความคาบเกี่ยวกัน เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาแก่ผู้ปุวยทางศัลยกรรมทรวงอก ต่อยอดจากชั้นปีที่ 1 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2    ระยะเวลา 12 เดือน 

                   หน่วยงานหรือสาขาวิชา                           เดือน  
General  
(Vascular Surgery and Traumatic Surgery)   2  
Thoracic Surgery 2 
 Cardiao-vascular surgery    4 
 Chest surgery      2 

Elective period (Cardiac center)   1 
Radiology                    1  
Pathology (involving Cardio-thoracic surgery)     1  
ICU 2                       1 

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 2 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ

ด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางด้านในการประเมินผู้ปุวย ให้การรักษาผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด 

และหลังผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในหมุนเวียนในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ในโรงพยาบาล

อ่ืนตามที่หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเห็นสมควร 
 -หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย 
 -เริ่มท าการค้นคว้าวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    
       เป็นวิชาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตร์หลอดเลือดซึ่งมีความคาบเกี่ยวกัน แพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอกต้องมีความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้
การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแก่ผู้ปุวยทางศัลยกรรมทรวงอกดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการท า 
Vascular access ของทั้ง Artery และ Central vein  การใส่ท่อช่วยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซ้ายขวา 
รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนของร่างกายใน
ระหว่างการผ่าตัดอีกด้วย 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา                                     เดือน  

Thoracic Surgery 3                             
 Cardio-vascular surgery     4  

 Elective others Cardiac surgery center    3 
 Chest surgery       3 
Vascular Surgery                               1 
Perfusion Unit (CPB-IABP-VAD-ECMO device and system)   0.5 
CVT Anesthesia (Percutaneous vascular access and Double    0.5 
 lumen intubation)  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 3 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผู้ปุวยภายใน และภายนอก กลุ่มสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอน

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพ่ือฝึกท าการใส่ท่อช่วยหายใจชนิด Double 

lumen tube รวมทั้งแทงเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดด าใหญ่ 
-ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนของ

ร่างกายในระหว่างการผ่าตัด จากหน่วย Perfusion Unit 
-ฝึกหัดผ่าตัดเล็กทางศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 3 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในหมุนเวียนในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ในโรงพยาบาล

อ่ืนตามที่หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเห็นสมควร 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

 



หน่วยศัลยศาสตรท์รวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

40 
 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 4  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 4    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา                เดือน  

Thoracic Surgery 4                
 Cardio-vascular surgery    6 
 Chest surgery      3 
Adult Cardiology 1&2       1 
(EKG, EST, Guideline for Intervention and Surgery, Echo, Cath, EP)  
Pulmonary Medicine 1&2     1 
(PFT, Respirator management, FOB, EBUS) 
Pediatric Cardiology       1 
(Congenital heart diseases, GUCH, Echo, Cath)  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 4 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ปุวยภายใน และภายนอก รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านชั้น

ต่ ากว่าที่ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด  
-ฝึกท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ หรือท าผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 4 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เพ่ิมเติมในการใช้ และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่ใช้

การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ, อายุรศาสตร์หัวใจ , และกุมารเวช
ศาสตร์หัวใจ 

-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา                  เดือน  

Thoracic Surgery 5                   
Cardio-vascular surgery    6 

 Chest surgery      3 
Elective period (CVT - surgical experience)        3  
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จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 5 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในฐานะแพทย์ประจ าบ้านอาวุโส หรือหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ปุวยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกท้ังหมด  
-ตรวจและรักษาผู้ปุวยนอก และคลีนิคเฉพาะทางร่วมกับอาจารย์แพทย์ 
-เป็นที่ปรึกษาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกของแพทย์เวร และแพทย์ประจ าบ้านอ่ืน  
-ฝึกหัดท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์แพทย์  
-ควบคุมและรับผิดชอบการผ่าตัดเล็กของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่น  
-ช่วยหรือเป็นผู้ท าการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 5 
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการของหน่วย หรือสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ท าการค้นคว้าวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้าน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ในโรงพยาบาลอ่ืนตามที่หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเห็นสมควร  

สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก         

SPECIALTIES ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม 
General Surgery (Including Esophageal Surgery) 2     2 
Traumatic Surgery 1 1    2 
Anesthesiology 1  0.5   1.5 
ICU 1 1    2 
Pediatric Surgery 1     1 
Urology 1     1 
Orthopedics 1     1 
Neurosurgery 1     1 
Plastic Surgery 1     1 
Pathology  1    1 
Radiology  1    1 
Vascular surgery  1 1   2 
Thoracic Surgery       
                   - Adult Cardiology    1  1 
                   - Pediatric cardiology    1  1 
                   - Pulmonary Medicine    1  1 
                   - Perfusion unit   0.5   0.5 
                   - Thoracic unit 2 6 10 9 9 36 
                   - Elective period  1   3 4 
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4. หัตถการทางศัลยศาสตร์ทรวงอก (Operative Thoracic Surgery) แบ่งเป็น 3 ระดับ และในแต่ละระดับจะมี
หัตถการที่เป็น Milestone ของแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 ระดับที่ 1 (Level 1)  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
                ระดับที่ 2 (Level 2)  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ระดับที่ 3 (Level 3)  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรทราบ 
 

Level 1 หัตถการที่ต้องท าได้ด้วยตนเอง (ท าในขณะรับการฝึกอบรม)    ท าในชั้นปีที่ 
Excision of superficial lump      3 
Biopsy of Superficial lymph nodes     3 
Open and drain deep seated abscess at chest wall  4 
Bronchoscopy        4  
Esophagoscopy       3 
Tracheostomy       3 
Thoracocenthesis       3 
Intercostal drainage       3 
Chemical pleurodesis      3 

               Intercostal nerve block      3 
  Sternotomy and closure                                             3 
  Thoracotomy and closure                                             3 
  Simple Chest wall resection     4 
  Transternal thymectomy     4 
  Excision of Mediastinal mass     4 
  Opened Surgical pleurodesis     5 
  Opened Decortication      5 
  Rib resection and opened drainage     4 
  Thoracoplasty       5 
  Opened Wedge resection of lung                 4 
  Repair of lung laceration     5 
  Opened lobectomy of lung     5 

VATS instrument placement     4 
Simple Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)  5 
Subxyphoid pericardial drainage                        4 
Pleuro-pericardial window      4 
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Pericardiectomy      5 
Epicardial pacemaker implantation    5 
Arterial line placement     3 
Central venous line placement    3 
Pulmonary artery catheter placement   3 
Cannulation and conduct of CPB                                    4 
SVG harvesting       3 
RA harvesting       4 
IMA harvesting       5 
Insertion of IABP       4 
 

Level 2 หัตถการที่ควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)         ท าในชั้นปีที่ 
Mediastinoscopy      5 
Simple ASD closure        5 
Simple Valve replacement              5 
Simple Coronary artery bypass graft surgery            5 
Endovascular procedure in simple aortic pathology  5 
ECMO Placement      5 
PDA clipping / ligation      5 
Pneumonectomy               5 
Complicated Chest wall resection     5   
Suture of heart wound     5 
Repair of lacerated intrathoracic vessels   5  
Repair of traumatic diaphragmatic hernia   5 
Removal of foreign body in the esophagus    5 
Removal of foreign body in the tracheobroncheal tree  5 
 

Level 3 หัตถการที่ควรทราบ  
Repair of Tracheoesophageal fistula   
Segmentectomy     
Sleeve resection  
Pleuropneumonectomy  
Repair of thoracic deformity    
Chest wall reconstruction 
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Tracheal reconstruction  
Esophageal reconstruction    
Esophagectomy 
Esophagogastrectomy 
Complicated Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) 
Palliative surgery for congenital heart diseases 
Complicated congenital and acquired open heart procedures   
Pulmonary embolectomy and thromboendarterectomy 
Maze procedure  
Repair of Aortic coarctation  
Repair of Aortic aneurysm   
Repair of Aortic dissection 
Heart transplantation 
Heart- lung transplantation   
Lung transplantation  
Long term ventricular assisted device 
Complicated Endovascular surgery    

  Transcatheter valvular implantation      
Left ventricular restoration surgery 



หน่วยศัลยศาสตรท์รวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

45 
 

5. การท าวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกแบบ Retrospective study หรือ Prospective 

study หรอื Cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก อย่างน้อย ๑ เรื่องระหว่างการฝึกอบรม โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 

   5.1 คุณลักษณะงานวิจัย 
-เป็นงานวิจัยที่กระท าในสถาบันฝึกอบรมฯที่แพทย์ประจ าบ้านฝึกอบรมและเป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่  หรือเป็น

งานวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
-แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

และ Good Clinical Practice (GCP) 
-งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยของสถาบัน. คณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
-รูปแบบของการเขียนงานวิจัย จะต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1) จุดประสงค์ของการวิจัย 
2) วิธีการวิจัย 
3) ผลการวิจัย 
4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 
5) บทคัดย่อ 

   5.2 วิธีด าเนินการ 
-เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยแล้ว  ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงของ

คณะกรรมการเพื่อการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยของสถาบันนั้น ๆ โดย เคร่งครัด 
-หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมเพื่อการวิจัย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-ในการท าวิจัยต้องเคารพสิทธิของผู้ปุวย โดยถือประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลักและไม่ก่อให้เกิดความทุกข์

ทรมานกับผู้ปุวย  

   5.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
     การท าวิจัยด้วยตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ  
ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเอง อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย จะช่วยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียม โครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย ทั้งนี้สถาบัน
ฝึกอบรมฯต้องมีระบบในการดูแลความคืบหน้า ของงานวิจัย เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างท่ัวถึง 
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   5.4 กรอบเวลาการด าเนินการ  

     ชว่งระยะการฝึกอบรมฯ แต่ละสถาบันควรก าหนดกิจกรรมการวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ จะถูกก าหนดให้ เสร็จสิ้น
ตามกรอบเวลาในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 5 ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ในผนวกท่ี 5  

-จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
-จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
-แก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บข้อมูล 
-น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะ ๆ ในแต่ละชั้นปี 
-วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

     -จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
     -จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทยต่อสถาบัน 
     -ต้องน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันก าหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้น ๆ ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป สามารถน ามาใช้เป็นผลงานวิจัยส่งเพ่ือสอบได้ 
 
6. จ านวนปีของการฝึกอบรมฯ 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมฯเป็น 2 แบบ คือ 
6.1 หลักสูตรปกติ 5 ปี เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 5 ปี (ตามข้อ 6.1 วิธีให้การฝึกอบรมฯ) โดยมีระยะเวลา

การฝึกอบรมในส่วนของศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 36 เดือน  
6.2 หลักสูตรต่อยอด 2 ปี เป็นการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ที่จบการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปมาแล้ว  

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ตามข้อ 6.1 (วิธีให้การฝึกอบรมฯ) 
เฉพาะในปีที่ 4 และปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
7. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 

หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมและประเมินแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ขึ้นอีกคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อนอกจากจะท าหน้าที่ให้การฝึกอบรมวิชาทางด้านศัลยศาสตร์ทรวง
อกแล้ว ยังมีหน้าที่ในการประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ าเสมอ และแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบทุก 
3 เดือน จะช่วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมบูรณ์ 
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การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน การท า
หัตถการต่าง ๆ การท าผ่าตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัย โดย
สถาบันฝึกอบรมฯ เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผลการประเมินดังกล่าวนั้นจะต้องน ามาใช้ใน
การพิจารณาการเลื่อนชั้นปีและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ 

การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมจะมีขึ้นอย่างสม่ าเสมอทุก ๆ 3 เดือนตลอด
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมิน และการก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปีอย่างชัดเจน แล้วประกาศให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบก่อนการฝึกอบรมจะเริ่มขึ้น ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการศึกษา 

7.1 เนื้อหาและหัวข้อการประเมิน ในแต่ละชั้นปีจะต้องประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับของการฝึกอบรม (Performance-Based 
Assessment : PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)  

หลักสูตรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ต้องท าหัตถการเพ่ือการประเมินในการเลิ่อน
ชั้นปี โดยเลือกจากชนิดของหัตถการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปีดังตารางข้างล่างนี้  

 ก าหนดชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี 

 Level 1 Level 2 
        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

SVG harvesting     
Sternotomy and closure     
Thoracotomy and closure     
Intercostal drainage     
Chemical pleurodesis     
Superficial LN biopsy     
Tracheostomy     
Arterial line + Central venous line 
+ PA catheter placement 

    

RA harvesting     
Subxyphoid pericardial drainage     
Pleuro-pericardial window     
Transternal thymectomy     
Excision of Mediastinal mass     
Rib resection and opened drainage     
VATS instrument placement     
Cannulation and conduct of CPB     
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 Level 1 Level 2 
        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

IMA harvesting     
VATS for Wedge resection of lung     
Opened Surgical pleurodesis     
Opened Decortication     
Opened lobectomy of lung     
Thoracoplasty     
Pericardiectomy     
Epicardial pacemaker placement     
Simple ASD closure     
Simple Valve replacement     
Simple CABG     
PDA clipping / ligation     

ส าหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปีนั้น ก าหนดให้เลือกดังนี้ 
- ชั้นปีที่ 3 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
- ชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
- ชั้นปีที่ 5 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ทั้ง 4 ชนิดของหัตถการใน Level 2 

ท าชนิดละ 1 case 

ส่วนแบบฟอร์มสาระการประเมินและเกณฑ์ผ่านประเมินในแต่ละชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัดนั้น อยู่ใน
ผนวกที่ 2 

2. รายงานประสบการณ์ผ่าตัดจาก Log book 
 แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องรายงานประสบการณ์การผ่าตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการต่างๆและ
จ านวน case ทั้งหมดทั้งที่ท าเอง และช่วยผ่าตัดลงใน Log book ตามรูปแบบที่ก าหนดของโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ของแพทยสภาให้ครบถ้วน รวมถึงรายชื่อผู้ปุวยและชนิดของหัตถการ
เพ่ือการประเมินผ่านชั้นปี ที่ได้ท าด้วยตัวเอง ตามที่ก าหนดให้เลือกไว้ในแต่ละชั้นปีตามข้อ 1 ข้างบนนี้ด้วย (ตัวอย่าง
การบันทึก อยู่ในผนวกที่ 3) 
 ส่วนแบบฟอร์มการบันทึกประสบการณ์การผ่าตัดใน Log book นั้น อยู่ในผนวกที่ 3 สามารถขอได้โดยตรง
จาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ของแพทยสภา 
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3. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหน่วย และนอกหน่วย 
 สถาบันฝึกอบรมควรมีหัวข้อกิจกรรมวิชาการ เพ่ือแพทย์ประจ าบ้านได้เข้าร่วม ดังนี้ 
                     5.1 Mortality and morbidity conference 
                     5.2 Grand round and bedside teaching 
                     5.3 Interesting case conference 
                     5.4 Monthly report  
                     5.5 Topic review 
                     5.6 Journal reading 
            5.7 Adult Heart Team conference 
                      5.8 Congenital Heart Team conference 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน  และนักเรียน
แพทย์ 

 แบบฟอร์มสาระของการประเมินอยู่ในผนวกที่ 4 

5. รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะๆ ดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 3 -จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (สามารถท าได้ตั้งแต่ขณะอยู่ชั้น
ปีที่ 2) 

-จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
-แก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บข้อมูล 

                   ชั้นปีที่ 4 -เก็บข้อมูลวิจัย  
-ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อจ าเป็น 

    -น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะๆ 
          ชั้นปีที่ 5 -เก็บข้อมูลวิจัยต่อ 
    -วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
        -จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
         -จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย อยู่ในผนวกที่ 5   

6. รายงานผลการสอบซ่ึงจัดโดยสถาบัน 
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการสอบ Intraining exam เช่น การสอบข้อเขียน/OSCE/Oral เพ่ือ

ประเมินด้านทฤษฏีเพ่ือเลื่อนชั้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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          7.2 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการด าเนินการ 
สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านหลังจากปฏิบัติงานแล้ว 9 เดือนในแต่

ละช่วงปี การประเมินเลื่อนชั้นปีประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดัง 2 ตารางข้างล่างนี้ 
ตารางหัวข้อการประเมิน เอกสารที่ใช้ประเมิน และเกณฑ์ผ่าน 

หัวข้อ วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน เกณฑ์ผ่าน 

1. การประเมินสมรรถนะ 
PBA หรือ DOPS 

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS แยก
หัตถการตามแต่ละชั้นปี (สถาบันต้องเก็บ
แบบประเมินของแต่ละหัตถการ ของ
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละคน ในทุกชั้นปี ไว้
เป็นหลักฐานเอกสารให้แพทย์ประจ าบ้าน
ปีสุดท้าย แนบไปกับเอกสารรับรองการ
ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการเสนอชื่อ
เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ จากหัวหน้าหน่วย
หรือหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก) 

แล้วแต่สถาบันก าหนด ตามความเห็นของ
อาจารย์ผู้ควบคุม 

2. การรายงาน
ประสบการณ์เรียนรู้จาก
ผู้ป่วย log book 

รายงานการบันทึก log book ตาม
รูปแบบที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขาศัลยศาสตร์ทรวง
อก ของแพทยสภา 

มีบันทึกครบถ้วน รวมถึงผู้ปุวยที่ท าเอง
ตามจ านวนหัตถการที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ชั้นปี และเม่ือถึงชั้นปีสุดท้าย จะต้องมี
บันทึกผู้ปุวยในแต่ละหัตถการต่างๆ โดย
เป็นทั้ง Surgeon และ Assistant เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ของแพทยสภา 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก 

แบบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมของทั้งแพทย์
ประจ าบ้าน และอาจารย์ 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน ในแต่ละ Rotation 

มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนดในแต่ละ Rotation 
ในช่วงการประเมินครั้งที่ 3 (ช่วงการ
ปฏิบัติงานครบ 9 เดือนของแต่ละปี
การศึกษา) จะต้องมีเกณฑ์ผ่านรวม 3 
หมวด ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป เกณฑ์ผ่านในแต่
ละหมวด ตั้งแต่ 60% ขึ้นไปเช่นกัน 
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หัวข้อ วิธีการและเอกสารที่ใช้ประเมิน เกณฑ์ผ่าน 

5. การรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย 

แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
มีบันทึกครบถ้วนและมีความก้าวหน้าของ
งานวิจัยตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดในแต่
ละชั้นปี 

6. การรายงานผลการ
สอบซึ่งจัดโดยสถาบัน 

การสอบ Intraining exam เช่น การสอบ
ข้อเขียน/OSCE/Oral 

แล้วแต่สถาบันก าหนดเกณฑ์ผ่านรวม 
ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป 

 
ตารางหัวข้อการประเมินในแต่ละช้ันปีและเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

หัวข้อ 
ชั้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1. การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS    

2. การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก log 
book    

3. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก    

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์
ประจ าบ้าน    

5. การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย    

6. การรายงานผลการสอบซึ่งจัดโดยสถาบัน    

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ผ่าน 5/5 ผ่าน 5/5 - 

เกณฑ์การส่งสอบวุฒิบัตร - - ผ่าน 5/5 

ในหลักสูตรปกติ 5 ปี การประเมินการเลื่อนชั้นปีของหน่วยศัลยกรรมทรวงอกของแต่ละสถาบัน จะเริ่มมีขึ้น
ตั้งแต่ปี 3 เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตรต่อยอด การประเมินการเลื่อนชั้นปี จะเริ่มตั้งแต่ปี 4 โดยน าเกณฑ์ของหัวข้อการ
ประเมินในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ของหลักสูตรปกติ 5 ปี ในชั้นปีที่ 3 ไป
รวมอยู่กับชั้นปีที่ 4 

-สถาบันฝึกอบรมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนเพ่ือประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น, ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ, การปรับปรุงปรับแต่งรายละเอียดของแผนการ
ฝึกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วแจ้งผลการประเมิน, ให้ความเห็น, 
ค าแนะน า และข้อควรปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล รวมทั้ง
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การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานแล้ว 9 เดือนในแต่ละช่วงปี แล้วยังไม่มีการปรับปรุงและไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการฝึกอบรมของ
สถาบันฝึกอบรม จัดให้มีการประเมินซ้ าภายใน 2 เดือนถัดมา ก่อนเลื่อนชั้นปีโดยท าการภาคทัณฑ์ซ้ าชั้นไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หากแพทย์ประจ าบ้านยังไม่ผ่านการประเมิน ให้ปฏิบัติงานในชั้นปีเดิมต่ออีกเป็นเวลา 1 ปี และถ้าซ้ าชั้น 
1 ปีแล้วยังไม่ผ่านอีก จึงให้ออกจากการฝึกอบรม  

8. การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
8.1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

           ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
ก. เป็นแพทย์ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านแพทยสภา 
ข. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
ค. ระยะเวลาของการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝึกอบรมฯ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ 
ง. ในกรณีเป็นแพทย์ใช้ทุนซึ่งปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคและได้รับการฝึกอบรมในภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

หรือแผนกศัลยกรรมทรวงอกในสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกซึ่งได้รับการรับรอง
จากแพทยสภาแล้ว โดยมีข้อก าหนด ต่อไปนี้ 

 - ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการเพ่ิมพูนทักษะตามก าหนดของแพทยสภา 
 - ไม่นับปีเพิ่มพูนทักษะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 5 ปีในหลักสูตรปกติ หรือ 2 ปีในหลักสูตรต่อยอด (ตามข้อ 6.1 

วิธีให้การฝึกอบรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
 - มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯครบถ้วนตามข้อ 2 ด้านล่างนี้ 
8.2 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย 

1 เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบจาก
หัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกในสถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ 

2 เอกสารแสดงถึงการสอบผ่านความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic science in 
Surgery) 

3 เอกสารแสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตอุบัติเหตุขั้นสูง Advanced Trauma Life 
Support (ATLS)  

4 เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice) 
5 เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรูปแบบอย่างใดอย่าง

หนึ่งต่อไปนี้ 
ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ได้น าเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นก่อนถึงวันก าหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือ 
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ข. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป 

6 เอกสารผ่านการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามก าหนดในแต่ละชั้นปี (ตั้งแต่ปี 3-5) 
7 รายงานประสบการณ์การผ่าตัด (Log book) แสดงผลจ านวนการผ่าตัดตลอดระยะเวลาที่อยู่หน่วย

ศัลยกรรมทรวงอก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนดให้ในปีสุดท้ายแพทย์ประจ าบ้านจ าเป็นต้องมีจ านวน
การผ่าตัดตามหัตถการต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

Procedures 
จ านวน case (อย่างน้อย) 

ท าผ่าตัดเอง ช่วยผ่าตัด 
Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease 10 10 
Lung surgery 8 20 
Esophageal surgery - 3 
Valve surgery (Both Opened and VATS) 5 20 
Coronary artery bypass graft (CABG) 4 20 
Congenital heart disease 
(Both Opened and Closed heart surgery) 

4 20 

Aortic surgery - 10 
Peripheral vascular surgery - 10 
Bronchoscopy 5 10 
Esophago-gastroscopy 3 5 

 
 
 

8.3 วิธีการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
3.1 การประเมินผลงานประสบการณ์การผ่าตัดใน -Log book ใช้เกณฑ์ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน (ไม่มี

คะแนน) 
3.2 การประเมินผลงานวิจัย ใช้เกณฑ์ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน (ไม่มีคะแนน) 
3.3 การสอบข้อเขียนและ OSCE (คิดเป็นคะแนน) 

ก. ข้อเขียน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นปรนัย (Multiple choice 
question; MCQ) 90 ข้อ และความรู้เกี่ยวกับ Pathology ในทรวงอกเป็นอัตนัย (เช่น Modified essay question; 
MEQ, Essay, Short answer question; SAQ) 10 ข้อ  

ข. OSCE เป็นการสอบเกี่ยวกับความรู้ทางการสืบค้น (Investigations) 4 Stations และ
เกี่ยวกับหัตถการสั้น ๆ อีก 4 Stations  

3.4 การสอบปากเปล่า กับอาจารย์ 8 ท่าน ใช้เกณฑ์ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน (ไม่มีคะแนน) 
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คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะจัดให้มีการสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี การสอบข้อเขียนและ OSCE จะคิดคะแนนรวมกัน เกณฑ์ผ่านต้องมีคะแนนรวมเกิน 60% หรืออิง
กลุ่ม การประกาศผลสอบ ให้ประกาศเป็นผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในกรณีที่ไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปากเปล่า  

ผู้เข้ารับการประเมินโดยการสอบปากเปล่า จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ของข้อเขียนและ OSCE ก่อน จึงจะเข้า
สอบได้ ถ้าสอบปากเปล่าไม่ผ่าน ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคงใช้สิทธิ์ในการสอบปากเปล่าได้เป็นเวลา 2 ปี    
นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบในการสอบปากเปล่า ถ้าสอบปากเปล่าไม่ผ่านภายในเวลา 2 ปี ต้องเริ่มต้นสอบข้อเขียน
และ OSCE ใหม ่

 
9. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด มีหน้าที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการประชุมสัมมนาใหญ่
ประจ าปี เพ่ือประเมินหลักสูตรของทั้งนักเรียนแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาร่วมกัน  เป็นการสัมมนาทั้ง
ภายในแต่ละสาขาวิชาเองและระหว่างสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงปรับแต่งเนื้อหาและการปฏิบัติงานให้เกิดการ บูรณาการ
เชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน 
 หน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด จะแสวงหาข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/
หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลปูอนกลับ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม มาร่วมในการประเมินการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรด้วย 
 
10. การประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

หน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด มีการประเมินอย่างรอบด้าน 360 องศา คือนอกจากจะ
ให้คณาจารย์ ผู้ร่วมงาน และนักเรียนแพทยป์ระเมินแพทย์ประจ าบ้านแล้ว ยังมีการให้ตัวแพทย์ประจ าบ้านได้ประเมิน
อาจารย์ผู้สอนด้วย เพ่ือที่นอกจากจะได้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการฝึกอบรม/หลักสูตรด้วยแล้วยังมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงตัวอาจารย์อีกด้วย  
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หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับแพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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การแต่งกายและแบบทรงผมของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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แนวทางการจัดเวรแพทย์เพ่ือออกปฏิบัติงานอยู่เวรส่วนกลางที่โรงพยาบาลมอบหมาย 
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ข้อก าหนดการลาของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน 
 
การลา และสวัสดิการแพทย์ประจ าบ้าน  
การลาการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดระยะ  
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม การลาหยุดต้องทาตามข้อก าหนด คือ ไม่เกิน 10% ของวัน
ท างานต่อเดือน (ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน) ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมีเหตุให้ต้องลา ท าให้ระยะเวลา  
การฝึกอบรมไม่ถึงก าหนด ให้พิจารณาซ่อม หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ การส่งสอบวุฒิบัตร  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดูแลแพทย์ประจ าบ้านและภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 
ข้อก าหนดการลาของมหาวิทยาลัยส าหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  

1. ระเบียบการลาแบ่งตามต าแหน่งการท างาน 

 
ลักษณะการลา พนักงานชั่วคราว 

(Intern) 
พนักงานประจ า  
(แพทย์ใช้ทุน) 

ข้าราชการ  
(แพทย์ประจ าบ้าน) 

ลากิจ  ไม่เกิน 12 วันทาการ  ไม่เกิน 15 วันทาการ  ไม่เกิน 45 วันทาการ  
ลาพักผ่อน  ไม่เกิน 10 วันทาการ  ไม่เกิน 10 วันทาการ  ไม่เกิน 10 วันทาการ  
ลาปุวย  ไม่เกิน 15 วันทาการ  ไม่เกิน 120 วันทาการ  ไม่เกิน 120 วันทาการ  
ลาอุปสมบท  120 วัน 
ลาคลอด  90 วัน 

 
1.1 สามารถลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันต่อปี และไม่เกิน 10% ของการทางานในหน่วย (5 วันทาการในแต่ละหน่วย) 
โดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทนหรือไม่กระทบกับการทางานในหน่วย ต้องส่งใบลา และแจ้งอาจารย์ประจ าหน่วยให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเสมอ โดยการลาพักผ่อนนี้ ขอความร่วมมือไม่ให้ลาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนและไม่ให้ลาในช่วงเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสอบบอร์ดและมีแพทย์ประจ าบ้านขึ้นใหม่ โดยจะจัดให้มีตารางการพักผ่อน  
ให้ลงชื่อไว้ในห้องพักแพทย์ เพ่ือการจัดการไม่ให้ลา ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ลาพักผ่อน  
ในช่วงที่ Rotate ในภาควิชา ฯ ไม่แนะน าให้ลาพักผ่อนในขณะอยู่หน่วยหรือ Elective นอกภาควิชาฯ  
ซึ่งอาจทาให้ถูกประเมินไม่ผ่านได้  
1.2 วันลาพักผ่อนสามารถเก็บสะสมไปปีต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ  
1.3 หากลาเกินจ านวนวันลาให้พิจารณา ดังนี้  
1) หากลาโดยมีเหตุอันควรให้ซ่อมตามจ านวนวันลา  
2) หากลาโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ rotate ใหม่ทั้งเดือน  
หมายเหตุ : จ านวนวันซ่อมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการดูแล พนักงานชั่วคราวและพนักงาน
ประจ า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ เพ่ือส่งใบลา online (ไม่ว่าจะไป elective ที่ภาควิชา
ไหนก็ตาม)  
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1.4 ข้าราชการ ให้ติดต่อหน่วยกิจการแพทย์ประจ าโรงพยาบาล ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
เพ่ือท าเรื่องแจ้งต้นสังกัด  
1.5 ในกรณีที่ลาปุวยจะต้องมีใบรับรองแพทย์เสมอ โดยสามารถส่งย้อนหลังได้  
1.6 ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน Elective ที่ต่างจังหวัดให้ส่งใบลา ณ โรงพยาบาล  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ยกเว้นการลาเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน  
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน ส านักงานภาควิชาศัลยศาสตร์เพื่อส่งใบลา ไปประชุม (โดยไม่คิดเป็นวันลา)  
1.7 การลาในวันหยุดราชการหรือเสาร์-อาทิตย์ ต้องได้รับการยินยอมจากอาจารย์ในหน่วย  

●  หากเป็นการเดินทางภายในประเทศ การลาที่อยู่ในช่วงเวลาท างานจะต้องส่งใบลาเสมอ โดยหากครอบคลุมช่วง
นอกเวลาทางาน (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะไม่คิดเป็นวันลา เช่น ลา 5 วัน ติดวันเสาร์และวนั
อาทิตย์ 2 วัน จะถือว่าลา 3 วัน ส่วนกรณีท่ีไปใน วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้น ให้แจ้งอาจารย์ประจ า
หน่วย และ Chief Resident (หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน)โดยไม่ต้องเขียนใบลา  

●   หากเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเขียนใบลาทุกกรณี โดยหากครอบคลุมช่วง นอกเวลาท างาน (วันเสาร์-
อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะไม่คิดเป็นวันลา เช่น ลา 5 วัน ติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 2 วัน ถือว่าลา 3 วัน  

● หากต้องการไปประชุมไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาฯ เพ่ือส่งใบบันทึก
ข้อความให้หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือดรับทราบ โดยไม่นับเป็นวันลา หากเป็นการประชุม
นอกเวลาท างานให้แจ้งอาจารย์และ Chief resident เสมอ  
 

อัตราเงินเดือน 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน ดังนี้  
1. เงินเดือนสาหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด ได้รับเงินเดือน เดือนละ 18,020 บาท และปรับขึ้นตามการ
ประเมินของภาควิชา  
2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เหมาจ่ายเดือนละ 10,000 บาท  
3. ชั่วโมงของการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน จะเริม่ท างานตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
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การพิจารณาโทษของแพทย์ประจ าบ้าน 
 

การพิจารณาความผิด 
การที่แพทย์ประจ าบ้านทุกท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาต่อ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา

ดังกล่าว ถือว่า แพทย์ประจ าบ้านทุกคนเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ สะสมประสบการณ์ ในการที่  จะน า
ความรู้และประสบการณ์นี้ไปปฏิบัติงานรักษาผู้ปุวยและญาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แต่ในเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีแพทย์
ประจ าบ้านบางคน ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ขาดคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีและอาจจะเป็นภัยทั้งต่อตนเองผู้ปุวย 
และสังคม ดังนั้นคณะกรรมการฝึกอบรมฯ จึงมี ความจ าเป็นต้องก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและหน้าที่ของแพทย์
ประจ าบ้านให้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการฝึกอบรมท าให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวย ดังนั้นหากแพทย์ประจ าบ้านผู้ใดมิได้กระท าตาม กฎ ระเบียบและหน้าที่ของแพทย์ประจ า
บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ปุวยด้วยจะถูกเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือพิจารณาความผิดต่อไปความผิดที่เกิดข้ึนนี้อาจจะเกิดจาก
ความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติตนอันได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม พูดจาไม่ สุภาพ ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท 
เกิดการท าร้ายร่างกาย หรือความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่นการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบ ไม่ปฏิบัติงานตามค าสั่งของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์รุ่นพี่การไม่รักษาความลับผู้ปุวย ขาดการปฏิบัติงาน โดย
ไม่ลาหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกิดผลเสียต่อผู้ปุวยทั้งจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ปุวย ไม่เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการหรือไม่เตรียมเอกสารการประชุมวิชาการ  
การด าเนินการต่อความผิดที่เกิดข้ึน  
 ในกรณีที่เกิดการกระท าความผิดเกิดขึ้น ให้หัวหน้า หรือเลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์             
ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นผู้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบเพื่อพิจารณา 
โดยจัดความผิดออกเป็น 3 ระดับ 
 ระดับ 1 ความผิดเล็กน้อยที่อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ปุวย ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ของ
แพทย์ประจ าบ้าน เช่น การลาหรือขาดการฝึกอบรม (หรือลา) โดยไม่แจ้งให้ทราบ หรือมีเหตุอันสมควร                
การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์รุ่นพี่หรืออาจารย์แพทย์ เป็นต้น 
 ระดับ 2 ความผิดร้ายแรงโดยเกิดผลเสียต่อผู้ปุวยไม่รุนแรง ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ หน้าที่
ของแพทย์ประจ าบ้าน หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์อาวุโส แล้วมีผลให้เกิดผลเสียอันตราย                              
(รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผู้ปุวย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงและสามารถแก้ไขได้  
 ระดับ 3 ความผิดร้ายแรงเกิดผลเสียต่อผู้ปุวยอย่างรุนแรง ได้แก่ การกระท าใดๆก็ตามที่ท าให้เกิดอันตราย
หรือผลเสียต่อผู้ปุวย มีผลแทรกซ้อนที่ท าให้ต้องได้รับการรักษาเพ่ิมเติม เช่น การผ่าตัด หรือท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิต โดย
ไม่มีเหตุอันสมควรเช่นการละทิ้งหน้าที่ หรือ เกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง  
การพิจารณาความผิด  
 ให้พิจารณาตามระดับความผิด ดังนี้ 
ความผิดระดับ 1 คณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรงหรือความถ่ีของความผิด โดย
อาจจะตัดสินใน 3 ลักษณะ  
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 1. ให้แพทย์ประจ าบ้านท าบันทึกข้อความชี้แจง และให้หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และ หลอด
เลือด หรือ เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา  
 2. ให้แพทย์ประจ าบ้านท าบันทึกข้อความชี้แจงและให้หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และ หลอด
เลือด หรือ เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้แพทย์ประจ าบ้าน
ลงนามรับทราบ  
 3. กรณีท่ีท าความผิดซ้ าอีกหรือรุนแรงมากข้ึนให้พิจารณาเป็นความผิดตามความผิดในระดับ 2 
ความผิดระดับ 2 คณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และมีเมตตาธรรม               
ตามความรุนแรงและมีบทลงโทษใน 2 ลักษณะดังนี้  
 1. ให้ภาคทัณฑ์ โดยแพทย์ประจ าบ้านลงนามรับทราบหรือแจ้งให้ทราบในที่ประชุม  
 2. กรณีท่ีท าความผิดซ้ าหรือรุนแรง ให้พิจารณาเป็นความผิดตามความผิดในระดับ 3 
ความผิดระดับ 3 ให้คณะกรรมการฝึกอบรมฯพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน และน าผลการสอบสวนเข้ารายงานให้คณะกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบ กรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามี ความผิด ให้คณะกรรมฝึกอบรมฯ พิจารณาความผิดอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยมี
บทลงโทษใน 3 ลักษณะดังนี้  
 1. ให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบัติงานซ้ าในหน่วยงานที่เกิดความผิด 
 2. ให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่  
 3. พิจารณาไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือให้ออกจากการฝึกอบรม 
การให้ออกหรือลาออกจากการฝึกอบรม  
 ในระหว่างการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทรวงอก อาจจะมีเหตุท าให้ต้องลาออกหรือถูกให้ออกจากการฝึกอบรม

นั้น  
 1. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอกพิจารณาแล้วเห็นว่าแพทย์ประจ าบ้าน                      

มีความผิดอย่างร้ายแรง และมีมติให้ออกจากการฝึกอบรมฯ  
 2. แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอกเองมีความประสงค์ท่ีจะขอลาออกจากการฝึกอบรม  
 3. คณะกรรมการฝึกอบรมฯ มีความเห็นว่าแพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นมีความผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่เป็น
อุปสรรคต่อรับการฝึกอบรม ต่อไปแล้วจะท าให้เกิดอันตรายต่อตัวแพทย์ประจ าบ้านนั้นหรือเกิดอันตรายต่อผู้ปุวย  
 4. คณะกรรมการฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้วว่าแพทย์ประจ าบ้านมีความผิด และมีมติให้ซ้ าชั้นการฝึกอบรมฯ
ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่การพิจารณาของคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  
การแจ้งความผิด  
 ให้หัวหน้า หรือเลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรม ด าเนินการตามมติท่ีประชุม โดย  

 1. ท าหนังสือแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นทราบภายใน 30 วัน  

 2. ท าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบ  
 3. ท าหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
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การอุทธรณ์  
กรณีอุทธรณ์ผลการประเมินต่าง ๆ และ ความผิดที่ไม่ร้ายแรง  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านและ

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้การฝึกอบรมของแพทย์ เป็นไปด้วย
ความราบรื่น และด าเนินการอย่างยุติธรรม จึงได้มีการเปิดโอกาสให้แพทย์ มีช่องทางในการขอค าปรึกษา กรณีมี
ปัญหาในด้านต่างๆระหว่างการฝึกอบรม หรือมีการยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ได้รับ พิจารณาบทลงโทษใด ๆ แต่แพทย์รู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

ข้อก าหนดในการยื่นอุทธรณ์  
1) การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งแจ้งโทษ  
2) ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ สังกัด ต าแหน่ง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือ อุทธรณ์ของ

โรงพยาบาล พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ (ถ้ามี)  
3) หลังจากได้รับเอกสาร ทางภาควิชาจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริง

ภายใน 14 วัน กรณีแพทย์มีปัญหาระหว่างการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงาน สามารถขอค าปรึกษากับอาจารย์ผู้ดูแล
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน ที่แพทย์ก าลังปฏิบัติงานด้วยในหน่วยนั้น ๆ หรือปรึกษา ผศ.ดร.พญ. จิราภรณ์ 
โกรานา และ รศ.ดร.นพ.อภิชาต ตันตระวรศิลป์ ได้โดยตรง (สามารถรับแบบฟอร์มการขออุทธรณ์ได้ที่ หน่วยกิจการ
แพทย์ประจ าโรงพยาบาล งานบริหารโรงพยาบาล โทร 35179) 

 
กรณีความผิดร้ายแรงที่ให้ออกจากการฝึกอบรมหรือไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอกนั้น ให้

แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้น ด าเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบหรือประกาศของคณะกรรมการ
ฝึกอบรมฯ โดยท าบันทึกข้อความถึง ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทรวง
อก ภายใต้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาทราบ เพ่ือให้ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน มติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภายใต้ราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริการและกิจกรรมทางวิชาการ 
ของแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  
1. มีคุณธรรม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ข้อปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม  
แห่งวิชาชีพเวชกรรม https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf  
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ และมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน  
3. มีความสามัคคีในการท างาน ท างานเป็นทีม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  
4. มีการขวนขวาย หาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Active and Life long learning)  
5. จิตใจเมตตา ต่อผู้ปุวย ญาติของผู้ปุวย และผู้ร่วมปฏิบัติงาน  
6. มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และผู้ร่วมงานทุกระดับ ตลอดจนผู้ปุวยและญาติ  
7. รับฟัง ยอมรับข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน พัฒนาแก้ไขตนเองอยู่เสมอ  
8. มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพต่อผู้อาวุโส ทั้งผู้ที่อยู่ต าแหน่งสูงกว่าและต าแหน่งที่น้อยกว่า  
9. มีความคิดที่สร้างสรรค์ พัฒนาตัวเอง พัฒนาระบบการดูแลคนไข้ อย่างสม่ าเสมอ  
10. มีความเป็นผู้น า ในทีมการรักษาพยาบาล  
11. มีความสามารถในการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าท่ีสุด  
12. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน ปฎิบัติงานรักษาคนไข้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นส าคัญ  
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สิทธิผู้ป่วยตามประกาศของแพทยสภา ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 
 
1. ผู้ปุวยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
2. ผู้ปุวยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บปุวย การตรวจ  
การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาท่ีผู้ปุวย  
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ  
ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจาเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  
3. ผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  
โดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ปุวยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  
4. ผู้ปุวยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน  
5. ผู้ปุวยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิใน
การขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ทั้งนี้เป็นไปตาม  
ตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ปุวยที่มีอยู่  
6. ผู้ปุวยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ปุวยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่  
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์โดยตรงของผู้ปุวยหรือตามกฎหมาย  
7. ผู้ปุวยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือ  
ผู้ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  
8. ผู้ปุวยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ  
ตามข้ันตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสาร  
ส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  
9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ปุวยที่เป็นเด็ก อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่อง
ทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  
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แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยส าหรับแพทย์ตามเกณฑ์แพทยสภา 
 

การบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวย มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ปุวย เกิดการสื่อสารที่ดี
ระหว่างทีมผู้ให้บริการผู้ปุวย และประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปุวย  
 
การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ปุวย เป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ปุวย ซึ่งจะต้องท าการบันทึกข้อมูล
นี้ด้วยตนเอง หรือก ากับตรวจสอบให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง  
แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยส าหรับแพทย์ มีดังนี้  
1. ผู้ปุวยนอก ข้อมูลผู้ปุวยที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่  

1.1 อาการส าคัญและประวัติการเจ็บปุวยที่ส าคัญ  
1.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอ่ืนๆ  
1.3 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital signs)  
1.4 ผลการตรวจร่างกายผู้ปุวยที่ผิดปกติหรือที่มีความส าคัญต่อการวินิจฉัยหรือการให้การรักษาแก่ผู้ปุวย  
1.5 ปัญหาการวินิจฉัยโรคหรือการแยกโรค  
1.6 การสั่งการตรวจรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยาและจ านวน  
1.7 ค าแนะน าอ่ืน ๆ ที่ให้แก่ผู้ปุวย  

2. ผู้ปุวยที่รับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ปุวยที่พึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ปุวย ได้แก่  
2.1 อาการส าคัญและประวัติการเจ็บปุวยที่ส าคัญ  
2.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมีหรือสารอื่น ๆ  
2.3 ประวัติการเจ็บปุวยในอดีตที่ส าคัญ ซึ่งอาจสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเจ็บปุวยในครั้งนี้  
2.4 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital signs)  
2.5 ผลการตรวจร่างกายทุกระบบที่ส าคัญ  
2.6 การวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค  
2.7 เหตุผลความจ าเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาล และแผนการดูแลรักษาผู้ปุวยต่อไป  

3. ผู้ปุวยระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่  
3.1บันทึกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิคของผู้ปุวยที่ส าคัญระหว่างพักรักษาตัวในสถานพยาบาล  
3.2บันทึกอาการทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาลหรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการ

รักษาพยาบาล  
3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่าง ๆ  
3.4 บันทึกรายละเอียดการผ่าตัด การคลอด หรือการท าหัตถการต่าง ๆ  

4. เมื่อจ าหน่ายผู้ปุวยจากสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่  
4.1 การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายหรือการแยกโรค  
4.2 สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการ

รักษาพยาบาลที่ผู้ปุวยได้รับ  
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4.3 สรุปการผ่าตัดและหัตถการที่ส าคัญ  
4.4 ผลลัพธ์จากการรักษา  
4.5 สถานภาพผู้ปุวยเมื่อจ าหน่ายจากสถานพยาบาล  
4.6 ค าแนะน าที่ให้แก่ผู้ปุวยหรือญาติ  

5. การสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก ควรบันทึกด้วยลายมือที่มีลักษณะชัดเจนพอเพียงที่ผู้อื่นจะอ่าน
เข้าใจได้ หรือใช้การพิมพ์และแพทย์ผู้รักษาผู้ปุวยต้องลงนามก ากับค าสั่ง หรือบันทึกทุกครั้งในกรณีที่ลายมือชื่ออาจไม่
ชัดเจนควรมีสัญลักษณ์ซึ่งทีมผู้รักษาสามารถเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วย  
6. การรักษาพยาบาลด้วยค าพูดหรือทางโทรศัพท์ จะท าได้เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ปุวย หรือในกรณีการรักษาท่ีไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ปุวย ทุกครั้งที่มีการสั่งการรักษาพยาบาลด้วยค าพูด หรือ
ทางโทรศัพท์ แพทย์ผู้สั่งการรักษาต้องลงนามก ากับท้ายค าสั่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้และอย่างช้า
ที่สุดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง ภายหลังการสั่งการรักษาดังกล่าว  
7. แพทย์ผู้รักษาพยาบาลพึงท าการบันทึกข้อมูลทางคลินิกต่าง ๆ ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วภายหลังเหตุการณ์
นั้น ๆ บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากผู้ปุวยถูกจ าหน่ายจากการรักษาพยาบาล  
หมายเหตุ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ปุวยให้ต่อเนื่อง ควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียนไว้อย่างน้อยที่สุด 5 ปี 
นับจากวันที่ผู้ปุวยมาติดต่อรับการรักษาครั้งสุดท้าย และก่อนที่สถานพยาบาลจะท าลายเวชระเบียบดังกล่าว ควรจะได้
มีการประกาศเพื่อให้ผู้ปุวยที่ยังประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนดังกล่าว สามารถคัดค้านการท าลาย
หรือท าการคัดลอก คัดส าเนาข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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1. การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ หัวใจ และ หลอดเลือด 
 1.1  ตารางการปฏิบัติงาน 

 
 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-

10.00 
10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

จันทร์ 
 

ICU 
round 

Ward round OPD / Word work Ward round 

OR 
อังคาร 
 

ICU 
round 

Preop conference 
08.00-09.30 

Ward round Word work Ward round 
OR 

พุธ 
 

ICU 
round 

Topic 
conference 

Ward round Word work Ward round 

Heart team OR 
พฤหัสบด ี
 

ICU 
round 

Journal 
Club 

Ward round Word 
work 

Interdepartment  
cardiac conference 
(Surg / Med / Ped) 

 
Ward 
round 

MM  OR 
ศุกร ์
 

ICU 
round 

Ward round  Ward round 

OPD/OR 

  
1.2  ล าดับความรับผิดชอบ & การอยู่เวรนอกเวลา 
หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน (แพทย์ประจ าบ้านผู้มีอาวุโสที่สุด ชั้นปี 4 หรือ ปี 5) ในทีมที่ปฏิบัติงานในแต่ละ

เดือนถือเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจให้มีความรับผิดชอบและอ านาจตัดสินใจสูงสุดรองจากคณาจารย์ในทุกๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านบริการ การดูแลผู้ปุวย การเข้าห้องผ่าตัด การอยู่เวร การรับค าปรึกษา การรับส่งต่อ
ผู้ปุวย หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่สอดส่องดูแล และ แบ่งหน้าที่การท างานของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง และ 
นักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยทั้งหมด ในขณะที่ทีมสมาชิกแพทย์ประจ าบ้านที่เหลือมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบลดหลั่นกันไปตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละชั้นปี แนวทางความรับผิดชอบของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีมีดังนี้ 
 

ชั้นปี แนวทางส าหรับ บทบาทหน้าที่ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม) 
1 ร่วมก ากับดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 

จัดการเวชระเบียนระหว่างราวด์วอร์ด ปรึกษาต่างแผนก สั่งยาในระบบคอมพิวเตอร์ 
ท าหัตถการพ้ืนฐานในวอร์ดผู้ปุวย 
อยู่เวรนอกเวลาเป็น 1st call สลับกับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ 

2 ดูแลผู้ปุวยโดยเน้นที่ Sub ICU 
อยู่เวรนอกเวลาเป็น 2nd call สลับกับ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3  
ร่วมดูแลและสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในการอยู่เวรนอกเวลา 
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3 จัดตารางการผ่าตัดประจ าสัปดาห์ โดยประสานงานกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ปุวย 
อยู่เวรนอกเวลาเป็น 2nd call สลับกับ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 
ร่วมดูแลและสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในการอยู่เวรนอกเวลา 

4 ดูแลผู้ปุวยโดยเน้นที่ ICU 
ท าหน้าที่เป็น Chief resident แทน ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 5 ติดภารกิจ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
อยู่เวรนอกเวลาเป็น Senior สลับกับ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 5 

5 ท าหน้าที่เป็น Chief resident วางแผนก ากับการท างานของทีมแพทย์ประจ าบ้านทั้งหมด 
ติดต่อรายงานปรึกษาเคสผู้ปุวยกับคณาจารย์ 
อยู่เวรนอกเวลาเป็น Senior สลับกับ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 4 

 
 
 1.3 การดูแลผู้ป่วยใน  

เริ่มการดูแลโดยเริ่มจาก อาคารศรีพัฒน์ หอผู้ปุวยหนักหลังผ่าตัดหัวใจ และ หลอดเลือด (ICU-CVT) ชั้น 3 
เสมอ เมื่อดูผู้ปุวยใน ICU CVT และ/หรือ เสร็จกิจกรรมทางวิชาการช่วงเช้าในห้องประชุมชั้น 3 แล้ว จึงเคลื่อนย้ายไป
ดูแลผู้ปุวยตามหอผู้ปุวยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หอผู้ปุวยในของหน่วยเอง หรือ หอผู้ปุวยที่มีการขอค าปรึกษา ตามล าดับ
อาคารคือ อาคารศรีพัฒน์ (ICU-CVT, CCU, Sub CCU), อาคารเฉลิมพระบารมี (พิเศษ 9-10, Sub ICU-CVT, สามัญ 
CVT, NICU, PCICU), และ อาคารสุจิณโณ (เด็ก 2, พิเศษ 2, อายุรกรรมหญิง, อายุรกรรมชาย) 
 ในวันราชการ จะเริ่มดูแลช่วงเช้าเวลา 07.00 น. โดยจะมีอาจารย์แพทย์ดูแลควบคู่และให้ค าชี้แนะแพทย์
ประจ าบ้านพร้อม ๆ กันไปด้วย ส่วนชว่งบ่ายจะเริ่มเวลาประมาณ 16.00 น. หรือแล้วแต่การนัดแนะของหัวหน้าแพทย์
ประจ าบ้านในช่วงนั้น ๆ ในวันหยุดราชการ จะเริ่มดูแลช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. โดยอาจมีอาจารย์มาร่วมดูแล
ให้ค าชี้แนะด้วยแล้วแต่กรณี 
 การรับรายงานและตัดสินใจการดูแลผู้ปุวยตามหอผู้ปุวยต่างๆ ขึ้นอยู่กับการมอบหมายหน้าที่ให้กับทีมแพทย์
ประจ าบ้านในแต่ละวัน เบื้องต้นหากเป็นกรณีไม่รีบด่วนสามารถปรึกษารายงานไปตามล าดับขั้นอาวุโสได้ แต่หากเป็น
กรณีรีบด่วน ฉุกเฉิน และ มีผลต่อการมีชีวิตของผู้ปุวย สามารถที่จะรายงานข้ามข้ันอาวุโสได้เลยจนถึง อาจารย์เจ้าของ
ไข้ หรือแม้แต่ อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง 
 แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกเวชระเบียนของผู้ปุวยให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาทุกแฟูม
ตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล/Patient Care Team ได้แก่ Admission note, Progress note, Order, 
Discharge summary note, และ แบบฟอร์มพิเศษตามโรคอ่ืน ๆ เช่น Aorta form, IE form เป็นต้น ทางภาควิชา
ศัลยศาสตร์ยังได้มีการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเสมอ ๆ เป็นประจ าทุกเดือนโดยหากมีแฟูมผู้ปุวยใดไม่
ครบ ทางทีมแพทย์ประจ าบ้านของเดือนที่ดูแลนั้นต้องท าการแก้ไข 
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 1.4 การออกตรวจผู้ป่วยนอก  
 หน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด มีการออกตรวจผู้ปุวยนอก 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คือวันจันทร์ 
และ วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปุวยที่มาตรวจตามนัดหลังจากผ่าตัดแล้วในระยะเวลา
หนึ่ง แพทย์ประจ าบ้านทุกระดับสามารถตรวจให้ดูแลผู้ปุวยลักษณะนี้ทุกราย หากเป็นผู้ปุวยที่มาตรวจครั้งแรก
หลังจากผ่าตัด, ผู้ปุวยที่ส่งต่อมาปรึกษาก่อนผ่าตัด, ผู้ปุวยที่มาฟังผล CT Scan หรือ Echocardiogram, หรือ ผู้ปุวยที่
มีอาการเปลี่ยนแปลงปัญหาแย่ลง ควรได้รับการดูแลปรึกษากับ อาจารย์เจ้าของไข้ หรือ แพทย์ประจ าบ้านชั้นปี 4 
และ 5 
 
 1.5 การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนในห้องผ่าตัด 
 หน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด มีการผ่าตัดทุกวัน วันละ 2 ห้อง (รวม 2-4 รายต่อวัน)ทีมแพทย์
ประจ าบ้านในแต่ละเดือนมีสิทธิ์ที่จะจัดล าดับการเข้าห้องผ่าตัดของตนเองตามที่ตกลงกันเองภายในทีมได้โดยดูจากความ
ยากง่ายของเคส ทักษะการผ่าตัดที่เหมาะสม ประสบการณ์ที่แต่ละคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม รวมถึง สถานการณ์อ่ืน ๆ 
นอกห้องผ่าตัดด้วย อย่างไรก็ดี การเตรียมเข้าผ่าตัดทุกราย แพทย์ประจ าบ้านควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของทั้งผู้ปุวย
และการผ่าตัดที่จะเกิดขึ้นมาอย่างดี นอกจากนี้ การเข้าผ่าตัดทุกรายให้ค านึงถึงประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตาม เกณฑ์ 
Performanace-Based Assessment: PBA คือ consent, preoperative care, exposure and closure, surgical 
technique, และ postoperative care ส าหรับ การเขียน operative note นั้นโดยปกติอาจารย์ผู้ผ่าตัดจะเป็นผู้บันทึกเอง 
ยกเว้นแต่มีการมอบหมายแก่แพทย์ประจ าบ้านให้บันทึก ในกรณีนี้ให้ส่ง operative note ให้อาจารย์ตรวจด้วย 
 

1.6 การรับปรึกษาผู้ป่วย และ การรับส่งต่อผู้ป่วย 
 ทีมแพทย์ประจ าบ้านควรตรวจเช็คค าปรึกษาผู้ปุวยในระบบ SMI online consultation อย่างน้อยวันละครั้ง
พร้อมกับตรวจประเมินผู้ปุวยและรายงานอาจารย์เจ้าของเวรรับค าปรึกษาก่อนภายในเวลาที่เหมาะสมทุกราย จากนั้น
จึงด าเนินการตามแผนที่ได้ปรึกษากับอาจารย์แล้ว ส่วนผู้ปวุยที่มีการปรึกษานอกเวลาที่ประเมินแล้วต้องการการรักษา
เร่งรีบ ควรแจ้งอาจารย์เจ้าของเวรทันทีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 ส่วนการรับส่งต่อผู้ปุวยจากนอกสถาบัน ไม่ว่าในหรือนอกเวลาให้ปรึกษากับ อาจารย์เจ้าของเวรก่อนเพ่ือวาง
แผนการรับดูแลต่อทุกราย 
  

1.7 การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ  
ท าการให้ค าแนะน าโดยแพทย์ประจ าบ้านที่เป็นหัวหน้าในการราวน์วอร์ด หรือแพทย์ประจาบ้านล าดับชั้นปี

สูงสุดขณะดูแลผู้ปุวยที่ห้องฉุกเฉินและห้องผ่าตัด ให้ค าอธิบายต่อผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยถึงโรคท่ีผู้ปุวยเป็น แนวทางใน
การวินิจฉัย หรือการรักษา ทางเลือกในการรักษา พยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน ระยะเวลาใน
การรักษา 

1. ในกรณีที่ผู้ปุวยบรรลุนิติภาวะ ต้องให้ผู้ปุวยลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่ออนุญาตให้ท าการผ่าตัด
รักษา 

2. ในกรณีที่ผู้ปุวยไม่รู้สึกตัว ท าการอธิบายกับญาติสายตรง เพื่อยินยอมให้การรักษาแทน 
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3. ในกรณีท่ีไม่สามารถตามญาติได้ หากเป็นภาวะฉุกเฉินที่ถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ ท าการตัดสินใจ ให้การ
รักษาตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 1.8 ข้อห้ามและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ Social Media  

ห้ามแพทย์ประจ าบ้าน น ารูปภาพ ที่เกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการรักษาของผู้ปุวย ไปเผยแพร่ลงบน Social 
media แหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ Twitter เป็นต้น โดยปฏบิัติตามแนวทาง 
และนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 1.10 การสอนนักศึกษาแพทย์  

ท าการสอนโดยทีมแพทย์ประจ าบ้าน ระหว่างการราวน์วอร์ดดูแลคนไขน้อกเวลาราชการ และระหว่างที่
นักศึกษาแพทย์ปี 5 อยู่เวรที่ ICU ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ร่วมถึงท าการสอนหัตถการพ้ืนฐาน เช่น การผ่าตัด 
เย็บแผลในห้องผ่าตัด โดยแพทย์ประจ าบ้านที่เข้าช่วยผ่าตัด ให้ความรู้ ตอบข้อซักถามแก่นักศึกษาแพทย์ในช่วงการ
ดูแลคนไข้ท่ีห้องฉุกเฉิน 
 
 1.11 การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมทางวิชาการ 
การประชุมวิชาการของหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ และ หลอดเลือด 
(ทุกกิจกรรมจะมี พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด นักศึกษาแพทย์ ร่วมด้วย) 

กิจกรรมทางวิชาการ จ านวนครั้ง อาจารย์
ผู้ดูแล 

หน้าที่แพทย์ประจ าบ้าน 

Preoperative 
Conference 

การเตรียมผู้ปุวยผ่าตัด 
 (ภาษาอังกฤษ) 

1 ครั้ง / สัปดาห์ 
วันอังคาร 

08.00 – 10.00 น. 

ฉัตรอรุณ ก ากับร่วมการเตรียมน าเสนอกับ นศพ. ปี 6 
แปลผลการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ 

วิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับคณาจารย์ 

Topic Review 
ทบทวนหัวข้อส าคัญ 

1 ครัง้ / สัปดาห์ 
วันพุธ 

08.00 – 09.30 น. 

สุรินทร์ แพทย์ประจ าบ้านมีหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมาย ท า
การทบทวน และ น าเสนอให้ที่ประชุมฟัง 
เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อพิเศษ 

Journal Club 
สัปดาห์ละ 2 เรื่อง 

(ภาษาอังกฤษ) 

1 ครั้ง / สัปดาห์ 
วันพฤหัสบดี 

08.00 – 09.30 น. 

อมฤต ศึกษา Journal ที่สนใจให้ถ่องแท้ และ เตรียมการ
น าเสนอกับ English Consultant 

Surg – Med – Ped 
Conference 

ประชุมร่วมสหสาขา 
เพ่ือผ่าตัดผู้ปุวย 

1 ครั้ง / สัปดาห์ 
วันพฤหัสบดี 

13.00 – 16.00 น. 

ทุกคน เข้าร่วมรับฟังและติดตามผู้ปุวยต่อไปในกรณี
ผู้ปุวยหนักเร่งด่วน 

Mortality & Morbidity 1 ครั้ง / เดือน ทุกคน ทีมแพทย์ประจ าบ้านท าการทบทวน สถิติการผ่าตัด 
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Conference 
ทบทวนความผิดพลาด 

หามาตรการปูองกันแก้ไข 

พฤหัสบดีสุดท้าย 
08.00 – 10.00 น. 

 

และ ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในเดือนที่ผ่านมา รวมถึง 
ค้นหาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน 

Heart Team / TAVI 
Conference 

วันที่มีการท า TAVI 
09.00 – 10.00 น. 

นพพล 
 

เข้าร่วมฟังการวางแผนการท า TAVI โดยทีม 
Surgeon, Cardiologist, Anesthesiologist 

Cadaveric Workshop 
ฝึกผ่าตัดกับร่างอาจารย์ใหญ่ 

(และหัวใจหมู) 

3 ครั้ง / ปี 
เสาร์-อาทิตย์ 

09.00 – 14.00 น. 

ธิติพงศ์ เตรียมทบทวนขั้นตอนเทคนิคการผ่าตัดให้พร้อม 
ในหัตถการต่างๆ ที่จะท าในวันนั้น 

Annual Live Demo & 
Conference/Workshop 
ประชุมประจ าปี ถ่ายทอด 

สาธิตการผ่าตัด 
(ผู้เข้าร่วมจากในประเทศ 

หรือ ต่างประเทศ) 

1 ครั้ง / ปี 
ไตรมาศแรก 

ธิติพงศ์ เตรียมน าเสนอและติดตามผู้ปุวย 
เข้าร่วมชมและรับฟัง 

ท าหน้าที่เป็น Host และช่วย Coordinate 
รายละเอียดต่าง ๆ ในงาน 

 
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ และ หลอดเลือด 

การประชุมอื่นๆ  รายละเอียด 
PCT ศัลยศาสตร์ และ PCT CVT PCT CVT จะมีการประชุมร่วมอยู่ใน PCT ศัลยศาสตร์ 1 ครั้ง / เดือน 

PCT CVT จะมีการนัดประชุมพิเศษเป็นการภายในเป็นระยะๆ หากมีเหตุการณ์
พิเศษเช่น การท า RCA การเตรียม HA เป็นต้น 

 
2. การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก 
แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation Chest Surgery 
อาจารย์ประจ าหน่วย 
1. ผศ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ (อาจารย์พิเศษ) 
2. รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง 
3. รศ.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์ 
4. ผศ.นพ.โสภณ ศิวชาต ิ
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การปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านสาย Chest surgery 
7.00 – 
8.00 

8.00– 
9.00 

9.00 – 
10.00 

10.00– 
11.00 

11.00– 
12.00 

12.00– 
13.00 

13.00– 
14.00 

14.00– 
15.00 

15.00– 
16.00 

16.00– 
17.00 

จันทร์  
Ward 
Round  

OR อ.สมเจริญ 

อังคาร  Ward Round  

New case 
conference 
(10:30- 
12:00) 

Pre & Post op 
conference 
(13:30-16:00) 

 

พุธ  
Ward 
Round 

 
OR อ.อภิชาติ 

พฤหัสบ
ดี 

Ward 
Round 
 
 

 
OPD 101  

Journal & 
Topic 

OPD 101 

ศุกร์  
Ward 
Round 

 
Department Activity 
Bronchoscopy 

 
 
การดูแลผู้ป่วยใน 
 
การดูแลผู้ป่วยช่วงเช้า 
วันจันทร์ – ศุกร์ : เริ่มปฏิบัติงานเวลา 7.00 น. 
เริ่มดูแลผู้ปุวยพร้อมกับอาจารย์ประจ าสายที่ ICU ศัลยกรรมก่อนแล้วไปที่ หอผู้ปุวยศัลยกรรม ฉุกเฉิน, พิเศษ 2 , 
ศัลยกรรมหญิง 4 , ศัลยกรรมชาย 5, พิเศษ 7 และผู้ปุวยที่รับปรึกษาตามหอผู้ปุวยต่าง ๆ 
วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ : 
เริ่มดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวย เวลา 8:00 น. ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ chief resident เป็นผู้ 
นัดหมาย Chief resident ต้องมา round ในวันหยุดทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้ แพทย์ประจ าบ้าน 2 น าการ 
round เองโดยไม่มี chief resident อยู่ด้วย ยกเว้น Chief resident ได้แจ้งอาจารย์ไว้ ล่วงหน้าแล้ว หาก 
ตรวจพบว่า chief resident ไม่ได้มา round เช้าในวันหยุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ถือว่ามีความผิด 
 
การดูแลผู้ป่วยช่วงเย็น 
วันจันทร์ – ศุกร์ : เริ่มปฏิบัติงานเวลา 15.00 น. 
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เริ่มดูแลผู้ปุวยที่ ICU ศัลยกรรมก่อนแล้วไปที่หอผู้ปุวยศัลยกรรมฉุกเฉิน, พิเศษ 2 , ศัลยกรรมหญิง 4 , 
ศัลยกรรมชาย 5, พิเศษ 7 และผู้ปุวยที่รับปรึกษาตามหอผู้ปุวยต่างๆ 
วันหยุด หรือ เสาร์ อาทิตย์ 
ไม่มีการ round ward รอบเย็น 
 
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
ICU ศัลยกรรม 
ผู้ปุวยสาย chest ใน ICU เป็นผู้ปุวยหนักท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงจ าเป็นต้องมี 
แพทย์ประจ าICUดูแล แพทย์สายchest มีหน้าที่ในการประเมิน บาดแผล ประเมินผลการผ่าตัด พิจารณาการ 
เริ่มให้อาหารทางปากและการเอาสายระบายในช่องอกออก. ส่วนปัญหา respiratory care, cardiovascular 
care, nutrition care, renal care, antibiotic management ให้เป็นหน้าที่ของ แพทย์ประจ าบ้านและ 
อาจารย์ที่ประจ า ICU เป็นผู้ตัดสินใจ 
ศัลยกรรมฉุกเฉิน, พิเศษ 2 , ศัลยกรรมหญิง 4 , ศัลยกรรมชาย 5 , พิเศษ 7 
แพทย์ประจ าบ้านสาย chest มีหน้าที่ในการดูแล, สั่งการรักษา ผู้ปุวยสายchest ทุกราย ในกรณีที่ 
ผู้ปุวยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ให้เรียนอาจารย์ประจ าสายรับทราบทุกครั้ง 
ผู้ป่วยที่รับปรึกษาต่างแผนก 
แพทย์ที่สามารถไปดูแลผู้ปุวย chest ที่รับปรึกษาต่างแผนกได้ ต้องเป็น Chief resident เท่านั้น ไม่ 
อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ไปดูผู้ปุวยต่างแผนกเองโดยไม่มี Chief resident ไปด้วย และเมื่อได้รับ 
ปรึกษาแล้ว เรียนให้อาจารย์ประจ าสาย chest ทราบทุกครั้ง 
 
การบันทึกเวชระเบียน 
ผู้ปุวยสาย chest ทุกรายต้องได้รับการกรอกข้อมูลเวชระเบียนในส่วนของแพทย์ให้ครบถ้วน ก่อนที่ 
ผู้ปุวยจะ Discharge และให้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ Chief Resident ในกรณีท่ีมี การกรอก 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
การบันทึก General Thoracic Data Collection Form 
ผู้ปุวยที่ discharge ทุกรายต้องได้รับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างสมบูรณ์,ซึ่งรวมถึง 
ผลการรักษาหลังจากนัดตรวจติดตามผล และเก็บไว้ในแฟูมข้อมูลของหน่วย โดยให้กับ อาจารย์สมเจริญในวัน 
สุดท้ายของการอยู่หน่วย Chest. 
Operative Note 
แพทย์ประจ าบ้านผู้ผ่าตัด หรือ ช่วยอาจารย์ผ่าตัด ต้องเป็นผู้เขียน operative note ในการเขียน 
operative note ควรฝึกหัดเขียนโดยศึกษาจาก Atlas of operative procedures ก่อนเพื่อจะได้ทราบการ 
เขียน operative note ที่ถูกต้อง 
ห้องผ่าตัดในเวลาราชการ 
สาย chest มีห้องผ่าตัดในเวลาราชการ 2 วัน ในวันจันทร์ที่ห้องผ่าตัดหมายเลข 5 (อ.สมเจริญ) และ 
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วันพุธที่ห้องผ่าตัดหมายเลข 9 (อ.อภิชาติ) 
เนื่องจากจ านวนห้องผ่าตัด ที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ปุวยที่มีมาก อาจมีการ set emergency ใน 
บางวัน 
ในการผ่าตัด แพทย์ประจ าบ้านผู้ช่วยผ่าตัด ต้องทราบข้อมูลต่างๆของผู้ปุวยอย่างละเอียด และต้องมี 
ความรู้เกี่ยวกับหัตถการเป็นอย่างดี รวมถึงกายวิภาคอย่างละเอียด เพ่ือให้มีการเรียนรู้ การผ่าตัดอย่าง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
การออกตรวจผู้ป่วยนอก 
แพทย์และอาจารย์สาย chest จะออกตรวจที่ OPD 101 ในวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.00 น. โดยท าหน้าที่ตรวจผู้ปุวยใหม่ chest และผู้ปุวยเก่าท่ีนัดมาตรวจซ้ า หาก Resident 
มีปัญหาหรือต้องการ Set ผ่าตัด ให้ปรึกษาอาจารย์ chest ก่อน. 
ในการลงรายชื่อผู้ปุวยที่จองคิวผ่าตัด ต้องปรึกษาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของเคสทุกครั้ง และต้องเขียน 
รายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค หัตถการผ่าตัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้ละเอียด 
 
กิจกรรมวิชาการประจ าหน่วย 
1. New case admission conference และ pre and post-op conference 
เวลา : วันอังคาร เวลา 10.30 – 12.00 น. เป็น new case admission และ 13.30-16.00 น.เป็น 
pre- and post-operative conference 
สถานที ่: ห้องเรียน 0209 
ลักษณะกิจกรรม: 
New case admission conference เป็นการน าเสนอผู้ป่วยที่รับใหม่ทั้งหมดในรอบ 
สัปดาห์ (ตั้งแต่วันอังคารของสัปดาห์ก่อน จนถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ท า conference) เกี่ยวกับประวัติ 
,ตรวจร่างกาย,ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ, การตรวจรังสีวิทยา,การวินิจฉัยโรค และแนวทางในการรักษา 
หรือการรักษาและผลการรักษาที่ได้ท าไปแล้ว. 
Pre and Post-op conference เป็นการน าเสนอผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อังคารที่ 
ผ่านมาจนถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ท า conference โดยน าเสนอประวัติ ตรวจร่างกาย inverstigation อย่าง 
สั้นๆ และ น าเสนอเป็น รูปถ่ายของรอยโรค (specimen) และน าเสนอผู้ปุวยที่จะท าการผ่าตัดในวันพุธของ 
สัปดาห์ conference และวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยน าเสนอประวัติ การตรวจร่างการ investigation 
และวางแผนรักษา 
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ผู้เตรียม : New case conference โดย Extern (ในกรณีที่ไม่มี extern ให้เป็นหน้าที่ของ 
resident 1). 
Pre and Post-op conference โดย Resident 2. 
2.Topic and Journal 
เวลา  

: วันพฤหัสบดี เวลา12.00-13.00 น.(ต่อจาก New 
case conference). 

สถานที ่ : ห้องเรียน 0210 
ลักษณะกิจกรรม: 
เป็นการน าเสนอความรู้จาก standard textbook โดยเป็น
หวัข้อที่ได้รับมอบหมาย จาก 
อาจารย์ประจ าหน่วยหรือ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ topic ที่น าเสนอในสัปดาห์นั้นๆ. 
ผู้เตรียม: Topic และ Journal club ให้สลับกันระหว่าง 
Resident 2, Resident 3 หรือ 4 

 

 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
แพทย์สาย chest อยู่เวรรับผู้ปุวยนอกเวลาราชการทุกวันที่ได้รับปรึกษาจากห้องตรวจผู้ปุวยนอกเวลา 
หรือผู้ปุวยที่ห้องฉุกเฉินโดย resident 2 มีหน้าที่เป็น first call และปรึกษา resident 3 หรือ 4 เมื่อมีปัญหา. 
การปรึกษาอาจารย์ 
อาจารย์อภิชาติและอาจารย์สมเจริญ อยู่เวรสลับกันทุกวัน. 
การตามอาจารย์ประจ าหน่วย Chest 
รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง  

มือถือ 081-5954549 

ผศ.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์  มือถือ 089-6336342 
อ.นพ.โสภณ ศิวชาติ  มือถือ 081-0245553 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานแยกตามชั้นปี (job description) 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 
1.ดูแลผู้ปุวยในร่วมกับแพทย์ในทีม. 
2.บันทึกและดูแลความเรียบร้อยของเวชระเบียนผู้ปุวยใน และ ร่วมกับแพทย์รุ่นพี่. 
3.อยู่เวรและรับปรึกษาจากห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ปุวยนอก โดยมีหน้าที่เป็นfirst call. 
4.เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของหน่วยทุกกิจกรรม. 
5.ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาของ extern. 
6.เตรียมและน าเสนอ Pre-op conference และ topic ในทุกสัปดาห์. 
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หัตถการที่ควรท าได้ 
Tracheostomy 
Thoracostomy 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 หรือ 4(Chief resident) 
1. ดูแลผู้ปุวยในร่วมกับแพทย์ในทีม. 
2. บันทึกและดูแลความเรียบร้อยของเวชระเบียนผู้ปุวยในร่วมกับแพทย์รุ่นน้องในทีม. 
3. น าทีมในการรับปรึกษาผู้ปุวยต่างแผนก. 
4. อยู่เวรและรับปรึกษาจากห้องฉุกเฉิน หรือห้องตรวจผู้ปุวยนอก. 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของหน่วยทุกกิจกรรม. 
6. เข้าห้องผ่าตัดผู้ปุวยทุกราย. 
7. ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาของแพทย์รุ่นน้อง. 
8. เตรียมและน าเสนอ journal ทีเ่กี่ยวข้องกับ topic ของสัปดาห์นั้นๆ ทุกสัปดาห์. 
9. ดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดของแพทย์รุ่นน้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย. 
หัตถการที่ควรท าได้ 
Rib resection 
Thoracotomy 
Decortication 
Repair lung injury 

 
การประชุมทางวิชาการภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาสเข้าร่วม 
 

การประชุมทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล จ านวนครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือน 

Interhospital conference ของสมาคมศัลยแพทยท์รวงอกฯ ทุก 3 เดือน 

(วันเสาร์ 8.00-16.00 น.) 
ประชุมราชวิทยาลัยศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ปีละ 1 ครั้ง  

(ก.ค. ของทุกป)ี 
ประชุม Two days in Cardiology ปีละ 1 ครั้ง 

(ธ.ค. ของทุกปี) 
ประชุมประจ าปีสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ปีละ 1 ครั้ง 

(ม.ค. ของทุกปี) 
อบรมระยะสั้นของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ ปีละ 1 ครั้ง 

 (พ.ค. ของทุกปี) 
ประชุมสมาคมแพทยโ์รคหัวใจ ปีละ 2 ครั้ง 
Interhospital  pediatric cardiology conference ทุก 2 เดือน 
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หนังสือและวารสารที่ควรอ่าน 
Lists of Textbooks 
 1.  Schwartz’s Principle of Surgery. 11 th Edition, 2019. 
 2.  Surgery of the Chest. David C Sabiston et al 9 th Edition, 2016. 
 3.  Cardiac Surgery in the Adult. Lawrence H. Cohn et al.  5 th Edition , 2018. 
 4.  General Thoracic Surgery. Thomas W shield et. Al 8 th Edition, 2018. 
           5.  Adult chest surgery. David J. Sugarbaker, 2015. 
 7.  Mastery of Cardiothoracic Surgery. Kaiser,Kron,Sprag , 3 nd Edition, 2014. 
 8.  Reconstructive Valve Surgery. Carpentier, 2010. 
 9.  Mechanical Circulatory Support. Kormos & Miller, 2012. 
          10.  Valvular heart disease. Otto & Bonor, 3 rd Edition, 2009. 
          11.  Pediatric Thoracic Surgery. Parikh,Crabbe,Aceldish,Rothenberg, 2009 
          12.  Congenital Heart Disease in Adults. Joseph K. Perloff, 3 rd Edition, 2009. 
          13.  Cases in Adult Congenital Heart Disease. Gatzoulis,Webb,Broberg,Hideki, 2010. 
          14.  Peason’s Thoracic & Esophageal surgery. 3 rd Edition, 2008.            
          15.  Cardiac Intensive Care. Allen Jeremias,David L. Brown , 2 nd Edition, 2010 
 
Lists of Journals 
          1.   Annals of thoracic Surgery 
 2.   Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 
 3.   Seminar in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
           4.  Operative technique in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
           5.   Journal of Cardiac Surgery 
           6.   Chest surgical clinic of North America 
           7.   British Heart Journal 
  8.  American Journal of Cardiology 
  9.  Circulation 
 10.  Chest 
 11.  Thorax; The Journal of British Thoracic Society 
 

แหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ  
• ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม  

• www.med.cmu.ac.th/ library  
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ภาคผนวก 
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ผนวกที่ 1 
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ผนวกที่ 2  
2.1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้าน (หลักสูตร 5 ปี) แต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ๆ ดังนี้ 
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     2.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ๆ ดังนี้ 
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ผนวกที่ 3 
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ผนวกที่ 4 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกประสบการณ์การผ่าตัดใน Log book 

โดยแยกตาม procedure (ขอจาก อฝส. ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 

1. Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease 
1.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
1.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
2. Lung surgery 
2.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Lung surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
2.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Lung surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
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3. Esophageal surgery 
3.1 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Esophageal surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
4. Valve surgery 
4.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Valve surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
 

4.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Valve surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
 

5. Coronary artery bypass graft (CABG) 
5.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Coronary artery bypass graft (CABG) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
 

5.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Coronary artery bypass graft (CABG) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
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6. Congenital heart disease (open and closed heart surgery) 
6.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Congenital heart disease) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
6.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Congenital heart disease) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
7. Aortic surgery 
7.1 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Aortic surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
8. Peripheral vascular surgery 
8.1 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Peripheral vascular surgery) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
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9. Bronchoscopy 
9.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Bronchoscopy) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
9.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Bronchoscopy) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
10. Esophago-gastroscopy 
10.1 แบบฟอร์มรายการท าผ่าตัดด้วยตนเอง (Esophago-gastroscopy) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          

 
10.2 แบบฟอร์มรายการช่วยท าผ่าตัด (Esophago-gastroscopy) 
ที ่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย์ 

ผู้ควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผ่าตัด) 

1          

2          
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ผนวกที่ 5 

5.1 แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยอาจารย์ 
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5.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก โดยผู้ร่วมงาน 
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ผนวกที่ 6 
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ผนวกที่ 7 
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ผนวกที่ 8 

 



หน่วยศัลยศาสตรท์รวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

109 
 

ผนวกที่ 9 
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ผนวกที่ 10 

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 053-936150 - 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 053-935531-3 35531-3 
ส านักงานหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกหัวใจ 
และหลอดเลือด 

053-935537 35537 

ส านักงานหน่วยโรคหัวใจกุมารเวชศาสตร์ 053-935419 35419 
ส านักงานหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอด
เลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

053-935486 35486 

ห้องสวนหัวใจ 053-936711-2 36711-2 
ห้อง Echo 053-936713-4 36713-4 
ห้อง Echo Ped 053-935419 35419 
I.C.U. ศัลยกรรม 053-935980 35980 
I.C.U. CVT 053-935981 35981 
SUB I.C.U. 053-935967 35967 
I.C.U. Trauma 053-935984 35984 
C.C.U. 1 053-935856 35856 
C.C.U. 2 053-935859 35859 
Neonatal I.C.U. ( NICU ) 053-935895 35895 
Pediatric I.C.U. ( PCICU ) 053-935886 35886 
ห้องฉุกเฉิน 053-936332-3 96332-3 
OPD ศัลยกรรมพิเศษ 1 053-935735 35735 
หอผู้ปุวยสามัญศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ
และหลอดเลือด 

053-935958 35958 
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ผนวกที่ 11 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากร 
ศัลยแพทย์ 

รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 
ผศ.นพ. วีระชัย  นาวรวงศ ์ 081-5956578 
อ.นพ. สุรินทร์  วรกิจพูนผล 081-8814284 
รศ.นพ. สมเจริญ  แซ่เต็ง 081-5954549 
รศ.ดร.นพ. อภิชาติ  ตันตระวรศิลป์ 089-6336342 
ผศ.นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ 081-5956287 
ผศ.นพ. นพพล  ทักษอุดม 063-2545651 
ผศ.พญ. ฉัตรอรุณ  ริมสุขเจริญชัย 084-6129199 
ผศ.นพ. โสภณ  ศิวชาต ิ 081-0245553 
อ.นพ. อมฤต  โพธิกุล 089-6333661 

 

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

นส. สุภาพ กุลทวงศ์ 081-5941990 
นาง อนงค์ ชัยยาศรี 081-8818881 
นส. ปิ่นมณีรัตน ภัทราวัฒน์วงษ์ 081-5316355 

 

 
 
 
 
 


