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ประกาศแพทยสภาที1่2 /2555 

เร่ือง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมนิเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 
(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 ) 

(เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัศัลยศาสตร์) 
 

ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทกัษะทางคลนิิก 
หมวดที ่2 ภาวะผดิปกติจ าแนกตามโรคหรือกลุ่มอาการ/ภาวะ จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยเบ้ืองตน้และให้การบ าบดัโรคฯ 
การรักษาผูป่้วย ได้อย่างทนัท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์   รู้ขอ้จ ากัดของตนเองและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้
ประสบการณ์มากกวา่ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กลุ่มที่ 2โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบดัโรคฯ  การรักษาผูป่้วย ได้
ด้วยตนเอง รวมทั้ งการฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค   ในกรณีท่ีโรครุนแรง หรือซับซ้อนเกิน
ความสามารถ ใหพิ้จารณาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และส่งผูป่้วยต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 

กลุ่มที่ 3โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค และรู้หลกัในการดูแลรักษา
ผูป่้วย  การฟ้ืนฟสูภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ตดัสินใจส่งผูป่้วยต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 
2.1 อาการ / ปัญหาส าคญั  (ICD10 ข้อ XVIII, R00 - R69)    

ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา สามารถวนิิจฉยัแยกโรคและปฏิบติัรักษา
เบ้ืองตน้ ไดเ้หมาะสมส าหรับอาการส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

 อุบติัเหตุ  
 ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด  
 ตาเหลือง ตวัเหลือง   
 เบ่ืออาหาร คล่ืนไส ้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด  
 สะอึก ส าลกั กลืนล าบาก  
 ทอ้งเดิน ทอ้งผกู อุจจาระเป็นเลือดอุจจาระด า  
 กอ้นในทอ้ง 
 ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวยีนศีรษะ หนา้มืด เป็นลม 
 ปวดขา 
 กลา้มเน้ืออ่อนแรง ชกั สัน่ กระตุก ชา ซึม ไม่รู้สติ 
 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหน่ือย หายใจขดั หายใจไม่อ่ิม เจบ็หนา้อก ใจสัน่ เขียวคล ้า 
 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะขดั ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ กลั้นปัสสาวะไม่ได ้ 
 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย   
 กอ้นท่ีคอ กอ้นใตผ้ิวหนงักอ้นท่ีเตา้นม  
 ซีด ต่อมน ้ าเหลืองโต 
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2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ) 
กลุ่มที ่1 
 Shock 
 Cardiac tamponade 
 pneumothorax 
 acute urinary retention 
 acute increased intracranial pressure 
 acute abdomen 
 serious bleeding : massive bleeding , intracranial bleeding 
 Animal bite 
 injury /accident : head & neck injury, body and limb injuries, serious injury, electrical injury, burns, near-

drowning & submersion, compartment syndrome, inhalation injury 
 Ruptured and threatening ruptured dissecting aneurysm 
 SVC obstruction 
 Acute urinary retention 

2.3 โรคตามระบบ 
I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (ICD10, A00-B99) 

กลุ่มที ่2 
Tetanus 
กลุ่มท่ี 3 
Gas gangrene 

II NEOPLASM ( ICD10, C00-D48)   

กลุ่มที ่2 
benign neoplasm of skin and subcutaneous tissue 
กลุ่มที ่3 
benign and malignant neoplasm of 

 esophagus,  
 stomach,  
 colon, rectum,  
 liver and biliary tract, pancreas,  
 breast,  
 prostate gland, testes, kidney, urinary bladder,  
 brain,  
 thyroid gland 
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 malignant neoplasm skin and subcutaneous tissue 
IV. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, ANDMETABOLIC DISEASE(ICD 10, E00 - E90) 

กลุ่มที ่2 
 goiter 
 thyrotoxicosis 
 Disorders of fluid, electrolyte and acid-base imbalance 
กลุ่มที ่3 

 Cushing’s syndrome 
 hormonal disorders อ่ืน ๆ เช่น Addison’s disease, pituitary gland disorders, parathyroid gland disorders 

เป็นตน้ 
VI. DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM(ICD10, G00 - G99) 

กลุ่มที ่3 

 brain abscess 
 hydrocephalus 

IX. DISORDERS OF THE CIRCULATORY SYSTEM   (ICD10,  I00 – I 99) 

กลุ่มที ่2 
 hemorrhoids 
กลุ่มที ่3 

 valvular heart diseases  
 ischemic heart diseases 
 varicose veins of lower extremity 
 hemorrhoids (complicated) 
 cerebral vascular disease 
 Aortic aneurysm and dissection 
 Peripheral arterial occlusive disease 
 deep vein thrombosis 

X. DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM  (ICD 10,  J00-J99) 

กลุ่มที ่2 

 pneumothorax 
 lower respiratory infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess,  bronchiectasis) 
กลุ่มที ่3 

 pyothorax(empyema thoracis) 
XI. DISORDERS  OF  THE  DIGESTIVE  SYSTEM (ICD10,  K00 - K93) 

กลุ่มที ่2 
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 anal fissure 
 liver abscess 

 acute pancreatitis 

 gastrointestinal hemorrhage 
 acute appendicitis 

 กลุ่มที ่3 

 hernia (inguinal, umbilical) 
 cholelithiasis, cholecystitis 
 intestinal obstruction 
 fistula in ano 
 perianal abscess 
 peritonitis 

 Infantile hypertrophic pyloric stenosis 
XII. DISORDERS  OF  SKIN  &  SUBCUTANEOUS  TISSUE (ICD 10,  L00 - L99) 

กลุ่มที ่2 
 impetigo 
 cellulitis 
 abscess 
 corn, keloid, scar 
 wart 
 ulcer 
 cyst 
 lymphadenitis 

XIII. DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (ICD 10,  M00 - M99) 

กลุ่มที ่2 
 pyomyositis 
กลุ่มที ่3 

 Necrotizing fasciitis 
XIV. DISORDERS  OF  THE  GENITO- URINARY  SYSTEM  (ICD 10,  N00 - N99) 

กลุ่มที ่2 
 cystitis, urethritis 
 urethral syndrome 
 orchitis and epididymitis 
 hyperplasia of prostate 
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 phimosis / paraphimosis 
 mastitis 
 pyelonephritis 
 Stress incontinence 
กลุ่มที ่3 

 obstructive & reflux uropathy 
 hydrocele of testis 
 urolithiasis 

XVII. CONGENITAL MALFORMATIONS, DEFORMATIONS AND CHROMOSOMAL 
ABNORMALITIES (ICD 10, Q00 - Q99) 

กลุ่มที ่3 

 encephalocoele, hydrocephalus 
 pre-auricular sinus, sinus, fistula and cyst of branchial cleft 
 congenital malformation of heart 
 cleft lip, cleft palate 
 thyroglossal duct cyst 
 tracheo-esophageal fistula 
 diaphragmatic hernia 
 congenital hypertrophic pyloric stenosis 
 congenital megacolon, imperforate anus 
 omphalocoele, gastroschisis 
 hypospadias, undescended testis, ambiguous genitalia 

XIX. INJURY, POISONING AND CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES  (ICD 10,  S00 - T98)  

กลุ่มที ่2 
 wound 
 animal bites 
 foreign body through orifices 
 burns 
 corrosions, heat stroke, electrical injury 
 near-drowning 
 Maltreatment syndrome (child abuse) 
กลุ่มที ่3 

 chest injury 
 abdominal injury 



7 
 

 head injury 
 spinal cord and peripheral nerve injury 
 Genitourinary tract injury 

XX. EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY & MORTALITY(ICD 10, V01 - Y98) 

กลุ่มที ่2 
 transport accidents 
 fall 
 exposure to smoke, fire and flames 
 exposure to forces of nature (natural heat or cold, sunlight, victim of lightning, victim of earthquake, victim 
of flood) 
 intention self-harm เช่น crashing of motor vehicle, hanging and suffocation, handgun discharge เป็นตน้ 

 

หมวดที ่3ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการท าหัตถการ 
3.4 การท าหัตถการทีจ่ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยแบ่งระดบัหัตถการดงัต่อไปนี้ 
ระดบัที ่1 หมายถงึหัตถการพืน้ฐานทางคลนิิก  
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  ตรวจและ
ประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  สามารถท าได้ด้วยตนเอง วนิิจฉยัและดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นได ้

 venepuncture 
 intravenous fluid infusion 
 injection :  intramuscular, intradermal, intravenous, subcutaneous 
 blood and blood component transfusion 
 arterial puncture 
 local infiltration and digital nerve block 
 nasogastric intubation, gastric lavage, gavage and irrigation  
 urethral catheterization  
 incision and drainage   
 debridement of wound 
 wound dressing 
 excision of benign tumour and cyst of skin and subcutaneous tissue  
 local destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue 
 suturing and desuturing 
 stomal care  
 first aid management of injured patient 
 measurement of central venous pressure 
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ระดบัที ่2 หมายถงึหัตถการทีม่คีวามซับซ้อนกว่าหัตถการพืน้ฐานมคีวามส าคญัต่อการรักษาผู้ป่วย  
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  ตรวจและ
ประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม สามารถท าภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง และเม่ือผา่นการเพ่ิมพนูทกัษะ
แลว้ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  วินิจฉยัและดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นได ้

 venesection     
 intercostal drainage 
 removal of nail, nail bed or nail fold  
 paracentesis: abdominal, pleural 

ระดบัที ่3 หมายถงึหัตถการทีม่คีวามซับซ้อน และอาจท าในกรณีทีจ่ าเป็น   
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิด ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไดถู้กตอ้ง  เคยช่วยท า และเม่ือผา่นการเพ่ิมพนูทกัษะ สามารถท าไดภ้ายใตก้ารแนะน า วนิิจฉยั ดูแล
บ าบดัภาวะแทรกซอ้นภายใตก้ารแนะน าไดถู้กตอ้ง 

 appendectomy 
 circumcision 
 needle biopsy of breast 
 peritoneal lavage 
 suprapubic tapping 
 tracheostomy 
 ultrasound abdomen in trauma condition 

 
ระดบัที ่4 หมายถงึหัตถการทีม่คีวามซับซ้อน และ/หรืออาจเกดิอนัตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 

เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิด ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพ
และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไดถู้กตอ้ง สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเม่ือผา่นการเพ่ิมพนูทกัษะ  
เคยเห็นหรือเคยช่วย 

 vasectomy 
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พ.วป.602: การฝึกปฏิบตังิานทางศัลยศาสตร์เป็นนักศึกษาเวชปฏบิัติ  8 หน่วยกติ  8( 0/0 –8/ฝ) 
เงื่อนไขทีต้่องผ่าน  จบช้ันปีที่ 5. และเป็นนกัศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 โดยสมบูรณ์ 

ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จะหมุนเวยีนมาฝึกปฏิบติังานทางศลัยศาสตร์ทั้งหมด 8 สปัดาห์ โดยฝึกปฏิบติังานท่ีคณะแพทยศาสตร์ 
4 สปัดาห์ และฝึกปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลสมทบ อีก 4 สปัดาห์  ใน 4 สปัดาห์ท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีคณะแพทยศาสตร์นกัศึกษาจะได้
ฝึกปฏิบติังานทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป 2 สปัดาห์ และฝึกปฏิบติังานศลัยศาสตร์เฉพาะทางอีก 2 สปัดาห์ ส าหรับการฝึกปฏิบติังานท่ี
โรงพยาบาลสมทบจะเป็นการฝึกปฏิบติังานศลัยศาสตร์ทัว่ไปเท่านั้น 

การฝึกปฏิบติัจะเป็นไปในลกัษณะท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นนกัศึกษาเวชปฏิบติัรับผิดชอบการดูแลรักษาผูป่้วยใน
หอผูป่้วยศลัยกรรมห้องตรวจผูป่้วยนอกทางศลัยกรรมเขา้ร่วมในการผ่าตดัหรือผ่าตดัดว้ยตนเองภายใตก้ารดูแลจากแพทยใ์ชทุ้น
แพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยรั์บผิดชอบอยูเ่วรท่ีไดรั้บมอบหมายในการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยศลัยกรรมตลอด 24 ชัว่โมงและ
รวมถึงการเรียนรู้แนวทางในการเขียนรายงานผูป่้วยรายงานการชนัสูตรบาดแผลและความเห็นของแพทยใ์นผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการ ยติุธรรมการเขียนใบส่งต่อผูป่้วยและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีภาควิชาฯหรือท่ีสถาบนัสมทบได้
จดัไวใ้ห ้

 

การจัดการเรียนการสอน 
1. การแบ่งกลุ่ม 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 6 จะตอ้งฝึกเวชปฏิบติัทางดา้นศลัยศาสตร์เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์โดยจะถูกจดัใหฝึ้กปฏิบติังานเวชปฏิบติั
ดงัน้ี 
1.1. ช่วงที ่1  เป็นการฝึกปฏิบติังานท่ีภาควชิาศลัยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 6 สปัดาห์โดยหน่วยต่าง ๆ จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม 

ดงัน้ี 
ก. กลุ่มท่ี 1  

a. ศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารส่วนตน้ (Upper Gastrointestinal Surgery) 
b. ศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย (Lower Gastrointestinal Surgery) 
c. ศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน (Hepatobiliary and Pancreatic Surgery) 

ข. กลุ่มท่ี 2 
a. ศลัยศาสตร์ระบบโรคหลอดเลือด (Vascular Surgery) 
b. ศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม (Head Neck and Breast Surgery) 
c. ศลัยศาสตร์ระบบโรคทรวงอก (Chest Surgery) 
d. กมุารศลัยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
e. ศลัยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) 
f. เวชบ าบดัวกิฤตทางศลัยศาสตร์ (Surgical intensive care) 

ค. กลุ่มท่ี 3 
a. ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ (Trauma Surgery) 
b. ประสาทศลัยศาสตร์ (Neurosurgery) 
c. ศลัยศาสตร์ระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular thoracic Surgery ) 
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d. ศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (Urosurgery) 
1.1. ช่วงที ่2 เป็นการฝึกปฏิบติังานท่ีสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์โดยจะฝึกปฏิบติังานเฉพาะในหน่วยศลัยศาสตร์

ทัว่ไป สถาบนัสมทบท่ีนกัศึกษาจะเลือกฝึกเวชปฏิบติัไดแ้ก่ 
ก. โรงพยาบาลนครพิงค ์  จ. เชียงใหม่ 
ข. โรงพยาบาลจอมทอง   จ.เชียงใหม่ 

 

2. การเรียนการสอน 
2.1. อาจารย์ทีป่รึกษา 

2.1.1. ในช่วงท่ีผา่นการฝึกปฏิบติังานท่ีคณะ ฯ นกัศึกษาจะมีอาจารยผ์ูดู้แลประจ า 1 ท่านต่อหน่วย โดยจะประกาศไวใ้น
ตารางหมุนเวยีนปฏิบติังาน และบอร์ดภาควชิา ฯ 

2.1.2. อาจารยผ์ูดู้แลจะมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและดูแลผูป่้วยร่วมกบันกัศึกษา โดยอาจารยอ์าจจะมอบหมายใหนึ้กศึกษา
ดูแลผูป่้วยบางรายโดยเฉพาะ ออกตรวจผูป่้วยนอกร่วมกบัอาจารย ์เขา้ช่วยผา่ตดัในบางราย ใหค้  าแนะน าในการ
หมุนเวยีนฝึกปฏิบติังาน ตรวจสอบ logbook ของนกัศึกษา รับผิดชอบการสอบหตัถการศรว.ขั้นตอนท่ี 3 ในส่วน 
workplace-based procedure และใหค้ะแนนนกัศึกษาในส่วนการสงัเกตและเวชระเบียน 

2.1.3. นกัศึกษาตอ้งน าใบประเมินใหอ้าจารยผ์ูดู้แลเซ็นช่ือ 2 คร้ัง คร้ังแรกภายใน 3 วนัหลงัจากข้ึนฝึกปฏิบติังาน และ
คร้ังท่ี 2 ภายในสปัดาห์ท่ี 2 ถา้นกัศึกษาใหอ้าจารยเ์ซ็นชา้กวา่ท่ีก าหนด จะถูกหกัคะแนนความรับผิดชอบในส่วน
ของการสงัเกต 1 คะแนน 

2.2. ภาคทฤษฎ ี (Knowledge) 
นกัศึกษาจะไดรั้บการสอนและประเมินความรู้ระหวา่งฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

2.2.1. การเรียนการสอนขา้งเตียง (Bed side ward round) กบัอาจารยใ์นหน่วย 
2.2.2. Practical point in Surgery for Extern ทุกวนัศุกร์ 13:00 น. ควรมาเขา้ร่วมทุกคร้ัง 
2.2.3. นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการของหน่วย เช่น journal club, new admission, morbidity – mortality 

conference โดยอาจไดรั้บมอบหมายใหน้ าเสนอในบางหวัขอ้ 
2.2.4. นกัศึกษาควรมาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการของภาควชิา เช่น Surgical grand round, Morbidity – Mortality 

Conference, Collective review, Journal club, Special lecture ซ่ึงจดัในวนัศุกร์ 
2.2.5. นกัศึกษาควรมาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการระหวา่งภาควชิา ( Interdepartmental Conference ) เช่น Surgicopatho X- 

rays conference ( SRPC ), Gastro – intestinal conference (GI conference), Pediatric conference, Breast 
conference, Neuro-Xray, neuropatho conference 

2.3. ภาคปฏิบตั ิ( Skill ) 
นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกและประเมินทกัษะดงัน้ี 

2.3.1. ฝึกตรวจและรักษาผูป่้วยท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกและท่ีหอ้งฉุกเฉิน 
2.3.2. ฝึกดูแลรักษาผูป่้วยก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัในหอผูป่้วยศลัยกรรม  
2.3.3. ฝึกหตัถการในหอผูป่้วย และเขา้ช่วยผา่ตดั 
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2.3.4. ฝึกน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูป่้วยและฝึกอภิปรายการวนิิจฉยัโรค/หรือปัญหาต่าง ๆของผูป่้วยทั้งในระยะเวลาก่อน
ผา่ตดัในขณะผา่ตดัและหลงัผา่ตดัรวมถึงการฝึกวเิคราะห์ถึงสาเหตุของโรคการเกิดพยาธิสภาพตลอดถึงแนวทาง
ในการรักษา 

2.3.5. ฝึกหตัถการพ้ืนฐานโดยอยูใ่นความดูแลและช่วยเหลือจากอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นหรือแพทยใ์ชทุ้นของภาควชิา
ฯ 

2.3.6. ฝึกบนัทึกและเรียบเรียงรายงานของผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลใหถู้กตอ้งสมบูรณ์และเป็นล าดบัขั้นตอนตลอด
ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บการรักษาบนหอผูป่้วย โดยนกัศึกษาไม่ตอ้งเขียนสรุปรายงานจ าหน่ายผูป่้วย (discharge 
summary) ซ่ึงจะเป็นหนา้ท่ีของแพทยป์ระจ าบา้น 

2.3.7. ฝึกอยูเ่วรนอกเวลาราชการ โดยจะมอบหมายใหอ้ยูเ่วรสลบักบัแพทยป์ระจ าบา้น 
2.4. ภาคเจตคต ิ( Attitude )  

นกัศึกษาจะไดฝึ้กและประเมินในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.4.1. ความรับผิดชอบ 

2.4.1.1. ความสนใจกระตือรือร้นต่อการเรียนการสอน และการท างานในหอผูป่้วย 
2.4.1.2. ความสนใจและรับผิดชอบต่อการช้ีแนะ ( feedback ) 

2.4.2. การตรงต่อเวลา 
2.4.3. มนุษยสมัพนัธ์และความประพฤติ 

2.4.3.1. การเขา้กนัไดก้บัทีมผูรั้กษาและเพ่ือนร่วมงาน 
2.4.3.2. ความประพฤติและการปฏิบติัต่อผูป่้วย 

2.4.4. การใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม  
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คู่มือการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร 
(Gastrointestinal surgery unit) 

 
วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  
และ พ.คพ. 502 ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืน ๆ มาฝึก
ปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอกและการดูแล
ผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และให้
การวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้รวมถึงสามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 

3. นักศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดัทราบถึงขั้นตอน
พ้ืนฐานในการผา่ตดัและไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 

อาจารย์ประจ าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดนิอาหาร 
1. รศ.นพ. ม.ร.ว. ธีรภทัร์ จกัรพนัธ์ุ (อาจารยพ์ิเศษ) 
2. รศ.พญ.สิริกาญจน์ ยามาดะ (หวัหนา้หน่วย upper GI) 
3. ผศ.นพ.ปวธิ สุธารัตน์ (หวัหนา้หน่วย Lower GI) 
4. อ.นพ.วรวทิย ์ฆงัตระกลู 
5. ผศ.นพ.มล.พนัธ์ภทัร์ จกัรพนัธ์ุ 
6. ผศ.นพ.ทิวา สุทธิโอสถ (อาจารยพ์ิเศษ) 
7. อ.นพ.สุวรรณ แสนหม่ี 
8. อ.นพ.เอกรินทร์ ศุภตระกลู 

การฝึกปฏบิัตงิาน นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารเป็นเวลา 2 
สปัดาห์โดยมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Teaching Round วนัพฤหสับดี เวลา 10.00-12.00 อาจารยผ์ูส้อน รศ.มรว.ธีรภทัร์ จกัรพนัธ์ุ 
Morning round   
 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของหน่วย โดย
เร่ิม round ตั้งแต่หอผูป่้วยศลัยกรรมฉุกเฉิน ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการจดัเตรียมขอ้มูล
แฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทางคลินิก investigation & imaging studies ต่าง ๆ 
น าเสนออาจารย ์ เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียน รายการสัง่การรักษาประจ าวนั ร่วมกบัแพทย์
ประจ าบา้น  

หลงัจาก morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures ( ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain ) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note , refer 
note.  
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
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 ทุกวนัจนัทร์ เวลา 9.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 Extern จะไดมี้โอกาสศึกษา
ผูป่้วยนอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและ
ตรวจร่างกาย แล้วมาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสังเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารย์ภายในหน่วย
นอกจากนั้น extern อาจมีโอกาสไดเ้ฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจช่องทอ้งดว้ยเคร่ือง ultrasounography 
การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัจนัทร์ท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอก หรือห้องผ่าตดัเล็ก Extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสังเกต หรือฝึกหัตถการการผ่าตดัเล็ก
ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผ่าตดักอ้นบริเวณผิวหนงั การเจาะช่องปอดหรือช่อง
ทอ้ง  
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารมีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัองัคารและวนัพฤหสั ท่ีห้องผา่ตดัเบอร์ 2 รวมถึงอาจมีการ
ผ่าตดัฉุกเฉินท่ีห้องผ่าตดัอ่ืน ๆด้วย Extern มีโอกาสเขา้ช่วยผ่าตดั ซ่ึง Extern ควรศึกษาผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตดัล่วงหน้าอย่าง
ละเอียด ในการสังเกตการผ่าตดั ส่ิงส าคญัท่ีควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือให้เห็นและเขา้ใจถึง
พยาธิสภาพของโรคอย่างถ่องแท ้ และควรสังเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผ่าตดั เช่น การผูก การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใช้
เคร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์  
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยมี 2 การประชุม คือ  

1. New admission case conference& Journal club มีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่ีหอ้งประชุมโอกาส
ระเบียบ ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดย Extern เป็นผูเ้ตรียมและน าเสนอ ในดา้น
ประวติั การตรวจร่างกาย lab. investigation, imaging studies อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ ใหท่ี้
ประชุมรับทราบ เพ่ือวางแผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้นต่อไปซ่ึง Extern จะไดป้ระโยชนจ์ากการฝึกหดั
น าเสนอผูป่้วยในท่ีประชุม และไดค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆจากการประชุมน้ี รวมไปถึงการเลือกและฝึกอ่าน Journal ท า
ใหE้xtern สามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่าง ๆ  และการวางแผนผา่ตดัในผูป่้วยท่ี
จะไดรั้บการผา่ตดัในสปัดาห์ถดัไป   

2. Preoperative preparation conference and Topic Reviewมีทุกวนัพธุ 13:30น. – 15:30น. 
3. MM and topic conference มีทุกวนัพธุสุดทา้ยของเดือน เวลา 13:30 – 15:30 น. 

 
Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
 
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note  
Ward round 
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 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern ร่วม
ดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัจนัทร์ หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน Extern ตอ้งอยูเ่วรเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึง
เขา้ช่วยการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  
 ในคืนวนัท่ีไม่ไดรั้บผูป่้วยฉุกเฉิน ทางภาควชิาจะจดัเวรรับปรึกษาผูป่้วยในของหน่วย ซ่ึงกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วย
แลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยข์องหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที  
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

 Schwartz’s Principle of Surgery, 9th Edition. (2009) . 
 Sabiston Textbook of Surgery, 18th Edition. (2007)  

 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย GI 

  
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 

จนัทร์ Ward Round OPD  OPD  

องัคาร Ward Round 
OR 

Endoscopy 

พธุ Ward Round  Service Conference   
Preop& Topic 

Review 
MM (พธุสุดทา้ย) 

 

พฤหสับดี Ward Round 
OR 

Endoscopy 

ศุกร์ Ward Round Department Activity   Department Activity 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบหลอดเลือด 
(Vascular Unit) 

 
วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือดในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  
และ พ.คพ. 502 ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืนๆ มาฝึกปฏิบติั
ในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอกและการดูแลผูป่้วย
ในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือดนกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้าร
วนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้รวมถึงสามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 

3. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัทราบถึงขั้นตอน
พ้ืนฐานในการผา่ตดัและไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 

การฝึกปฏบิัตงิาน นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือดเป็นเวลา          2 
สปัดาห์ โดยมี ศ.นพ.กิตติพนัธ์ุ ฤกษเ์กษม  เป็นผูดู้แล ท่ีปรึกษาแก่ทุกกลุ่ม ใหน้กัศึกษารายงานตวักบัอาจารยช่์วง Morning Round 
เพื่อวางแผนการเรียน, รับมอบงานท่ีมอบหมายเป็นพิเศษและสอบถามตารางปฏิบติังานท่ีไม่แน่ใจ  ตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   
 วนัจนัทร์ถึงพฤหสับดี ตั้งแต่เวลา 7.00 และวนัศุกร์หลงั Interesting Case Conference/Round กบั ศ.นพ.กิตติพนัธ์ุ ฤกษ์
เกษม ประมาณ 8.30 น. ค่อยไป round กบัทีมโดย Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของ
หน่วย โดยเร่ิม round ตั้งแต่หอผูป่้วย ไอ ซี ย ู ศลัยกรรม ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการ
จดัเตรียมขอ้มูลแฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทางคลินิก investigation & imaging 
studies ต่างๆ น าเสนออาจารย ์ เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียน รายการสัง่การรักษาประจ าวนั 
ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  

หลงัจาก morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่างๆ เช่น Bedside procedures ( ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain ) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่างๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่างๆ เช่น progress note, refer note.  
 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพฤหสั เวลา 10.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 โดย Extern จะไปนัง่กบั
อาจารยท่ี์จะอยูเ่วรสอนปี 6 (ดูตารางใน E-Learning) โดยมีกิจกรรม Teaching OPD น้ี Extern จะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอกทั้งทาง
ศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มา
ปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย 
การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัพฤหสัท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือหอ้งผา่ตดัเลก็ Extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการผา่ตดัเลก็
ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดักอ้นบริเวณผิวหนงั รวมทั้งการผา่ตดัเลก็ AVF 
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ทุกวนัจนัทร์ 9:00 – 12: 00 น. ท่ีหอ้งผา่ตดัเลก็ชั้น 10 อาคารศรีพฒัน์ 13.00-14.30 น. ท่ีหอ้งผา่ตดัเลก็ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
และ วนัศุกร์ 9:00 – 10: 00 น. ท่ีหอ้งผา่ตดัเลก็ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี    
 
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด มีการผา่ตดัใหญ่ ณ หอ้งผา่ตดั ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน 
- ทุกวนัจนัทร์ ( ทั้งวนั ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข  6)  
- ทุกวนัองัคาร (ทั้งวนั ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข  7)   
- วนัพธุสปัดาห์เวน้สปัดาห์ (สลบักบักิจกรรม Journal club & Topic review ดงัรายละเอียดดา้นล่าง) ((ทั้งวนั ท่ีหอ้งผา่ตดั
หมายเลข  4 ) 
 นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้
อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็น
และเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การ
เลือกใช ้ หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้น
วชิาชีพแพทย ์ 
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม 3 คร้ังคือ  
1. Journal club,MM & Topic review มีประจ าทุกวนัพธุท่ีไม่มีหอ้งผา่ตดั Local anesthesia (OR 4)  นั้นคือ ทุกวนัพธุสปัดาห์เวน้
สปัดาห์  เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่ีหอ้งเรียน 3 น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยข์องหน่วย ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึง
การรักษาโรคบางอยา่งในแนวลึกจาก Topic review และการรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่างๆ  นกัศึกษาสามารถ
เขา้ร่วมกิจกรรมไดจ้นถึงเวลา 12.00 น. หลงัจากออกจากกิจกรรมน้ีให ้นศพ.เขียนสรุป 10 บรรทดัในกระดานเสวนา (Web board- 
E Learning) วา่ไดเ้รียนอะไรมาบา้งเพ่ือตรวจในวนัศุกร์เชา้ อน่ึงสงัเกตุวา่ Journal club & Topic review มีประจ าทุกวนัพธุท่ีไม่มี
หอ้งผา่ตดัหมายเลข 4 นกัศึกษาสามารถตามจากตารางการผา่ตดัหรือถามพ่ี resident หรือวา่ถา้นกัเรียนเวลา 10.40 น. มาท่ีหอ้งเรียน 
3 แลว้ไม่เห็นมีการประชุมดงักล่าว ใหน้กัเรียนเขา้ไปหอ้งผา่ตดัหมายเลข 4  (OR 4)  
2. Seminar and Vascular Grand Round จะมีประชุมทุกวนัพฤหสับดี เวลา 8.30-9.30 น. ท่ีหอ้งแพทยป์ระจ าบา้น  จะมีการทบทวน
ความรู้ โดยแพทยป์ระจ าบา้น หลงัจากออกจากกิจกรรมน้ีให ้ นศพ.เขียนสรุป 10 บรรทดัในกระดานเสวนา (Web board- E 
Learning) วา่ไดเ้รียนอะไรมาบา้งเพ่ือตรวจในวนัศุกร์เชา้   
3. Interesting case conference/round มีประจ าทุกวนัศุกร์ เวลา 7.00 – 8.20 น. กบัอาจารยกิ์ตติพนัธ์ุ โดยอาจารยจ์ะใหน้กัศึกษาเตรียม
ประวติัและการตรวจร่างกายมา 1 ราย ท่ีน่าสนใจหรือท่ีไม่เขา้ใจ มาอภิปรายลึกลงเป็นพิเศษในหอผูป่้วย ดงันั้นนกัศึกษาทุกคนตอ้ง
เตรียมผูป่้วยในการรับผดิชอบของตนเองใหพ้ร้อมทุกราย นอกจากนั้นจะใชเ้วลาบางส่วนตรวจงานใน E-Learning  กิจกรรมน้ี 
4. Endovascular Meeting ทุกวนัศุกร์ 13.00-14.00 น. ณ. หอ้งประชุมภาควชิารังสีวทิยา  จะเป็นการทบทวนภาพถ่ายรังสีผูป่้วยใน 
Ward รวมถึงวางแผนการท ารักษา complex arterial construction หอ้งเรียนมกัมีการเปล่ียนแปลงไม่ทราบล่วงหนา้ให ้ นศพ. มารอ
ท่ีหนา้ภาควชิารังสีวทิยาและไลถาม อจ.กิตติพนัธ์ุ มาเวลา 13.00 น. วา่ประชุมหอ้งใด  
 
อน่ึงการประชุมดงักล่าวท่ีกล่าวมา  อาจจะจดัในรูปแบบ VDO conference ใหติ้ดตามจากอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 
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Department conference (Department Activity) 
 การประชุมวิชาการ Grand round ของภาควิชาในวนัศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. เป็นการจดัการประชุมวิชาการส าหรับ
แพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์เพ่ือให้ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุก
คร้ัง  และเขียนสรุป 10 บรรทดัลงในกระดาน Web board (E learning) ภายใน 2 วนัหลงัการเขา้ประชุม 
 
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note, 
summary discharge note.   
 
Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern ร่วม
ดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
 
Teaching round 
 วนัศุกร์ จะเรียน Interesting case conference/round กบั ศ.นพ.กิติพนัธ์ุ  ฤกษเ์กษม เวลา 7.00-8.20 น.   
 
การเรียนและการให้คะแนนผ่านระบบ E-learning  
 ใหน้กัศึกษาท าการเรียนผา่นระบบ E-learning ก่อนหรือตั้งแต่วนัแรกท่ีอยูส่ายศลัยศาสตร์หลอดเลือด โดยค าแนะน าการ
เรียนใหเ้ขา้ท่ี https://elearning.cmu.ac.th แลว้ Log in ท่ี Tool Bar ขวาบน โดยใส่ Username - Password ท่ีนกัเรียนมีเม่ือลงทะเบียน
เป็นนักศึกษา มช. หลงัจากเขา้สู่ระบบให้นักเรียนเลือก Course categories แลว้ Click Faculty of Medicine  Click Department of 
Surgery  Click Vascular Surgery เลือก Course เรียนโดย นศพ.ปี 6 ให้เลือก E-Learning ส าหรับ นศพ. แผนกศลัยศาสตร์หลอด
เลือด และท าการ Enroll me ตวัเองเขา้สู่ Course เรียน ให้อ่านค าแนะน าโดยละเอียด การตรวจงานท่ีตอ้งท าให้เสร็จและการให้
คะแนนมีดงัน้ี  
1. ทุกวนัศุกร์ สปัดาห์แรก จะท าในการท า teaching round นกัศึกษาตอ้งท า pretest และ post test ของ 5 บทแรก (รวม 10 test)   
2. ทุกวนัศุกร์สปัดาห์สอง สอบช่ือ สอบ 35 ขอ้ Case scenario  vascular และจะตรวจกิจกรรมถาม-ตอบ จากกระดานเสวนา (Web 
board) ซ่ึงอาจารยจ์ะให้ไว ้จะมีกิจกรรมถาม-ตอบ ผูป่้วย  ประเด็นหรือปัญหาท่ีมีในขณะท่ีอยู่สาย ให้ นศพ. ตอบค าถามใน
กระดานเสวนาใหเ้สร็จภายใน 2 วนั  
3. ก่อนวนัสุดทา้ยของการอยูส่าย vascular วนัอาทิตยส์ปัดาห์ท่ี 2 ก่อนเวลา 22.00 น. ใหส้อบ Short Essay examination นกัเรียน
จะไดเ้ขียน Essay ตอบถามการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือด ใชเ้วลาในการสอบทั้งหมด 120 นาที (10.00-17.00 น.) และมีเฉลยตอน 
20.00 น. ช่วงท าสอบ  หากเจอตาม on call บอกให้ตาม Resident ได้เลย  ใช้เครือข่ายท่ีเสถียร การตอบ การสอบใดๆ ใน E 
learning แนะน าใหท้ าในคอมพิวเตอร์มากกวา่มือถือ 

เพื่อเป็นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในการเรียน รวมถึงสอบถามขอ้สงสัยระหวา้งท่ีเรียน ให้นกัเรียนท า Line กรุ๊ป
กบัอาจารยกิ์ตติพนัธ์ุ ตั้งแต่วนัจนัทร์(วนัแรก) (LINE ID:s3007005) ท่ีเขา้มาเรียนในสาย กบัคุณสุวินยั (LINE ID: arm_suwinai)  
ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีเคยเรียน E learning มาตอนปี 4 ให้แจง้ช่ือและรหัสนกัศึกษามาในกรุ๊ปไลน์ท่ีไดส้ร้างไว ้ เพื่อขอให้คุณ
สุวนิยัลบประวติัเก่าท่ีเคยท ามาก่อน (reset) และท าในระดบัของปี 6 ต่อไป 
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การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัพฤหสั หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน Extern ตอ้งอยูเ่วรเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึง
เขา้ช่วยการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  
 ในคืนวนัท่ีไม่ไดรั้บผูป่้วยฉุกเฉิน ทางภาควชิาจะจดัเวรรับปรึกษาผูป่้วยในของหน่วย ซ่ึงกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วย
แลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยข์องหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที   

การอยูเ่วรและความถ่ีในการอยูเ่วรใหไ้ปปรึกษากบั Chief resident ซ่ึงรูปแบบจะข้ึนอยูก่บัจ านวน Extern  โดยจะยดึหลกั
ให ้Extern มี balance ท่ีดีระหวา่งเวลาการท างานอยูเ่วร  self study และเม่ือไดต้กลงกบั Chief resident แลว้ใหม้าบอกกบั อาจารย์
กิตติพนัธ์ุใน LINE  ภายในวนัแรกวา่ความถ่ีเป็นประการใด 
 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

 Schwartz’s Principle of Surgery, 9th Edition. (2009).  
 Vascular Surgery, Rutherford RB. 8th Edition 

 Sabiston Textbook of Surgery, 18th Edition. (2007) 
 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย Vascular 
 

  
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- 
16:30 

จนัทร์ 
Ward 
Round 

OR Minor AVF 
OR 6 

 

องัคาร 
Ward 
Round 

OR 7 

พธุ 
Ward 
Round 

OR 4 

 
Topic Review/MM  
+  Journal Club 

 

 

 

Faculty 
Activity  

 
 

พฤหสับดี 
 

Ward Round Seminar  OPD  OPD 

ศุกร์ 
Interesting Case 

Conference/Round 
 

Ward 
Round 

Department conference   
Endovascular meeting/ 
Department Activity 

 

Topic review/MM and Journal Club วนัพุธ 10:30 -12:00 น. ท่ีหอ้งเรียน 3 วนัพุธเวน้พุธ  สลบักบัสัปดาห์ท่ีมีการ
ผา่ตดั (หอ้ง OR หมายเลข 4) 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับ ทางเดินน า้ดี และตับอ่อน 
(Hepatobiliary and pancreas surgical unit) 

 
วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  
ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืน ๆ มาฝึก
ปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก
และการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน 

3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึงสามารถส่ง 
investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 

4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัทราบ
ถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดัและไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 

การฝึกปฏบิัตงิาน นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน
เป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   
 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 และวนัพธุหลงั new admission case conference  Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย์
ภายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของหน่วย โดยเร่ิม round ตั้งแต่หอผูป่้วย Sub ICU ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบั
แพทยป์ระจ าบา้นในการจดัเตรียมขอ้มูลแฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทางคลินิก 
investigation & imaging studies ต่าง ๆ  น าเสนออาจารย ์เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียน รายการสัง่
การรักษาประจ าวนั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  

หลงัจาก morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures ( ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain ) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note , refer 
note.  
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัองัคาร เวลา 9.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 Extern จะไดมี้โอกาสศึกษา
ผูป่้วยนอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน ใหน้กัศึกษาอยูก่บัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
กลุ่มในการดูแลผูป่้วยนอก  และในเวลา 13.00-16.00 ให ้extern มาเรียนกบั อ.อานนท ์ในการตรวจช่องทอ้งดว้ยเคร่ือง ultrasound 
ท่ี OPD  
 
การผ่าตดัเลก็ 
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 ในวนัองัคารท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือหอ้งผา่ตดัเลก็ Extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการผา่ตดัเลก็
ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดักอ้นบริเวณผิวหนงั การเจาะช่องปอดหรือช่อง
ทอ้ง  
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 4 และวนัพธุ ท่ีหอ้ง
ผา่ตดัเบอร์ 2 และวนัศุกร์บางสปัดาห์ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 9 รวมถึงอาจมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืน ๆดว้ย Extern มีโอกาสเขา้
ช่วยผา่ตดั ซ่ึง Extern ควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีควรเรียนรู้มาก
ท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้ และควรสงัเกต เทคนิค
พ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่าง ๆ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวิชาชีพแพทย ์ 
 ในหตัถการผา่ตดัใหญ่ท่ี Extern จะตอ้งฝึกผา่ตดั ภายใตก้ารสอนและควบคุมโดยศลัยแพทยคื์อ การผา่ตดัไสต่ิ้งอกัเสบ 
ซ่ึงเป็นโรคศลัยกรรมฉุกเฉินท่ีพบบ่อยท่ีสุดโรคหน่ึง ซ่ึง Extern จะไดรั้บการฝึกหดัจากอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นService 
conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยมี 3 การประชุม คือ  

1. New admission case conference มีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 7.00 – 8.30 น. ท่ีหอ้งประชุมหน่วย HBP ชั้น 8 สุจิณโณ ซ่ึง
เป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดย Extern เป็นผูเ้ตรียมและน าเสนอ ในดา้นประวติั การตรวจ
ร่างกาย lab, investigation, imaging studies อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ เพ่ือวาง
แผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้นต่อไปซ่ึง Extern จะไดป้ระโยชน์จากการฝึกหดัน าเสนอผูป่้วยในท่ีประชุม และได้
ความรู้ในดา้นต่าง ๆจากการประชุมน้ี ในการน าเสนอใหเ้สนอผา่นโปรแกรม  Redcap 

2. Journal club & pre-operative round มีประจ าทุกวนัพฤหสับดี เวลา 13.00 – 15.00 น. น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของ
หน่วย ซ่ึง Extern สามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่าง ๆ และการวางแผนผา่ตดัในผูป่้วยท่ี
จะไดรั้บการผา่ตดัในสปัดาห์ถดัไป   

3. HBP interdepartmental conference เป็นการประชุมวชิาการร่วมกนั 3 แผนกคือ HBP surgical unit , แผนกรังสีวทิยา , 
แผนกพยาธิวทิยา ในดา้น interesting cases ของหน่วย โดยจดัในวนัศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 ท่ีหอ้งประชุมโอกาส
ระเบียบ วนัในการจดัจะติดประกาศใหท้ราบเป็นระยะๆ 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note 
Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern ร่วม
ดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
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 ในคืนวนัองัคาร หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน Extern ตอ้งอยูเ่วรเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึง
เขา้ช่วยการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  
 ในคืนวนัท่ีไม่ไดรั้บผูป่้วยฉุกเฉิน ทางภาควชิาจะจดัเวรรับปรึกษาผูป่้วยในของหน่วย ซ่ึงกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วย
แลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยข์องหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที  
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

 Schwartz’s Principle of Surgery, 9th Edition. (2009) 
 Blumgart’s Surgery of the Liver, Pancreas and Biliary Tract, 5rd Edition, 2012 
 Sabiston Textbook of Surgery, 18th Edition. (2007)  

 
ตารางปฏบิัตงิานของหน่วย HBP 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเต้านม 
(Head-neck and breast surgical unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นมในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  

และ พ.คพ. 502 ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืน ๆ มา
ฝึกปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นมทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอกและการ
ดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม 

3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึงสามารถส่ง 
investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 

4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นมทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัทราบถึง
ขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดัและไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 

 
การฝึกปฏบิัตงิาน นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นมเป็น
เวลา 2 สปัดาห์โดยมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round (service round) 
 วนัจนัทร์ถึงพฤหสับดี ตั้งแต่เวลา 7.00 Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของหน่วย 
โดยเร่ิม round ตั้งแตท่ี่หอผูป่้วยพิเศษ 2 ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการจดัเตรียมขอ้มูลแฟ้ม
ประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทางคลินิก investigation & imaging studies ต่าง ๆ น าเสนอ
อาจารย ์ เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียน รายการสัง่การรักษาประจ าวนั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น 
วนัศุกร์ เวลา 7.00 น. Extern ไม่ตอ้ง service round  ให ้Teaching round กบั อาจารยท์รงพล 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ Service round   อาจารยท่ี์ไม่ติดภาระกิจ teaching round 

หลงัจาก Morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures (ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพธุ เวลา 9.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 Extern จะไดมี้โอกาสศึกษา
ผูป่้วยนอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นมโดยเฝ้าสงัเกตเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกกบั         อ.
สมศกัด์ิ  สุมิตสวรรค ์โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือ
เฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย 
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัองัคาร และวนั พฤหสับดีท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 9 รวมถึง
อาจมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืน ๆดว้ย Extern มีโอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึง Extern ควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้
อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจ
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ถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้  และควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้ หรือการใช้
เคร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 
 ในหตัถการผา่ตดัใหญ่ท่ี Extern จะตอ้งผา่ตดัไดด้ว้ยตนเองคือ การผา่ตดัไสต่ิ้งอกัเสบ ซ่ึงเป็นโรคศลัยกรรมฉุกเฉินท่ีพบ
บ่อยท่ีสุดโรคหน่ึง โดย Extern จะไดรั้บการฝึกหดัจากอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น และไดมี้โอกาสผา่ตดัดว้ยตนเองภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นอยา่งนอ้ย 2 ราย เขียน operative note ส่ง อาจารยกี์รติ 
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยมี 3 การประชุม คือ  

1. New admission case conference มีประจ าทุกวนัจนัทร์ เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่ีหอ้งประชุมโอกาส – ระเบียบ ซ่ึง
เป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดย Extern  เป็นผูเ้ตรียมและน าเสนอในสปัดาห์ท่ี 2 
(สปัดาห์ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูน้ าเสนอ) ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab, investigation, imaging studies 
อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ เพ่ือวางแผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้น
ต่อไปซ่ึง Extern จะไดป้ระโยชนจ์ากการฝึกหดัน าเสนอผูป่้วยในท่ีประชุม และไดค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆจากการ
ประชุมน้ีและจะมี pre-operative conference โดยแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูเ้สนอก่อน 

2. Journal club มีประจ าทุกวนัจนัทร์ เวลาเดียวกบัขา้งตน้ น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วย ซ่ึง Extern 
สามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่าง ๆ   

3. Breast planning clinic เป็นการประชุมวชิาการร่วมกนั 3 แผนกคือ HNB surgical unit, แผนกรังสีรักษา , แผนก 
medical-oncology ในดา้นการวางแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทุกรายท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่และผูป่้วยท่ีปรึกษามาจากต่างแผนก โดยจดัในวนัจนัทร์ เวลา 13.30 – 16.30 ทุก สปัดาห์ท่ีหอ้งเรียน
แผนกรังสีรักษา 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Surgical grand round, Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note 
Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern ร่วม
ดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัพธุ หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน Extern ตอ้งอยูเ่วรเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้
ช่วยการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  
 ในคืนวนัท่ีไม่ไดรั้บผูป่้วยฉุกเฉิน ทางภาควชิาจะจดัเวรรับปรึกษาผูป่้วยในของหน่วย ซ่ึงกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วย
แลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยข์องหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที  
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
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 Schwartz’s Principle of Surgery, 10th Edition. (2016) 
 Sabiston Textbook of Surgery, 20th Edition. (2016)  
 Greenfield’s Surgery: Scientific principle and practice,5 th Edition. 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย head neck and breast 
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หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกทั่วไป 
(General Thoracic unit)  

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอกในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  และ 

พ.คพ. 502 ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืน ๆ มาฝึกปฏิบติัในการดูแล
รักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอกทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอกและการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ี
หน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก 

3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้รวมถึงสามารถส่ง 
investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 

4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอกทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัทราบถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดั
และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 

 
การฝึกปฏบิัตงิาน นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอกเป็นเวลา  2 สปัดาห์โดยมี
ตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   
 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของหน่วย โดย
เร่ิม round ตั้งแตห่อผูป่้วยศลัยกรรมผูป่้วยหนกั ( ICU ) ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการ
จดัเตรียมขอ้มูลแฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทางคลินิก investigation & imaging 
studies ต่าง ๆ น าเสนออาจารย ์เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียน รายการสัง่การรักษาประจ าวนั 
ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น ทั้งน้ี Extern สามารถมา round ก่อนแพทยป์ระจ าบา้น และสามารถเขียน  progression note (ดว้ยระบบ 
S-O-A-P) วางแผนการรักษาเบ้ืองตน้ก่อนได ้โดยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยจ์ะมาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังในขณะ 
round เชา้  

หลงัจาก morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures ( ตดัไหม, เยบ็แผล, off chest 
drain, การใส่ท่อระบายทรวงอก (intercostal drainage) ) รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอ
ท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการรักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  รวมถึงการบนัทึก
เวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพฤหสั เวลา 9.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 ภายหลงัจากท่ี Extern ได้
ท า ward work เสร็จเรียบร้อยแลว้ Extern สามารถร่วมศึกษาการตรวจผูป่้วยนอกทางศลัยศาสตร์ทรวงอก โดยอาจไดรั้บมอบหมาย
ใหต้รวจผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วย
นอกของอาจารย ์(อาจารยท่ี์ปรึกษา) ภายในหน่วย  
การผ่าตดัเลก็ 
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 ในวนัพฤหสัหรือวนัศุกร์ท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือหอ้งผา่ตดัเลก็ Extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการ
ผา่ตดัเลก็ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดัต่อมน ้ าเหลือง  การเจาะช่องปอด เป็น
ตน้ 
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 5 และวนัพธุ ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 9 รวมถึงอาจมี
การผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืน ๆดว้ย Extern มีโอกาสเขา้ช่วยผา่ตดัภายหลงัจากท่ีไดท้ า ward work เสร็จเรียบร้อยแลว้ ซ่ึง Extern 
ควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative 
finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้ และควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั 
เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไป
ปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 
การส่องกล้อง  
               ทุกวนัศุกร์ทางหน่วยจะมีการส่องกลอ้งระบบทางเดินหายใจ (bronchoscopy) ท่ีหอ้งผา่ตดั 14 A โดยเร่ิมตั้งแต ่
 8.30 น. Extern สามารถเขา้ร่วมสงัเกตการท าหตัถการได ้
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยมี 3 การประชุม คือ  

1. New admission case conference และ preoperative conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่ี
หอ้งประชุมโอกาส-ระเบียบ ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดย Extern เป็นผูเ้ตรียม
และน าเสนอ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab, investigation, imaging studies อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการ
รักษาเบ้ืองตน้ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ เพ่ือวางแผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้นต่อไปซ่ึง Extern จะไดป้ระโยชน์
จากการฝึกหดัน าเสนอผูป่้วยในท่ีประชุม และไดค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆจากการประชุมน้ี โดยก่อนท่ีจะเร่ิมประชุม 
Extern ควรน าสไลดท่ี์เตรียมเสร็จเรียบร้อยแลว้มาตรวจทานความถูกตอ้งกบัแพทยใ์ชทุ้นหรือแพทยป์ระจ าบา้น
ก่อนท่ีจะมีการน าเสนอจริง หลงัจากการน าเสนอ new admission case conference เสร็จเรียบร้อยแลว้จะเป็น 
preoperative conference ซ่ึงน าเสนอโดยแพทยใ์ชทุ้นหรือแพทยป์ระจ าบา้น  เป็นการรายงานผูป่้วยท่ีจะท าการผา่ตดั
ในวนัพธุและวนัจนัทร์ของสปัดาห์ถดัไป เพ่ืออภิปรายเก่ียวกบัการวางแผนการผา่ตดั   

2. Journal club & topic conference มีประจ าทุกวนัพฤหสับดี เวลา 12.00 – 13.30 น. น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้น
ของหน่วย ณ หอ้งประชุม0209 

   3.    Lung cancer consortium conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอ้งประชุมภาควชิาพยาธิ   
         วทิยา น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วยต่างๆ ซ่ึง Externสามารถเรียนรู้ถึงแนวทางการวนิิจฉยัและการรักษา
มะเร็งปอดไดม้ากยิง่ข้ึน  
 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
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 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note 
โดยหลงัจากท่ี Extern ไดบ้นัทึก admission note และ progression note เสร็จแลว้ตอ้งมีการเซ็นตช่ื์อของ Extern ก ากบั พร้อมกบัให้
แพทยใ์ชทุ้นหรือแพทยป์ระจ าบา้นตรวจสอบและเซ็นตช่ื์อก ากบัดว้ยทุกคร้ัง  
Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern ร่วม
ดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ทางภาควชิาจะจดัเวรรับปรึกษาผูป่้วยในของหน่วย ซ่ึงกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วยแลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแล
ผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยข์องหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที  
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

 Schwartz’s Principle of Surgery, 10th Edition. (2009).  
 Shield et al., General Thoracic Surgery, 7th edition, 2004 
 หนังสือเรียนของสาย Chest 

 
 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย Chest 

 

  
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- 
16:30 

จนัทร์ Ward round OR 

องัคาร Ward round 
New admission conf. 

and preoperative 
conf. 

  
Lung cancer consortium 

conference 
 

พธุ Ward round OR 

พฤหสับดี Ward round OPD 
 Journal club 

Topic 
OPD 

ศุกร์ Ward round 
Department activity 

  Department activity 
Bronchoscopy   
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หน่วยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด 
(Cardiovascular and thoracic surgery unit) 

 
วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยกรรมหวัใจ ทรวงอก และหลอดเลือด ในกระบวนวชิา พ.วป. 602 มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยในหน่วย ร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 
2. นกัศึกษาสามารถซกัประวติั ตรวจร่างกาย และแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ รวมถึงการวนิิจฉยัแยกโรคของ

ผูป่้วยโรคหวัใจ ทรวงอก และหลอดเลือดได ้
3. นกัศึกษาสามารถดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤติทางศลัยกรรมหวัใจ ทรวงอก และหลอดเลือด ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นได ้

รวมถึงสามารถเรียนรู้การตรวจวดัค่าความดนัในหอ้งหวัใจได ้
4. นกัศึกษาควรจะไดร่้วมผา่ตดัหวัใจกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 

การฝึกปฏบิัตงิาน 
  Extern จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยกรรมหวัใจ ทรวงอกและหลอดเลือดเป็นเวลา 2 สปัดาห์โดย
มีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Ward round   
 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยเร่ิม round จากหอผูป่้วยหนกัวกิฤติทางหวัใจ (ICU CVT) โดย extern มีหนา้ท่ี
รับผูป่้วยทุกรายในหอผูป่้วย, รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย เขียนรายการสัง่การรักษา ท าแผล และท าหตัถการเช่น 
Remove chest drain ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์

วนัจนัทร์ถึงศุกร์ช่วงเยน็ ใหดู้แลผูป่้วยร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น 
เสาร์-อาทิตย ์ดูแลผูป่้วยร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

Word Work 
Extern มีหนา้ท่ีสัง่การรักษาในคอมพิวเตอร์ ปรึกษาการรักษาระหวา่งแผนก ปรึกษาขอท าการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติมกบั

แผนกรังสี โดยควรท าในช่วงหลงั round และรายการพิจารณา/ดูแลของแพทยป์ระจ าบา้น 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 วนัจนัทร์และวนัศุกร์ ตั้งแต่ 9.30 - 12.00 น. (หลงั ward round) ให ้extern ท่ีไม่ไดท้ าหนา้ท่ี ward work ลงตรวจ OPD 
ร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น ส่วนช่วงเวลาบ่ายให ้extern ท า ward work ตามปกติ 
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยกรรมหวัใจฯ มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนั ท่ีหอ้งผา่ตดั ชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนเสร็จ ดงันั้น ให ้
extern ท่ีไม่ไดท้ า ward work จดัเวรเขา้หอ้งผา่ตดัใหญ่ร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 
Conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย 

1. Pre-operative conferenceมีทุกวนัองัคาร 8.00 – 10.00 น. ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์ ให ้extern เตรียม
น าเสนอเป็น computer presentation ทั้งประวติั ตรวจร่างกาย โดยสรุปรวมถึง lab และ x-ray และ investigation ต่าง 
ๆ ยกเวน้ echo และ cardiac catheterization ซ่ึงอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นจะเป็นผูแ้ปลผล extern ตอ้งบนัทึก
แผนการรักษาผูป่้วยในแฟ้มประวติั และปฏิบติัตามแผนการรักษานั้น 
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ในทุกวนัจนัทร์ตอนบ่ายให ้Extern เขา้พบอาจารยจ์ากศูนยภ์าษา CELT เพื่อใหอ้าจารยแ์นะน า /สอน ในเร่ืองของ
วธีิการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง ยกเวน้วนัหยดุจะมีการติดต่อ extern เป็นรายคนไป 2.
 Journal club and MM conference มีประจ าทุกวนัพฤหสับดี เวลา 8.00 – 9.30 น. ท่ีหอ้งประชุมแผนกผา่ตดั
หวัใจชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์ (ติดหอ้ง ICU CVT) น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้น 

3. Topic Review ทุกวนัพธุเวน้พธุ เวลา 8:00 – 9:30 น. ท่ีหอ้งประชุมแผนกผา่ตดัหวัใจชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์ (ติดหอ้ง 
ICU CVT) น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้น 

การประชุมวชิาการระหว่างภาควชิา (Interdepartmental conference) 
ทุกวนัพฤหสับดี 13.00-16.00 น.จะมีการประชุมผูป่้วยปรึกษาใหม่มาจากหน่วยโรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์ และ 
กมุารเวชศาสตร์ โดย extern ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมผา่ตดัตอ้งเขา้ร่วมประชุม 

การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งแบ่งกนัรับผูป่้วยทุกรายในหอผูป่้วย และน าเสนอกบัอาจารยต์อน ward round โดยการบนัทึกใหท้ าโดยยอ่
ตามแบบฟอร์ม รวมถึงบนัทึกความกา้วหนา้ของผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลทุกวนัอยา่งสั้นจนผูป่้วยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 Extern ท่ีอยูเ่วรตอ้งบนัทึกความเปล่ียนแปลงผูป่้วยใน ICU ทุกรายช่วงเยน็และช่วงเชา้ 
Extern จะรับปรึกษาปัญหาจากหอผูป่้วย ถา้เป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น ไม่แน่ใจ ตอ้งรายงานแพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรทนัที 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 มีอยูใ่นหอ้งพกัแพทย ์CVT หนา้ ICU 
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CVT   Schedule 

Day/Time 
7.15-
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   

20.00-
24.00 

Monday 
ward 
round 

ICU CVT  

ward round OPD  +  ward work ward round     

  OR Extra OR 
  

Tuesday 
ward 
round 

ICU CVT  

Pre op CVT 
conference 

ward round ward work ward round    

OR  
  

Wednesda
y 

ward 
round 

ICU CVT  

Topic CVT 
conferenc

e 

ward round ward work ward round  

 
OR  

Thursday 
ward 
round 

ICU CVT  

Journal 
Club/ MM 
conferenc

e 

ward round ward work 
Interdepartment cardiac conference 

(Surg /Med /Ped) 
ward round 

  

OR Extra OR 
  

Friday 
ward 
round 

ICU CVT  

ward round OPD  +  ward work ward round    

  OR  
  

Saturday 
ward 
round 

ICU CVT  
ward round ward work ward round 

   

Sunday 
ward 
round 

ICU CVT  
ward round ward work ward round 
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คูม่ือปี 6 ปีการศกึษา 2562 ปรับปรุง 19 เมษายน 2563 

 

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ 
(Neurosurgical unit) 

 
วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถดูแลรักษา ซกัประวติั ตรวจร่างกาย และใหก้ารวนิิจฉยัผู้ป่วยทีม่กีารบาดเจบ็ทีศี่รษะ รวมทั้ง
สามารถส่งตรวจเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งเหมาะสม ทราบขอ้บ่งช้ี และสามารถส่งต่อผูป่้วยท่ีเกินความสามารถไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถซกัประวติัตรวจร่างกายผูป่้วย ใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้สามารถส่ง 
investigation และ imaging studies เบ้ืองตน้ได ้และสามารถส่งต่อผูป่้วยท่ีเกินความสามารถไปยงัผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในโรค/ภาวะทางประสาทศัลยศาสตร์ทีพ่บบ่อยเช่น spontaneous intracerebral hematoma, spontaneous 
subarachnoid hemorrhage, brain tumor, increased intracranial pressure 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงวธีิการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดั และการดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตดัทางระบบประสาท 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็น และเข้าใจวธีิการผา่ตดัทางระบบประสาทท่ีท าบ่อยเพ่ือสามารถแนะน าผู้ป่วยไดใ้นเบ้ืองตน้ 

 
การฝึกปฏบิัตงิาน 

นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยประสาทศลัยศาสตร์เป็นเวลา 2 สปัดาห์โดยมีตาราง
การฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   
 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วยในของหน่วย 
โดยเร่ิม round จากหอผูป่้วยหนกัประสาทศลัยศาสตร์หรือศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบั
แพทยป์ระจ าบา้นในการจดัเตรียมขอ้มูลแฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วยในดา้นอาการทางคลินิก 
investigation & imaging studies ต่าง ๆ น าเสนออาจารย ์เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียนรายการ
สัง่การรักษาประจ าวนั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  

หลงัจาก morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures ( ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain ) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note  
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัจนัทร์, องัคาร เวลา 9.30 – 12.00 น. และวนัศุกร์ เวลา 9.30 – 12.00 น.  ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมเบอร์ 2 ให ้Extern 
ลงไปตรวจผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยทางระบบประสาท โดยให้
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่จะใหล้งไปในช่วงใด 
 
 
การผ่าตดัใหญ่ 
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คูม่ือปี 6 ปีการศกึษา 2562 ปรับปรุง 19 เมษายน 2563 

 

 หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนั ท่ีหอ้งผา่ตดัท่ี 4 ชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์รวมถึงมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้ง
ผา่ตดัชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ตินดว้ย Extern จะมีโอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึง Extern ควรปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่จะเขา้ช่วยผา่ตดั
ในรายใด และศึกษาโรคและผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจการผา่ตดัมากข้ึน 
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย 

1. New admission case conferenceมีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 8.00 – 9.30 น. ท่ีหอ้งประชุมศูนยอ์บุติัเหตุซ่ึงเป็นการ
น าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูเ้ตรียมและน าเสนอ ในดา้นประวติั 
การตรวจร่างกาย lab, investigation, imaging studies อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ ใหท่ี้ประชุม
รับทราบ เพ่ือวางแผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้นต่อไป โดย extern จะไดรั้บมอบหมายใหน้ าเสนอผูป่้วย
อุบติัเหตุ 1 ราย ต่อสปัดาห์ 

2. Neurosurgical conferenceมีประจ าทุกวนัพฤหสั เวลา 8.00 – 9.30 น. ท่ีหอ้งประชุมโอกาส-ระเบียบ น าเสนอโดย
แพทยป์ระจ าบา้นของหน่วย โดยหวัขอ้ท่ีน าเสนอจะสลบักนัไป คือ 

a. สปัดาห์แรกของเดือนเป็น Interesting case 
b. สปัดาห์ท่ี 2 เป็น Journal club 
c. สปัดาห์ท่ี 3 เป็น Topic 
d. สปัดาห์ท่ี 4 เป็น Morbidity-Mortality Conference  

การประชุมวชิาการระหว่างภาควชิา  
1. Neuro - x-ray conference: ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 15:00 น. ท่ีหอ้งประชุมแผนกรังสี ชั้น 1 จะเป็นการน าผูป่้วยท่ี

มีภาพรังสีท่ีน่าสนใจมาน าเสนอและวจิารณ์ร่วมกนัระหวา่งหน่วยประสาทวทิยา     ภ.อายรุศาสตร์, หน่วย
ประสาทวทิยา ภ.กมุารเวชศาสตร์, หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ ภ.ศลัยศาสตร์ และภ.รังสีวทิยา โดยทางหน่วย
ประสาทศลัยศาสตร์จะตอ้งเตรียมประวติัและการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีน่าสนใจและภาพรังสี 1-2 รายเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุม โดยหนา้ท่ีการเตรียมผูป่้วยเป็นของแพทยป์ระจ าบา้น 

2. Neuro-patho conference ท่ีหอ้งประชุมภ.พยาธิวทิยา  เดือนละ 1 ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือนเวลา 11:00 น. 
เป็นการน าผูป่้วยท่ีไดผ้า่ตดัมาประชุมร่วมกนัระหวา่งภ.พยาธิวทิยา, หน่วยรังสีรักษา, หน่วยรังสีวนิิจฉยั ภ.รังสี
วทิยาและหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ ภ.ศลัยศาสตร์ ทางหน่วยประสาทศลัยศาสตร์จะเป็นผูเ้ตรียมประวติัผูป่้วย 
หน่วยรังสีวนิิจฉยัจะเตรียมภาพรังสี และภ.พยาธิวทิยาจะเป็นผูน้ าเสนอผลทางพยาธิวทิยา 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round, Journal club, Breast conference, Surgico-radio-patho 
conference, Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ถา้มีเวลาวา่งให ้Extern ควรเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note  
Ward round  
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 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern 
ร่วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  

Extern ตอ้งสลบักนัอยูเ่วรนอกเวลาราชการเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ ดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วย รวมถึงเขา้ช่วย
การผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้น ซ่ึงในกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วยแลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง Extern 
ตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยท่ี์อยูเ่วรทนัที 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

1. JR Youmans. Neurological Surgery 7th Ed. Philadelphia, WB Saunders Co., 2016 
2. Kenneth W. Lindsay, Ian Bone, Robin Callander, Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5th Edition, 2010 
3. Mark S. Greenberg, Handbook of Neurosurgery, 7th Edition, 2010 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย Neurosurgery 

  
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- 
16:30 

จนัทร์ 
 OR Neuro 
Ward Round OPD 2, Ward work   Ward Work 

องัคาร 
  OR Neuro 

Ward Round1 OPD2, Ward work   Ward Work 

พธุ 
  OR Neuro 

Ward 
Round 

New Admission 
conference2 

Ward work   Faculty Activity  

พฤหสับดี 
  OR Neuro 

Ward 
Round 

Unit Activity2 Ward work 
Neuro-

patho conf.3 
  Ward work 

Neuro-x ray 
conf. 

ศุกร์ Ward Round 
OR Neuro 

OPD 2, Ward work   Department Activity 

1 New admission conference ทุกวนัพธุ ท่ีหอ้งประชุมศูนยอ์บุติัเหตุ, Unit activity วนัพฤหสับดีท่ีหอ้งโอกาส-ระเบียบ 
2 Neuro-xray conference ทุกวนัพฤหสับดี เร่ิม 15.00 น. ท่ีหอ้งประชุมภาควชิารังสี 
3 Neuro-patho conference ทุกวนัพฤหสัสุดทา้ยของเดือน เร่ิม 11.00 น. ท่ีหอ้งประชุม patho 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
(Urosurgery unit) 

 
วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถ ซกัประวติั ตรวจร่างกาย และใหก้ารวนิิจฉยัผู้ป่วยทีม่ภีาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะเช่น acute urinary retention, gross hematuria, anuria, urosepsis, urogenital trauma รวมทั้งสามารถส่งตรวจ
เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งเหมาะสม ทราบขอ้บ่งช้ี และสามารถใหก้ารรักษาในเบ้ืองตน้ ก่อนส่งต่อผูป่้วยไปยงัผูเ้ช่ียวชาญได้
อยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถซกัประวติัตรวจร่างกายผูป่้วย ใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้สามารถส่ง 
investigation และ imaging studies เบ้ืองตน้ได ้และสามารถส่งต่อผูป่้วยท่ีเกินความสามารถไปยงัผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในโรค/ภาวะทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะทีพ่บบ่อยเช่น stone in urinary tract, urinary tract infection, 
urogenital cancer, obstructive uropathy, common congenital anomalies  

3. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงวธีิการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดั และการดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตดัระบบทางเดินปัสสาวะ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็น และเข้าใจวธีิการผา่ตดัระบบทางเดินปัสสาวะท่ีท าบ่อยเพ่ือสามารถแนะน าผู้ป่วยไดใ้นเบ้ืองตน้ 

 
การฝึกปฏบิัตงิาน 

นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะเป็นเวลา 2 สปัดาห์โดยมีตาราง
การฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   
 วนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. Extern แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแล
ผูป่้วยในของหน่วย โดยเร่ิม round จากหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง 2 ในการดูแลผูป่้วยใน Extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น
ในการจดัเตรียมขอ้มูลแฟ้มประวติั รายงานความเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วยในดา้นอาการทางคลินิก investigation & 
imaging studies ต่าง ๆ น าเสนออาจารย ์เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียนรายการสัง่การรักษา
ประจ าวนั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น และตอ้งเขียนขอ้มูลและ Progress note ผูป่้วยใหม่ใหค้รบถว้นจ านวน 2 ราย เพ่ือใหอ้าจารย์
ตรวจสอบ 

หลงัจาก Morning round Extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures (ตดัไหม, เยบ็แผล, off drain) 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรึกษาขอท า special investigation กบัแผนกรังสี การปรึกษาการ
รักษาระหวา่งแผนก การติดตามผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา รวมถึงการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น progress note, refer 
note.  
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพธุ และวนัพฤหสั เวลา 9.30 – 16.00 น.  ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 2 ถา้มีเวลาวา่งจากการท างานในหอ
ผูป่้วย ให ้Extern ลงไปตรวจผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 
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การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัพธุและวนัพฤหสัท่ีหอ้งผา่ตดัเลก็ Extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการผา่ตดัเลก็ภายใตค้วาม
ควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล ท าความสะอาดแผล การดูแล nephrostomy, cystostomy tube, 
vasectomy, circumcision, biopsy 
การผ่าตดัใหญ่ 
 ศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ องัคาร ศุกร์ ท่ีหอ้งผา่ตดัท่ี 2, 12,14A Extern จะมีโอกาสเขา้
ช่วยผา่ตดั ซ่ึง Extern ควรศึกษาโรคและผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจการผา่ตดัมากข้ึน 
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย 

1. New admission case conferenceมีประจ าทุกวนัพฤหสั เวลา 13.00 – 14.30 น. ท่ีหอ้งเรียนหอ้งตรวจเบอร์ 2 ซ่ึง
เป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 3 เป็นผูเ้ตรียมและน าเสนอ 
ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab, investigation , imaging studies อยา่งสั้นๆไดใ้จความ รวมถึงการรักษา
เบ้ืองตน้ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ เพ่ือวางแผนการรักษาส าหรับผูป่้วยรายนั้นต่อไป 

2. Urosurgical conferenceมีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 7.00 – 8.30 น. น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วย โดย
หวัขอ้ท่ีน าเสนอจะสลบักนัไป คือ Topic review, Journal club 

การประชุมวชิาการระหว่างภาควชิา  
Uro - x-ray conference: วนัพฤหสัท่ีสองของเดือน เวลา 8.00 – 9.00 น.  ท่ีหอ้งประชุมแผนกรังสี ชั้น 1 จะเป็นการน า

ผูป่้วยท่ีมีภาพรังสีท่ีน่าสนใจมาน าเสนอและวจิารณ์ร่วมกนัระหวา่งหน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และภ.รังสี
วทิยา โดยทางหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะจะตอ้งเตรียมประวติัและการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีน่าสนใจ
และภาพรังสี 1-2 รายเพ่ือเขา้ร่วมประชุม โดยหนา้ท่ีการเตรียมผูป่้วยเป็นของแพทยป์ระจ าบา้น 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note , progress note 
, summary discharge note โดยก าหนดใหต้อ้ง on admission note และ progress note อยา่งสมบูรณ์ในผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยศช.
1 และศญ.2 หอผูป่้วยละ 1 ราย 
Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการหลงัจาก OPD, OR, conference เสร็จส้ิน และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ให ้Extern 
ร่วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น  
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การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 Extern ตอ้งสลบักนัอยูเ่วรหน่วยเพ่ือรับดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ ดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วย รวมถึงเขา้ช่วยการผา่ตดั
ฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้น ในกรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วยแลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเองExtern ตอ้งปรึกษา
แพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยท่ี์อยูเ่วรทนัที 
 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

1. Tanagho EA, McAninch JW, editors. Smith’s general urology. 17th ed. Connecticut: Appleton and lange, 2008 . 
2. Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, editors. Campbell’s Urology. 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 
2011 
3. Gillenwater JY, Adult and pediatric urology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2001 

 

ตารางการปฏิบัติงานของหน่วยUrosurgery 
 

  
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- 
16:30 

จนัทร์ 
Ward 
Round 

OR Uro 
Ward work   Ward Work 

องัคาร 
Ward 
Round 

OR Uro 
Ward work   Ward Work 

พธุ 
Uro 

Conference 
OPD 2 

 
Faculty 
Activity 

OPD 2 
Ward round, Ward work Ward Work 

พฤหสับดี 
Teaching 

Round 

OPD 2 
  

  

New 
Admissio
n Conf. 

OPD 2 

Ward work Ward Work 

ศุกร์ 
Ward 
Round 

OR Uro 
Ward work   Ward Work 
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หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
(Plastic Srugery) 

 
วตัถุประสงค์:  ในกระบวนวชิา พ.วป. 602  มีดงัน้ี 

1. นกัศึกษาสามารถซกัประวติั, ตรวจร่างกาย, ใหก้ารวนิิจฉยั และวนิิจฉยัแยกโรครวมถึงการส่ง Investigation  เช่น 
imaging studies ท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยดา้นศลัยกรรมตกแต่ง รวมทั้งศลัยกรรมมือ 

2. นกัศึกษาสามารถทบทวน และน าความรู้จากกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416  และ พ.คพ. 502 มาใชใ้นทางปฏิบติั
เพื่อดูแลรักษาผูป่้วยดา้นศลัยกรรมตกแต่ง รวมทั้งสามารถไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม จากการดูแลรักษาร่วมกบัแพทยป์ระจ า
บา้นและอาจารยข์องหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

3. นกัศึกษาสามารถฝึกฝนทกัษะการดูแลผูป่้วย และการผา่ตดัภายใตก้ารดูแลของแพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยข์อง
หน่วยศลัยศาสตร์ตกแตง่ ตั้งแตห่อ้งฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล และการเยบ็แผล รวมทั้งการผา่ตดัท่ีหอ้งผา่ตดัเลก็ 

4. นกัศึกษาสามารถฝึกฝนทกัษะการดูแลผูป่้วยดา้นศลัยกรรมมือ รวมทั้งทกัษะการใส่ Splint และเฝือกท่ีถูกตอ้งบริเวณ
มือ 

5. นกัศึกษาสามารถร่วมสงัเกตและช่วยผา่ตดัในหอ้งผา่ตดัใหญ่เพ่ือทราบถึงขั้นตอนและเพ่ิมพนูประสบการณ์พ้ืนฐานใน
การผา่ตดั รวมทั้งการดูแลหลงัผา่ตดั 

 
การฝึกปฏบิัตงิานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 Extern จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งเป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยมีตารางฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
การ Round ward ตอนเช้า 
 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ตั้งแต่เวลา  07.00 Extern, แพทยใ์ชทุ้น, แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยภ์ายในหน่วยศลัยศาสตร์
ตกแต่ง ร่วมกนัดูแลผูป่้วย โดยเร่ิม round ตั้งแต่หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง 3ชั้น 8 ตึกสุจิณโณ, ศลัยกรรมชาย 5, ศลัยกรรมพิเศษ, 
ศลัยกรรมฉุกเฉิน และ Burn unit. 
 ในการ Round ward ทั้งตอนเชา้และตอนเยน็ extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการจดัเตรียมแฟ้มประวติั 
และรายงานการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย เพ่ือร่วมวางแผนการรักษากบัอาจารยใ์นหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง รวมทั้งเขียน    
Progress note และใหแ้พทยป์ระจ าบา้นลงลายมือช่ือ   
 ส าหรับ Bedside procedure เช่น การท าแผล, ตดัไหม หรือ off drain อาจท า ขณะ round ward หรือ หลงั round ward 
แลว้แต่กรณี ส่วนมากมกัตอ้งมีการเปิดดูแผล เน่ืองจากตอ้งประเมินการเปล่ียนแปลงของแผล หรือ flap เพื่อวางแผนการรักษา ถา้
หากใชเ้วลาไม่มาก สามารถท า Bedside procedure ในขณะ Round ward ไดเ้ลย 
การ Round ward ตอนเยน็ 
 การ Round ward ตอนเยน็ เร่ิม Round เหมือนกบัการ การ Round ward ตอนเชา้ โดยเร่ิม Round หลงัจากปฏิบติังานใน
แต่ละวนัเสร็จ ซ่ึงอาจตอ้งประสานงานกบัแพทยป์ระจ าบา้นวา่จะเร่ิมเวลาใด 
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การตรวจผู้ป่วยนอก 
 การตรวจผูป่้วยนอกของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีทุกวนั องัคาร เวลา 09.30 – 12.00 น. และ  14.30 –16.00 น. , 
พฤหสับดี 09.30 – 12.00 น. และ 13.00 –16.00 น. ท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี ส่วนมากผูป่้วยจะ
มาตรวจวนัองัคาร เน่ืองจากอาจารยทุ์กท่านจะออกตรวจ, ส าหรับวนั พฤหสับดี อาจารยบ์างท่านอาจจะไม่สามารถออกตรวจ
เน่ืองจากมีงานผา่ตดัใหญ่  Extern ตอ้งพยายามท างานใน Ward ใหเ้สร็จภายในเวลา 10.00น. และ ออกตรวจผูป่้วยนอกเวลา 
10.00น.กบัอาจารย,์ Extern สามารถเรียนรู้การซกัประวติั ตรวจร่างกาย และสัง่รักษาหลงัจากปรึกษา แพทยป์ระจ าบา้น หรือ
อาจารย ์นอกจากน้ี Extern สามารถไดป้ระสบการณ์ การท าแผลในแบบต่าง ๆ รวมทั้งการท า Splint บริเวณมือ  ในกรณี ผูป่้วยท่ี
มีการบาดเจบ็ หรือหลงัผา่ตดับริเวณมือ 
การปฏบิัตงิานในห้องผ่าตดัเลก็ 
 หอ้งผา่ตดัเลก็ของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง อยูบ่ริเวณเดียวกบัหอ้งตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 1, Extern สามารถเฝ้าสงัเกต
หรือฝึกหตัถการ ต่าง ๆ ภายใตก้ารควบคุมของแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารย ์เช่น การ Excision, การ debride แผล หรือการ 
reduce fracture nasal bone. 
 การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัเลก็จะใชช่้วงเวลาเดียวกบัการออกตรวจผูป่้วยนอก คือ วนั องัคาร เวลา 09.30 – 12.00 น. , 
พฤหสับดี 09.30 – 12.00 น. และ  13.00 –16.00 น.การผา่ตดัอาจท าหลงัตรวจผูป่้วยเสร็จในช่วงเชา้ หรือ นดัมาผา่ตดัในช่วงบ่าย
แลว้แต่กรณี หลงัจากไดป้รึกษากบัแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารย ์
การปฏบิัตงิานในห้องผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ตกแตง่มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัยกเวน้วนัองัคาร, เร่ิมผา่ตดัตั้งแต่ 08.00น. หรือ 09.00 น. ส าหรับหอ้ง
ผา่ตดัหมายเลข 1 มีการผา่ตดัในวนัจนัทร์, พธุ และ พฤหสับดี, หอ้งผา่ตดัหมายเลข 7 มีการผา่ตดัในวนัพธุ, ส าหรับการผา่ตดัใน
วนัศุกร์ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข 1 และวนัจนัทร์(09.00-12.00 น.)ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข  8 (Cosmetic Surgery)จะเป็นการผา่ตดัท่ีไม่
ใชว้สิญัญีแพทย ์แต่จะเป็นการผา่ตดัแบบใช ้local anesthesia  
 การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัใหญ่ Extern สามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและเรียนรู้โดยการสงัเกตการผา่ตดั, การ
ช่วยผา่ตดั, Extern ควรเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั ควรท าความสะอาดผิวหนงัก่อนผา่ตดั, การจดัท่าของผูป่้วยในการ
ผา่ตดั, technique การผา่ตดั, Operative finding, การปิดแผล และการท าแผล หรือการท า Splint บริเวณต่าง ๆ หลงัผา่ตดั รวมทั้ง
การเฝ้าระวงัและแกปั้ญหาหลงัผา่ตดัขณะท่ีผูป่้วยอยูท่ี่หอ้งพกัฟ้ืน หาก Extern มีขอ้สงสยัในการรักษาสามารถสอบถามไดจ้าก
แพทยป์ระจ าบา้นหรือ อาจารยท์นัทีท่ีเห็นสมควร ,Extern ควรสงัเกตและเรียนรู้วธีิการเยบ็แผลในทางศลัยศาสตร์ตกแต่ง และ
วธีิการท าแผลหลงัผา่ตดัเพราะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดข้ณะท่ี Extern ปฏิบติังานท่ีหอ้งฉุกเฉิน 
การปฏบิัตงิานทีห้่องฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ 
 กรณีท่ีมีผูป่้วยใหม่มารับการรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินและปรึกษาการรักษามายงัหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง แพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1จะไดรั้บรายงายและตาม Extern ลงไปดูผูป่้วยพร้อมกนั, Extern จะไดรั้บโอกาสฝึกปฏิบติัและเรียนรู้โดยการตรวจผูป่้วย
ทั้งซกัประวติัและตรวจร่างกาย ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นปรึกษาอาจารยใ์นหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งแลว้ 
Extern สามารถท าการรักษาได ้โดยอาจท าการรักษาเองหรือร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล, ท าแผล, debridement, 
nasal packing หรือ splint กรณีการบาดเจ็บบริเวณมือ เป็นตน้ 
 การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ Extern จะอยูเ่วรสลบักนัเพ่ือรับปรึกษาทางดา้นศลัยกรรมตกแต่ง จากหอ้งฉุกเฉิน หรือจาก
หน่วยอ่ืนในโรงพยาบาล 
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กจิกรรมทางวชิาการของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 กิจกรรมทางวชิาการของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีดงัตอ่ไปน้ี 

วนัองัคาร 
เวลา 08:30–09:30น.  
-Burn Conference ท่ีBurn Unit จดัทุกสปัดาห์ ยกเวน้วนัองัคารแรกของเดือน ควบคุมโดย อาจารยพ์ดุตาน 
-Lower Extremity Reconstruction Conference วนัองัคารแรกของเดือน ควบคุมโดย อาจารยพ์ดุตานและอาจารยห์น่วย  

                 foot/ankle ของภาควชิาออร์โธปีดิกส์  สถานท่ีใหส้อบถามจากแพทยป์ระจ าบา้น ข้ึนอยูก่บัหอ้งท่ีวา่ง 
 

       เวลา 12:30–14:30น.ท่ีหอ้งประชุมภาควชิาศลัยศาสตร์,  Conference รวมของหน่วย  ควบคุมโดย อาจารยทุ์กท่าน 
- Post-op conference  น าเสนอทุกสปัดาห์ โดยแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ตกแต่ง น าเสนอ การผา่ตดัทุกรายใน

สปัดาห์ท่ีผา่นมา  เป็นการน าเสนอ เป็นภาษาองักฤษ  มีอาจารยต์่างชาติเจา้ของภาษาใหค้  าแนะน า 
- Interesting flap น าเสนอเดือนละ1 คร้ัง โดยแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ตกแต่ง 
- Pre-op conference น าเสนอเดือนละ1 คร้ัง  โดยแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ตกแต่ง 
- MM conference น าเสนอเดือนละ1 คร้ัง  โดยแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ตกแต่ง 
- Topic of Extern  น าเสนอเดือนละ1 คร้ัง  โดย Extern  ส าหรับหวัขอ้จะถูกก าหนดไวแ้ลว้ตลอดปีการศึกษา โดย 

Extern  จะไม่ไดท้ า topic ทุกคน เน่ืองจากน าเสนอ เดือนละ1คร้ัง แต ่Extern มาปฏิบติังานคนละ2สปัดาห์ 
โดยจะใหเ้ป็นการน าเสนอในสปัดาห์ท่ี2ของการปฏิบติังาน เพื่อใหมี้เวลาเตรียม และextern จะไดรั้บการแจง้เตือน
ก่อนข้ึนปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง 
 

เวลา 14:30 - 16:00 
-ENT-Plastic Surgery conference เป็นการประชุมสหสาขา ทุกวนัองัคารท่ี4 ของเดือน จดัท่ี OPD 1 ของหน่วย 

                 ศลัยศาสตร์ ตกแต่ง ควบคุมโดย อาจารยก์ฤษณ์และอาจารยจ์ากภาควชิา ENT 
 
วนัพฤหสับดี 
เวลา 12:00-13:00 น. 
-Hand Conference ทุกวนัพฤหสับดีท่ี2 ของเดือน ท่ี หอ้งประชุมศูนยแ์กไ้ขความพิการ หน่วยศลัยศาสตร์ ตกแต่ง ชั้น7         

               อาคารสุจิณโณ ควบคุมโดยอาจารยโ์อภาสและอาจารยห์น่วย Hand ของภาควชิาออร์โธปีดิกส์   
 
วนัศุกร์ (Division Activity) 
เวลา 10:00-12:00 น ท่ีหอ้งประชุมชั้น5ของหอ้งสมุด, หอ้งประชุมศูนยแ์กไ้ขความพิการ หรือหอ้งประชุมทางไกลของ 

               ศูนย ์MedTech  ชั้น4 อาคารเรียนรวม 
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-ER conference น าเสนอทุกสปัดาห์โดยน าเสนอ ผูป่้วยทุกราย ท่ีรับปรึกษาจากหอ้งฉุกเฉินโดยแพทยป์ระบา้นหน่วย 
                 ศลัยศาสตร์ตกแต่ง  ท่ีไปรับปรึกษา และรักษาผูป่้วยท่ีหอ้งฉุกเฉิน 

 Topic of resident  น าเสนอทุกสปัดาห์ โดยแพทยป์ระจ าบา้นหน่วย ศลัยศาสตร์ตกแต่ง  ชั้นปีท่ี 3, 4, หรือ5 
 โดยน าเสนอ Interesting topic (CF/Hand/burn), Interesting point,  Cosmetic surgery,  
  Presentation of Elective rotation   
-Journal Club น าเสนอทุกสปัดาห์ โดยแพทยป์ระจ าบา้นบา้นชั้นปีท่ี1 หรือ2  
-กิจกรรมพิเศษ เช่น Inter-hospital conference, Tele-conference ร่วมกบัหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง รพ จุฬาลงกรณ์,  

                 Special Lecture โดยเชิญวทิยากรท่ีมีความช านาญดา้นท่ีสนใจ  
เวลา 13:00-15:00 น 
-Ortho-Maxillo-Plastic Surgery Conference ท่ีหน่วยทนัตกรรมจดัฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช จดัทุก2เดือน โดย

หน่วยศลัยศาสตร์ตกแตง่ ควบคุมโดยอาจารยก์ฤษณ์ 
กจิกรรมทางวชิาการของภาควชิาศัลยศาสตร์  
 ภาควชิาศลัยศาสตร์จดักิจกรรมทางวชิาการ  เช่น  Grand round , Collective review, journal club, Breast conference, 
surgico-radio-patho conference  และ Morbidity & Motality conference  
 Extern ควรเขา้ร่วมกิจกรรมของภาควชิาถา้ไม่มีกิจกรรมของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง รวมทั้งมีการจดัเวลา เพ่ือให้
สามารถปฏิบติังานในหน่วยและเขา้ร่วมกิจกรรมของภาควชิาศลัยศาสตร์ได ้กรณีกิจกรรมของภาควชิาและหน่วยตรงกนัให้
พิจารณาเลือกกิจกรรมของหน่วยก่อน ยกเวน้มีความสนใจกิจกรรมของภาควชิา ใหแ้จง้อาจารยเ์ป็นกรณีได ้
 
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยใหม่ท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีการบนัทึก 
Admission Note, progress note และ summary discharge note เป็นตน้ 
 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
                
 1. Thorne CH. Grabb and Smith’s plastic surgery, 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2014. 
2. Chung KC. Grabb and Smith’s plastic surgery, 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. 
3. Neligan PC. Plastic surgery. 4th ed. Elsevier; 2018 
4. Green DO. Green's operative hand surgery. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. 
 
 
 
 
 



46 
 

คูม่ือปี 6 ปีการศกึษา 2562 ปรับปรุง 19 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 
ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วย Plastic surgery 
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หน่วยกมุารศัลยศาสตร์ 
Pediatric Surgery 

 

วตัถุประสงค์  ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยกมุารศลัยศาสตร์ ในกระบวนวชิา พวป. 602 มีดงัต่อไปน้ี .- 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางกมุารศลัยศาสตร์ เพ่ิมเติมจากกระบวนวชิา พคพ. 502 และน าความรู้มาฝึก

ปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารย ์และแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 
2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาจากผูป่้วยของหน่วยกมุารศลัยศาสตร์ ทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน 
3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายของผูป่้วย รวมถึงการส่ง Investigation ต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ

วนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. นกัศึกษามีโอภาสร่วมดูแลรักษาผูป่้วยทางกมุารศลัยศาสตร์ ตั้งแตก่่อนผา่ตดั เขา้ช่วยผา่ตดั และการดูแลหลงัผา่ตดั 

การฝึกปฏบิัตงิาน 
 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังาน ในหน่วยกมุารศลัยศาสตร์ เป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยมีตาราง
ฝึกปฏิบติังานดงัน้ี.- 

Morning round 
 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เร่ิมตั้งแต่ 7.00 น. Extern, แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยภ์ายในหน่วยร่วมกนัดูแลผูป่้วย
ใน โดยเร่ิม round ตั้งแต่หอผูป่้วยกมุารเวชกรรม 1 ชั้น 6 ตึกสุจิณโณ ในการดูแลผูป่้วยใน extern มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทย์
ประจ าบา้นในการจดัเตรียมขอ้มลูของผูป่้วยทุกคน รายงานการเปล่ียนแปลงประจ าวนัของผูป่้วย ในดา้นอาการทาง
คลินิก และผล Lab ต่าง ๆ ตลอดจนผล imaging studies ต่าง ๆ น าเสนอต่ออาจารย ์เพ่ือวางแผนในการดูแลผูป่้วยต่อไป 
รวมถึงมีหนา้ท่ีในการเขียนรายงานการค าสัง่การรักษาประจ าวนัร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น หลงัจาก morning round 
extern จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น Bedside procedures (ตดัไหม, ลา้งแผล,short drain ฯลฯ) ร่วมกบัการ
ประสานงานระหวา่งภาควชิาในดา้นต่าง ๆ เช่นการปรึกษาเพ่ือท า special investigation กบัแผนกรังสีวทิยา การ
ปรึกษาการรักษาการบนัทึกเวชระเบียนในดา้นต่าง ๆ เช่น Progress note, refer note เป็นตน้ 
การตรวจผู้ป่วยนอก 
 หน่วยกมุารศลัยศาสตร์ มีการตรวจรักษาผูป่้วยนอกท่ีหอ้งเบอร์ 1 ทุกวนัจนัทร์ และวนัพธุ ตั้งแตเ่วลา 9.00 
น.-12.00 น. Extern จะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอกทางกมุารศลัยศาสตร์ โดยไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่ เพ่ือฝึกซกั
ประวติั โดยในวนัจนัทร์ ใหร่้วมตรวจผูป่้วยนอกคู่กบัอ.พญ.กนกกาญจน์ เทพมาลยั  และในวนัพธุ ใหร่้วมตรวจผูป่้วย
นอกคู่กบั อ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา ตรวจร่างกายและปรึกษาอาจารย ์เพ่ือวางแผนการส่ง investigation ท่ีเหมาะสม และ
วางแผนการรักษาร่วมกนั 
การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัจนัทร์ และวนัพธุ ท่ีออกตรวจผูป่้วยนอก extern จะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหดัท าหตัถการการ
ผา่ตดัเลก็ ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่นการเยบ็แผล, ผา่ฝี, การขยายรูทวารหนกั และการ
ถอดเลบ็เป็นตน้ 
การผ่าตดัใหญ่ 
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 หน่วยกมุารศลัยศาสตร์ มีการผา่ตดัใหญ่สปัดาห์ละ 2 วนั คือวนัองัคาร ท าผา่ตดัท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 3 วนั
พฤหสับดี ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 12 รวมถึงอาจมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืน ๆ ดว้ย extern มีโอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึง 
extern ควรจะศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการณ์ผา่ตดั ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรเรียนรู้คือ 
Operative finding  ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรค ควรสงัเกตเทคนิคพ้ืนฐานของการ
ผา่ตดั เช่นการผกู การเยบ็การใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั หากมีขอ้สงัสยัใหถ้ามอาจารยไ์ดต้ลอดเวลา 
Grand service round 
 ในวนัศุกร์ทุกสปัดาห์ ในช่วง Morning round ตั้งแต่เวลา 7.00 น. จะมีการร่วมดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนั โยทีม
การรักษาประกอบดว้ย นศพ.ชั้นปีท่ี 5  Extern  แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารย ์โดย นศพ.ชั้นปีท่ี 5 จะเป็นผูน้ าเสนอ
ประวติัและตรวจร่างกายของผูป่้วยแต่ละราย Extern บอกแผนการรักษาเบ้ืองตน้และเรียนรู้ร่วมกนั ในการดูแลผูป่้วย
ทุกราย 
Evening round 
 Extern ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นดูแลผูป่้วยในทุกคน ติดตามดูผลการรักษาผล Lab และ investigation ดูการ
เปล่ียนแปลงของผูป่้วยหลงัจากไดรั้บการรักษาไปบา้งแลว้ โดยเร่ิม service round เวลา 15.00 ท่ีกมุารเวชกรรม 1 
Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยจะมีดงัน้ี.- 

1. Pediatric surgery Monday Conference มีประจ าทุกวนัจนัทร์ เวลา 13.00-15.00 น.  ท่ีห้องประชุมโอกาส
ระเบียบ ประกอบดว้ย  New case conference, Preoperative Conference and Journal club โดยให ้extern และ
แพทยป์ระจ าบา้นสลบักนัอ่าน Journal คนละสปัดาห์ โดย journal ท่ีใชอ่้านใหเ้ลือกเร่ืองท่ีสนใจมาประมาณ 
4 เร่ือง แลว้น ามาใหอ้าจารยช่์วยเลือกอีกคร้ัง 

2. Pediatric surgery and X-ray's conference จัดท าในวนัพุธสุดท้ายของเดือนทุกเดือนท่ีห้อง conference 
ภาควชิารังสีวทิยาเร่ิมเวลา 8.00-9.00 น. 

3. Surgico pediatric conference จัดร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดยจัดวนัจันทร์ท่ี 3 ของเดือน เวลา 
13.00-15.00 น.  โดยจดัเดือนเวน้ เดือนท่ีหอ้งประชุมโอกาสระเบียบ 

4. MM and topic conference จดัท าทุกวนัองัคารสุดทา้ยของเดือนเวลา 07.00-08.00  น. ท่ีห้องประชุมโอกาส
ระเบียบ 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round, collective review, Journal club, Breast & 
Mortality conference เป็นการจดัการประชุมวชิาการเพ่ือแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์ดงันั้น Extern ควรเขา้
ร่วมประชุมทุกคร้ัง 
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยใน และการบนัทึกเวชระเบียนเช่น admission note, 
progress note, discharge summary note 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
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 Extern อยูเ่วรวนัละ 1 คน เพ่ือดูแลผูป่้วยในในกรณีท่ีมีปัญหาและรับผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมา admit ใหม่ รวมถึงเขา้
หอ้งผา่ตดั เพ่ือศึกษาขั้นตอนการรักษาโดยการผา่ตดั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

1. Arnold G. Coran Pediatric Surgery. 7th Edition  
2. Ashcraft's Pediatric Surgery, 6th Edition 
3. Prem Puri. New born surgery, 2 nd ed. Arnold, London, 2003 

 
 
 

ตารางการฝึกปฏิบัตงิานในหน่วยกมุารศัลยศาสตร์ (Extern) 
 

 
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 15:00-16:30 

จนัทร์ Ward Round 
OPD 

 
Journal Club, Preop 

Conf., New Admission 
Ward Round 

Ward Work 

องัคาร 
Ward 
Round 

Major Operation (Rm 3) Ward Round 
Ward Work  Ward Work Ward Round 

พธุ 
Ward 
Round 

X-ray 
Conf. 

OPD 
 

Faculty  
Activity 

Ward Round 
Ward Work 

พฤหสั
บดี 

Ward 
Round 

Major Operation (Rm 12) Ward Round 
Ward Work  Ward Work Ward Round 

ศุกร์ 
Grand 
Service 
Round 

Department Activity  Department Activity Ward Round 
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หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบัดวกิฤติ 
( Trauma and Critical Care Unit ) 

 
วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ ในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มี
ดงัต่อไปน้ี 
1. เพ่ือใหน้กัศึกษามีโอกาสฝึกการใหก้ารรักษาผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหต ุฝึกการใหก้ารซกัประวติั ตรวจร่างกาย และใหก้ารรักษา

ภาวะต่าง ๆท่ี วกิฤติต่อชีวติผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุของหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ ท่ีมารับการรักษาเป็น
กรณีฉุกเฉินท่ีหอ้งฉุกเฉิน  

2. เพ่ือใหน้กัศึกษาแพทยมี์โอกาสรักษาและติดตามการรักษาผูบ้าดเจบ็ท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในหอผูป่้วยของหน่วย
ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤติ 

3. เพ่ือใหน้กัศึกษาแพทยไ์ดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาผูบ้าดเจ็บ โดยการสอนขา้งเตียงจาก
อาจารยป์ระจ าหน่วย ขณะดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วย 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการรักษาผูป่้วยท่ีรับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤติศลัยศาสตร์  
5. เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กเขา้ช่วยผา่ตดัผูบ้าดเจบ็ท่ีเขา้รับการผา่ตดัเป็นกรณีฉุกเฉิน  
6. เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกท าหตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการช่วยชีวติผูบ้าดเจบ็ 
7. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.วป.401 และ 504 ใน

หวัขอ้เร่ือง การดูแลผูบ้าดเจบ็และผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤติศลัยศาสตร์ มาฝึกปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารย์
และแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

กลุ่มศัลยศาสตร์อบุัตเิหตุ  ( Rotation Trauma ) 
 
ตารางการปฏิบัตงิานของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่6 Rotation Trauma 

 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– 
17.00 

จนัทร์ Ward rnd. OR 

องัคาร Ward Round OPD    

พธุ Ward Round  New Admission conf.  

พฤหสับดี Ward Round Multidisciplinary rnd. 
Teaching 

round  
อ.ก าธน 

 
MM& 
Journal 

  

ศุกร์ Ward Round Topic review Department Activity 

 



51 
 

คูม่ือปี 6 ปีการศกึษา 2562 ปรับปรุง 19 เมษายน 2563 

 

การดูแลผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการดูแลเป็นผู้ป่วยในของ Trauma Unit 

1. ผูป่้วยอุบติัเหตท่ีุมี cardiopulmonary arrest  หรือ มีประวติั Cardiopulmonary arrest 
2. ผูป่้วยอุบติัเหตท่ีุมี Unstable Vital sign 
3. ผูป่้วยอุบติัเหตท่ีุมี Pelvic fracture with Unstable vital sign 
4. ผูป่้วย Blunt and penetrating abdominal injury 
5. ผูป่้วย Blunt and penetrating chest injury 
6. ผูป่้วย Blunt and penetrating neck injury 
7. ผูป่้วย Blunt and penetrating vascular injury (รวมทั้ง Iatrogenic vascular injury ดว้ย) 
8. ผูป่้วย Electrical injury 
9. ผูป่้วย Pediatric trauma 
10. ผูป่้วย Trauma with pregnancy 
11. ผูป่้วย Severe soft tissue injury without bony fracture เช่น Lacerated wound ขนาดใหญ่ 
12. ผูป่้วย Multiple injury  ท่ีไม่มีเจา้ภาพในการ admit 
หมายเหตุ :  
1. ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบาดเจบ็เฉพาะท่ีบางแห่งโดยไม่มีลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่ การบาดเจบ็ของกระดูกใบหนา้, ไฟ

ไหมน้ ้ าร้อนลวก, การบาดเจบ็กระดูกหกัท่ีแขน ขา กระดูกสนัหลงั, การบาดเจ็บท่ีศีรษะ, การบาดเจบ็ท่ีตา , การบาดเจ็บท่ีหู ใหเ้ขา้
รับการรักษาในแผนกท่ีดูแลระบบนั้น ๆ 

2. สาย Trauma ไม่รับปรึกษา การบาดเจ็บท่ีเป็น Iatrogenic injury  
 การดูแลผู้ป่วยช่วงเช้า (Morning Round) 

วนัจนัทร์ – ศุกร์: เร่ิมปฏิบติังานเวลา 7.00 น.  
เร่ิมดูแลผูป่้วยพร้อมกบัอาจารยป์ระจ าสายท่ี Sub ICU ศลัยกรรมอุบติัเหตุก่อนแลว้ไปท่ีหอผูป่้วยวกิฤตศลัยศาสตร์, 

พิเศษ 2 , ศลัยกรรมหญิง 1 , ศลัยกรรมชาย 3, พิเศษ 7 และผูป่้วยท่ีรับปรึกษาตามหอผูป่้วยต่าง ๆ 
หลงัจากการดูแลผูป่้วยช่วงเชา้ นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 จะไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น ตามกิจกรรมแพทยป์ระจ า

หน่วยศัลยศาสตร์อุบติัเหตุก าหนด โดยสัปดาห์แรกให้ตามผศ.นพ.ก าธน  จันทร์แจ่ม และสัปดาห์ท่ี 2 ตาม อ.พญ.ธิดารัตน์           
จิรพงศเ์จริญลาภ 

วนัหยุด หรือวนัเสาร์ อาทติย์:  
เร่ิมดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วย เวลา 8:00 น. ทั้งน้ีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นในหน่วยเป็นผูน้ดั

หมาย ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 น าการ  round  เองโดยไม่มีแพทยป์ระจา้บา้นอยูด่ว้ย  
การดูแลผู้ป่วยช่วงเยน็ (Evening Round) 

วนัจนัทร์ – ศุกร์: เร่ิมปฏิบติังานเวลา 15.00 น.  
เร่ิมดูแลผูป่้วยท่ี Sub ICU ศลัยกรรมอุบติัเหตุก่อนแลว้ไปท่ีหอผูป่้วยวกิฤตศลัยศาสตร์, พิเศษ 2 , ศลัยกรรมหญิง 1 , 

ศลัยกรรมชาย 3, พิเศษ 7 และผูป่้วยท่ีรับปรึกษาตามหอผูป่้วยต่าง ๆ 
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 วนัหยุด หรือ เสาร์ อาทติย์ 
ไม่มีการดูแลผูป่้วยรอบเยน็ 

การออกตรวจผู้ป่วยนอก 
 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 จะออกตรวจท่ี OPD 101 ในวนัองัคาร เวลา 9:00 – 12:00 และพร้อมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและ
อาจารยป์ระจ าหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ โดยมีหนา้ท่ีในการร่วมดูแลผูป่้วยสายอุบติัเหตท่ีุนดัมาตรวจซ ้ า
หรือผูป่้วยท่ีมีประวติัการบาดเจ็บกบัอาจารยห์รือหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นหน่วย และส่งมาตรวจซ ้ าจากหอ้งฉุกเฉินหรือแผนก
ผูป่้วยนอกอ่ืน  
การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ มีหอ้งผา่ตดัในเวลาราชการ 1 วนั ในวนัจนัทร์ ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข 9 
ผูป่้วยท่ีสามารถจะน ามาผา่ตดัในหอ้งผา่ตดัหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ เรียงตามล าดบัความส าคญัคือ 

1. ผูป่้วยในท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผา่ตดัแต่ไม่สามารถท่ีจะขอผา่ตดั emergency ได ้ หรือตกคา้งจากการผา่ตดั 
emergency  

2. ผูป่้วยสาย Trauma ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัแกไ้ข เป็นการผา่ตดัท่ีไม่เร่งด่วน เช่น Colostomy closure, 
Skin graft, Closure abdomen เป็นตน้ 

3. ผูป่้วยท่ีอาจารยส์าย Trauma ดูแลอยู ่เช่น ผูป่้วยสาย HBP ท่ีอาจารยใ์นสาย Trauma ไปช่วยดูแลอยู ่
4. ผูป่้วยสายอ่ืนท่ีไม่สามารถหาคิวผา่ตดัได ้(ตอ้งใหค้วามส าคญักบั 3 ขอ้แรกก่อนเสมอ) 
 
นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ควรศึกษาผูป่้วยท่ีจะไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะของ

อาการสมัพนัธ์ส่ิงตรวจพบในขณะผา่ตดัและเขา้ช่วยในการผา่ตดั 
ในบางวนัช่วงในเวลาราชการ อาจมีผูบ้าดเจ็บท่ีเขา้มารับการรักษาเป็นผูป่้วยใน มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัเป็น

กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงจะเขา้รับการผา่ตดัในหอ้งผา่ตดัฉุกเฉิน นกัศึกษาควรเขา้ช่วยผา่ตดัหากมีโอกาส  ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาแพทยค์วร
เรียนรู้มากท่ีสุดคือ ลกัษณะตรวจพบในหอ้งผา่ตดัของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของการบาดเจ็บอยา่ง
ถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกตหตัถการพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกูไหม การเยบ็แผล การเลือกใชเ้คร่ืองมือผา่ตดัให้
เหมาะกบัลกัษณะหตัถการ และวธีิการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดัแบบพ้ืนฐาน ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้น
วชิาชีพแพทย ์  
Service conference 
กิจกรรมวชิาการภายในหน่วยมีทั้งหมด  3 กิจกรรม คือ  
1. New case admission conference 

เวลา :  วนัพธุ เวลา 12:00 – 14:00 
สถานที ่: หอ้งประชุมศูนยอ์บุติัเหตุ 
ลกัษณะกจิกรรม :  เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีรับใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์ (นบัจาก 7.00 น. ของวนัพธุ สปัดาห์ก่อน จนถึง 
7.00 น. วนัพธุ สปัดาห์ท่ีจดักิจกรรม 
ผู้เตรียม:  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6  
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หมายเหต:ุ การน าเสนอใหน้ าเสนอในรูปแบบของ PowerPoint ตามรูปแบบการน าเสนอท่ีก าหนดให ้ และหลงัจากการ
น าเสนอ ใหส่้ง file ทั้งหมดท่ี อาจารยธิ์ดารัตน์ในแต่ละสปัดาห์ 

2. MM Conference & Journal club 
เวลา :  วนัพฤหสับดี เวลา 13:00 – 15:00 
สถานที ่ : หอ้งประชุมศูนยอ์ุบติัเหตุ 
ลกัษณะกจิกรรม :  
Morbidity & Mortality conference : 

เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีเสียชีวติ และมีภาวะแทรกซอ้น ตลอดในรอบ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ( นบัจาก 7.00 น. ของ
วนัพธุ สปัดาห์ก่อน จนถึง 7.00 น. วนัพธุ สปัดาห์ท่ีท า Conference ) จะมีการรายงานประวติั ส่ิงตรวจพบ การรักษา และ ผล
การชนัสูตรศพ ( Full autopsy) พร้อมรูปถ่ายมาจากภาควชิานิติเวชศาสตร์ โดยการมีการวจิารณ์ถึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และ
สาเหตุของการเสียชีวติวา่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้นจะมีการวจิารณ์ถึงขอ้ผิดพลาดในการรักษาท่ีท า
ใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป่้วย นกัศึกษาแพทยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรม มีบทบาทในการศึกษาปัญหาของผูป่้วยโดยการสงัเกต และ
อาจแสดงความคิดเห็นไดถ้า้มีการถามจากอาจารย ์
ผู้เตรียม : แพทยป์ระจ าบา้น 1,2,3,4 สลบักนัคนละสปัดาห์ 
Journal : เป็นการน าเสนอ ความรู้ใหม่ ๆ ใน Journal ท่ีเป็นสากล สปัดาห์ละ 1 เร่ือง โดยใหเ้วลาในการ น าเสนอ ไม่เกิน 15 
นาที (อาจารยจ์ะหาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจในการเรียนรู้ ใหไ้ปเตรียมมา) 
ผู้เตรียม: แพทยป์ระจ าบา้น 1,2,3,4 สลบักนัคนละสปัดาห์ 

 
 
3. Trauma topic review 

เวลา :  วนัศุกร์เวลา 8:30 – 10:00 น. 
สถานที ่:  หอ้งประชุมศูนยอ์บุติัเหตุ 
ลกัษณะกจิกรรม : เป็นการน าเสนอความรู้จากต าราศลัยศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐาน โดยเป็นหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
อาจารยป์ระจ าหน่วย นกัศึกษาแพทยมี์บทบาทในการรับฟังและซกัถามหากมีประเด็นท่ีสงสยั 
ผู้เตรียม: แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1,2,3,4 สลบักนัคนละสปัดาห์ 

 
Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้นแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 6 ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังถา้วา่งจากงาน
ประจ า 
 
การปฏบิัตงิานในหอผู้ป่วย 
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ศัลยกรรมอุบตัเิหต ุ
 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ประจ าหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ มีหนา้ท่ีในการตรวจผูป่้วยท่ีรับใหม่จากหอ้งฉุกเฉินเขา้มาใน
หอผูป่้วยศลัยกรรมอุบติัเหตทุุกราย เม่ือมีผูป่้วยใหม่มาท่ีหอผูป่้วยพยาบาลประจ าหอผูป่้วยจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ หลงัจากท า
การตรวจผูบ้าดเจบ็แลว้ แพทยป์ระจ าบา้นท่ีหมนุเวยีนมาปฏิบติัหนา้ท่ีใน Rotation Trauma จะท าการตรวจร่างกาย ( secondary 
survey) ผูบ้าดเจบ็ซ ้ า และร่วมกบั นกัศึกษาแพทยบ์นัทึกขอ้มูลการตรวจร่างการลงในแบบฟอร์ม secondary survey ทุกราย เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหมี้การบาดเจ็บเลก็ ๆ นอ้ย ๆท่ีผดิพลาดไป และแพทยป์ระจ าบา้นจะท าการตรวจ ultrasound abdomen ผูป่้วยทุกราย 
เพ่ือเป็นการฝึกฝนและน าไปสู่การท า FAST ท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึนโดยนกัศึกษาแพทยจ์ะมีโอกาสเรียนรู้การท า ultrasound 
อยา่งง่ายจากการฝึกฝนดงักล่าว 
พเิศษ 2 , ศัลยกรรมหญงิ 1 , ศัลยกรรมชาย 3 , พเิศษ 7 
 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 มีหนา้ท่ีร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น ในการดูแลรักษาผูป่้วยใน และช่วยเหลือแพทยป์ระจ าบา้น
ในการรับผูป่้วยในและเขียน Progress note 
 
 
 
ผู้ป่วยทีรั่บปรึกษาต่างแผนก 
 การดูแลผูป่้วยต่างแผนกเป็นหนา้ท่ีหลกัของแพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษาแพทยมี์หนา้ท่ีในการเป็นสมาชิกร่วมในทีม
รักษา ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาแพทยรั์บปรึกษา หรือดูแลผูป่้วยขา้มแผนกโดยล าพงั  .  
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 มีหนา้ท่ีตอ้งอยูเ่วรนอกเวลาราชการโดยมีหนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วยในของสาย Trauma ตามหอ
ผูป่้วยต่าง ๆ และมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัผูป่้วยใน กรณีรับปรึกษาจากหอผูป่้วยแลว้ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถดูแล
ผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง นกัศึกษาแพทยต์อ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นหรืออาจารยป์ระจ าหน่วยท่ีอยูเ่วรทนัที  
หากในวนัท่ีอยูเ่วร หากมีผูป่้วยรับใหม่ในสาย Trauma และผูป่้วยรับใหม่ในหอผูป่้วยศลัยกรรมอุบติัเหตุ (ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยของ
หน่วยศลัยกรรมประสาท, หน่วยศลัยกรรมตกแต่งก็ตาม หากรับใหม่เขา้หอผูป่้วยศลัยกรรมอุบติัเหตุ นกัศึกษาแพทยมี์หนา้ท่ีตอ้ง
ตรวจ secondary survey ทั้งส้ิน )  กรณีมีการผา่ตดัฉุกเฉิน นกัศึกษาแพทยมี์หนา้ท่ีเขา้ช่วยผา่ตดัและร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นใน
การดูแลผูป่้วยจนส่งถึงหอ้งพกัฟ้ืน หรือ ICU ศลัยกรรม  
Teaching Round 
เวลา : วนัพฤหสับดี 11.00 – 12.00น. 
สถานท่ี : Sub ICU Trauma Ward 
ลกัษณะกิจกรรม : ใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 6 ไดศึ้กษาการดูแลผูป่้วยท่ีรักการรักษาในโรงพยาบาลโดยใหเ้ตรียมประวติัและการตรวจ
ร่างกายของผูป่้วยในหอผูป่้วยรวมทั้งการรักษาท่ีไดรั้บเพ่ือมาศึกษาวา่ควรใหก้ารรักษาท่ีเหมาะสมอยา่งไร น าเสนอกบัอ.ก าธน 
ผูเ้ตรียม : นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 
 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
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 Advanced Trauma Life Support for doctors ATLS 10th ed. American College of Surgeons Committee on Trauma 
; 2004.  

 Schwartz’s Principle of Surgery, 9th ed.  F. Charles B, Dana KA, et al, ed. New York: McGraw-Hill ; 2005. 
 Sabiston textbook of Surgery ; the biological basis of modern surgical practice.  Courtney MT, R Daniel B, B 

Mark E, et al. ed. Philadelphia : Elsevier Saunders ;  
 Emergency Medicine: a comprehensive study guide. Judith ET Gabor DK, J Stphen S. ed. New York: McGraw-

Hill; 2004.  
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หน่วยเวชบ าบัดวกิฤตศัลยศาสตร์ 
(Surgical Critical Care unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยเวชบ าบดัวกิฤตศลัยศาสตร์ในกระบวนวชิาพ.วป. 602 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม ทบทวน และ น าความรู้จากท่ีไดเ้รียนมาในกระบวนวชิา พ.คพ. 414  415  416 และ 

พ.คพ. 502 ทางดา้นเวชบ าบดัวกิฤตศลัยศาสตร์รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืน ๆ มาฝึกปฏิบติัในการดูแล
รักษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วย 

2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยเวชบ าบดัวกิฤตศลัยศาสตร์ในการดูแลผูป่้วยหนกัท่ีมีความผิดปรกติหลายระบบ 
3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึงสามารถส่ง 

investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 
4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยเวชบ าบดัวกิฤตศลัยศาสตร์กบัแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์และฝึกหตัถการพ้ืนฐาน

ท่ีจ าเป็นในภาวะฉุกเฉินและคุกคามต่อชีวติ  
อาจารย์ประจ าหน่วย 
 อ.นพ.กวศีกัด์ิ  จิตตวฒันรัตน ์
การฝึกปฏบิัตงิานนกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยเวชบ าบดัวกิฤตศลัยศาสตร์เป็นเวลา2สปัดาห์โดยมี
ตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Morning round   

วนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 กบัแพทยป์ระจ าบา้น  และใหท้ าการส่งตรวจรวมถึงตามผลทางหอ้งปฏิบติัการท่ี
จ าเป็น และผลทางรังสีท่ีส าคญัรวมถึงอภิปรายกบัแพทยป์ระจ าบา้นในผลต่าง ๆ 

เวลา 9.00-10.00 น.  เร่ิมราวดก์บัอาจารย ์ นกัศึกษาควรเตรียมความพร้อมของตวัเอง  และศึกษาผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย
โดยแบ่งรับกบัเพ่ือนอยา่งเท่าเทียมเพ่ือตอบค าถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยกบัอาจารย ์  รวมถึงศึกษาหาความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ เสมอ 
Evening round  
 ประมาณ 16.00 น.จะท าการราวดเ์ยน็  โดยเป็นการราวดเ์พ่ือดูการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยในช่วงวนั  รวมถึงการติดตาม
ผลการรักษาหรือผลส่งตรวจอ่ืน ๆ ท่ีท าไปในระหวา่งวนั 
การฝึกหัตถการ 
 การฝึกหตัถการท่ีจ าเป็นเช่น  การแทง arterial line , การใส่ tube ต่าง ๆ หรือการใส่สายสวนเพ่ือวดัความดนัของหวัใจ
รวมถึงการแปลผล  นกัศึกษาควรไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการแปลผลความผิดปรกติต่าง ๆ  ของระบบการหายใจและระบบการไหลเวยีน  
รวมถึงระบบเกลือแร่ในร่างกาย 
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Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วยมี 2การประชุม คือ  

1. Critical Care Conference จดัท าทุกวนัพธุเวลา 12.00 -15.00 น.  โดยนกัศึกษาตอ้งเตรียม article review หรือ 
Journal 1 ฉบบั ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นอีก 1 ฉบบั  นกัศึกษาควรปรึกษากบัอาจารยเ์สมอตั้งแต่วนัท่ีข้ึนปฏิบติังาน
ในหอผูป่้วย 

2. Admission conference and Mortality Conference จดัท าในวนัศุกร์เวลา 8.00 -9.00 น.  ใหน้กัศึกษาท าการเตรียม
ผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยทั้งหมดในช่วงสปัดาห์ท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานทั้งประวติั  การตรวจร่างกาย  และผลทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีส าคญั  น าเสนอในรูปแบบ Power point ในกรณีท่ีผูป่้วยเสียชีวติ  หากมีผลการตรวจศพ  ใหท้ า
การตามผลดงักล่าวมาเพ่ือรายงานในการประชุมดงักล่าวดว้ยเสมอ 

Department conference 
 การประชุมวชิาการของภาควชิาในวนัศุกร์เช่น Grand round ,  Journal club , Breast conference , Surgico-radio-patho 
conference , Morbidity & Mortality conference. เป็นการจดัการประชุมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์
เพ่ือใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในการดูแลรักษาผูป่้วย ดงันั้น Extern ควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
การรับผู้ป่วยในและการบันทกึเวชระเบียน 
 Extern ตอ้งร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นในการรับผูป่้วยในและการบนัทึกเวชระเบียน เช่น admission note, progress note, 
summary discharge note นกัศึกษาตอ้งท าอยา่งตั้งใจและบนัทึกอยา่งถูกตอ้งและเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคะแนนของ
นกัศึกษาในขณะท่ีอยูใ่นภาควชิาศลัยศาสตร์ 
Ward round ในวนัหยุดราชการ 
 นกัศึกษาท าการราวดก์บัแพทยป์ระจ าบา้นประจ าสาย  และอภิปรายผลกบัแพทยป์ระจ าบา้นในเวลาดงักล่าว  รวมถึง
การท า ward work หรือหตัถการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 นกัศึกษาอยูเ่วรนอกเวลาราชการถึงเวลาเท่ียงคืน  และใหอ้ยูเ่วรสลบักบัเวรหอ้งฉุกเฉิน 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 

 Schwartz’s Principle of Surgery, 9th Edition. (2009) 
 Blumgart’s Surgery of the Liver, Pancreas and Biliary Tract, 5rd Edition, 2012 
 Sabiston Textbook of Surgery , 18th Edition  
 ICU Book . 2nd Edition. 
 เอกสารประกอบการสอนของ อ.นพ.กวศีกัด์ิ  จิตตวฒันรัตน ์
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ตารางการปฏิบัตงิานของหน่วยเวชบ าบัดวกิฤตศัิลยศาสตร์ 
 

วนั 7.00 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00-15.00 15.00 - 17.00 

จนัทร์ 
Ward round & 

Word work 
CCD round 

 
Ward work CCD round 

 

องัคาร 
Ward round & 

Word work 
CCD round 

 Journal club & 
Topic review 

CCD round 
 

พธุ 
Ward round & 

Word work 
CCD round 

 
Ward work CCD round 

 

พฤหสับดี 
Ward round & 

Word work 
CCD round 

 
Ward work CCD round 

 

ศุกร์ 
Ward round & 

Word work 
CCD round 

 
MM conference CCD round 
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3. การวดัและประเมินผล 
3.1.  สัดส่วนคะแนนทีใ่ช้ประเมนิ 

หวัข้อการประเมิน เปอร์เซ็นต์ 
การประเมินผลความรู้  

การสอบข้อเขียน( MCQ ) 20 
การสอบ comprehensive OSCE ของคณะ 5 
การสอบ long case  5 

การประเมินผลภาคปฏิบตัิและเจตคติ  
การสงัเกต  

ความรู้ 10 
เจตคติ (ความรับผิดชอบ มนษุยสมัพนัธ์ ความประพฤติ การใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติม) 

20 

ทกัษะ (การรายงานและสื่อสารด้วยวาจา การตรวจวินิจฉัยและการรักษา
ผู้ ป่วย หตัถการและการผา่ตดั) 

20 

การบนัทกึเวชระเบียน (รายงานแรกรับ (admission note) การบนัทกึการเปลี่ยนแปลง 
(progress note)) 

10 

สมดุบนัทกึการปฏิบตัิงาน (logbook) 10 
  

3.2. การสอบข้อเขียน 
3.2.1. การสอบจะจดัใหมี้ข้ึนท่ีคณะ ฯ ในสปัดาห์สุดทา้ยของการฝึกปฏิบติังานของรอบการหมนุเวยีนฝึกปฏิบติังาน

ใหญ่ท่ีมีการหมุนเวยีนผา่นภาควชิาศลัยศาสตรในวนัและเวลาตามท่ีคณะ ฯ ก าหนดโดยนกัศึกษาจะไดส้อบ 1 
คร้ัง โดยขอ้สอบเป็นแบบ Multiple choice questions (MCQ) ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวชิาของศลัยศาสตร์ 
จ านวน 120 ขอ้ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

3.3. การสอบ comprehensive OSCE ของคณะ  
3.3.1. ภาควชิา ฯ จะน าคะแนนมาคิดเฉพาะขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศลัยศาสตร์เท่านั้น 
3.3.2. ถา้ไม่สามารถมาสอบ comprehensive OSCE ดว้ยเหตุจ าเป็นใด ๆ ตอ้งแจง้ใหท้างคณะ ฯ ทราบก่อน และ

คะแนนในส่วนน้ีจะไม่ถูกน ามาคิดรวมกบัคะแนนรวม ถา้ไม่มาสอบโดยมีเหตุผลไม่สมควร จะได ้0 คะแนนใน
ส่วนน้ี 

3.4. การสอบ long case 
3.4.1. มีการสอบ 2 คร้ัง ในสปัดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 8 ของการฝึกปฏิบติังาน 
3.4.2. ใหน้กัศึกษานดัอาจารยท่ี์จะเป็นผูส้อบก่อนหนา้สปัดาห์สุดทา้ยของการฝึกปฏิบติังาน   
3.4.3. อาจารยผ์ูส้อบจะจดัใหเ้ป็นอาจารยท่ี์อยูใ่นหน่วยท่ีนศพ.ฝึกปฏิบติังานในสปัดาห์สุดทา้ยท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษา โดยจะมีรายช่ือก าหนดไวล่้วงหนา้ 
3.4.4. ถา้คะแนนสอบ long case ในคร้ังแรกไม่ผา่นเกณฑ ์60% ใหส้อบซ่อมอีก 1 คร้ังแลว้เอาคะแนนคร้ังท่ีดีท่ีสุดมา

คิดคะแนนรวม 
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3.5. การประเมนิผลภาคปฏบิัตแิละเจตคตใินส่วนของการสังเกต   
3.5.1. นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินตามแบบฟอร์มดา้นล่าง  
3.5.2. ในส่วนของคณะ ฯ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ะแนนคิดเป็น 70% และใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใหค้ะแนนคิด

เป็น 30%  ในส่วนแพทยป์ระจ าบา้น ใหห้วัหนา้แพทยป์ระบา้นในสายนั้น ๆ เป็นผูใ้หค้ะแนน 
3.5.3. ในส่วนสถาบนัสมทบ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีสถาบนัสมทบ คิดเป็น 100% 
3.5.4. นกัศึกษาตอ้งน าใบใหค้ะแนนไปใหอ้าจารยผ์ูดู้แลและหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นประจ าสายใหค้ะแนนใน

สปัดาห์สุดทา้ย อาจารยแ์ละหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นจะน าใบมาส่งท่ีภาควชิา ฯ เอง 
3.6. การบันทกึเวชระเบียน 

3.6.1. นกัศึกษาตอ้งบนัทึกเวชระเบียนตามท่ีแต่ละหน่วยก าหนด และ (new admission vs progress note) ? เหมือนกนั
ทุกหน่วย ? การตรวจสอบใหเ้ป็นรูปธรรม? 

3.7. สมุดบันทกึการปฏบิัตงิาน (logbook) 
3.7.1. มีสมุด 1 เล่ม ใชท้ั้งในคณะฯและรพ.สมทบ 
3.7.2. ใหผู้ค้วบคุม (แพทยใ์ชทุ้น แพทยพ่ี์เล้ียง แพทยป์ระจ าบา้น หรืออาจารย)์ เซ็นช่ือในช่องเม่ือไดท้ า/ไดช่้วย

หตัถการห้ามนักศึกษาเขียนช่ือผู้ควบคุมหรือเซ็นเอง 
3.7.3. ถา้ตรวจสอบแลว้พบวา่ไม่ไดท้ าหตัถการตามท่ีบนัทึก หรือบนัทึกไม่ตรงความเป็นจริงจะถูกตดัคะแนนส่วน

สมุดบนัทึกการปฏิบติังานทั้งหมดและจะส่งช่ือใหค้ณะ ฯ เพ่ือใหส้อบวนิยัต่อไป 
3.7.4. นกัศึกษาสามารถบนัทึกหตัถการเหล่าน้ีในช่วงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากการหมุนเวยีนฝึกปฏิบติังานในภาควชิา

ศลัยศาสตร์/กลุ่มงานศลัยกรรมได ้
3.7.5. การใหค้ะแนน 

3.7.5.1. นกัศึกษาตอ้งบนัทึกหตัถการใหไ้ดจ้ านวนตามท่ีก าหนดน้ีจึงจะไดค้ะแนน 10 คะแนน ถา้บนัทึกไม่ถึงจะ
ได ้5 คะแนน 

3.7.5.1.1. หตัถการ level 1-3 ตอ้งบนัทึก 70% ของชนิดหตัถการ (21 จาก 31 หตัถการ) แต่ละหตัถการตอ้ง
บนัทึกอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

3.7.5.1.2. หตัถการ level 5 (major OR) ตอ้งบนัทึกอยา่งนอ้ย 4 หตัถการ 
3.7.6. ถา้ส่งสมุดแต่บนัทึกหตัถการทั้งหมดนอ้ยกวา่ 5 ชนิดของหตัถการ (รวมทุก level) หรือไม่ส่งสมุด จะได ้0 

คะแนน 
3.7.7. ใหส่้งคืนตอนสอบลงกองศลัยศาสตร์คร้ังท่ี 2 หรือไม่เกิน 1 สปัดาห์หลงัลงกอง หากส่งเลยก าหนดจะไดอ้ยา่ง

มาก 5 คะแนน 

เปล่ียน??? 

3.8. เกณฑ์ผ่านเพ่ือไปคดิเกรด และการฝึกปฏบิัตงิานหรือสอบเพิม่เตมิ 
3.8.1. นกัศึกษาตอ้งผา่นเกณฑด์งัน้ี 
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3.8.1.1. คะแนนการประเมินผลภาคปฏิบติัและเจตคติในส่วนการสังเกต ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 60% ทั้งใน
คณะ ฯ และสถาบนัสมทบ 

3.8.1.2. คะแนนสอบ MCQ ไม่ต ่ากวา่ MPL ของขอ้สอบในการสอบทั้ง 2 คร้ัง 
3.8.1.3. คะแนนดิบรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60% 

3.8.2. ถา้นศพ.ไม่ผา่นเกณฑใ์นขอ้ 3.3 จะตอ้งเขา้ท่ีประชุมภาควชิา ฯ เพ่ือพิจารณาสอบหรือปฏิบติังานเพ่ิมเติมดงัน้ี 
3.8.2.1. ถา้คะแนนประเมินผลภาคปฏิบติัและเจตคติในส่วนการสงัเกตไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 60% ในคณะ ฯ 

หรือสถาบนัสมทบ ท่ีใดท่ีหน่ึง จะตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติม 2-4 สปัดาห์ แลว้แต่ภาควชิา ฯ พิจารณา โดย
เม่ือปฏิบติังานเพ่ิมเติมแลว้ภาควชิา ฯ พิจารณาวา่ผา่น จะไดค้ะแนนในส่วนน้ีเท่ากบั 60% ถา้ยงัไม่ผา่น 
จะได ้F 

3.8.2.2. ถา้คะแนนสอบ MCQ นอ้ยกวา่ MPL จะตอ้งมาสอบ MCQ ซ่อมอีก 1 คร้ัง ถา้ผา่น จะไดค้ะแนนเท่ากบั 
MCQ คร้ังแรก ถา้ไม่ผา่นจะตอ้งติด I แลว้มาฝึกปฏิบติังานเพ่ิมอีก 2 สปัดาห์ และสอบอีกคร้ัง ถา้ผา่น จะ
ได ้D+ ถา้ไม่ผา่น จะได ้F 

3.9. การคดิเกรด 
ถา้นกัศึกษาผา่นเกณฑใ์นขอ้ 3.3 จะน าคะแนนท่ีไดม้าแปลงเป็น t-score แลว้ตดัเกรด โดยแบ่งเกรดเป็น A, 

B+, B, C+, C, D+ 
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แบบประเมินผลเจตคตแิละทกัษะ นศพ.ปี 6 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ช่ือนกัศกึษา ...............................................................................ชัน้ปีท่ี 6    กลุม่ท่ี ……………… 

ฝึกปฏิบตังิานท่ี  □  คณะแพทยศาสตร์ หน่วย.................. □ สถาบนัสมทบ............. ตัง้แตว่นัท่ี………………… 
 
หวัข้อประเมิน (4) (3)  (2) (1)  

ความรู้ (10%) เกินระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

ตามระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

น้อยกวา่ระดบันศพ.ชัน้
ปีเดียวกนั 

ความรู้ต ่ามาก ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

เจตคต ิ

ความรับผิดชอบ (5%) ดีมาก เกินความ
คาดหมาย 

ตามความคาดหมาย ต ่ากวา่ทีค่าดหมาย ต ่ามาก เชน่ ไมม่าดผูู้ ป่วย
เม่ือถกูตาม หรือตามตวั

ไมไ่ด้หลายครัง้ 

ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

การตรงตอ่เวลา (3%) 
 

ทกุครัง้หรือเกือบทกุ
ครัง้ 

ตรงตอ่เวลา > 70% ตรงตอ่เวลา > 50% ตรงตอ่เวลา < 50% ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

มนษุยสมัพนัธ์- 
ความประพฤติ (6%) 

ดีมาก 
เข้ากบัทีมรักษาได้ดี

มาก 

ดีพอสมควร ไมมี่
ปัญหากบัผู้ ร่วมงาน 

ไมค่อ่ยดี 
มีปัญหากบัผู้ ร่วมงาน 
เล็กน้อยบางครัง้ 

ไมด่ี ทะเลาะหรือ 
มีปัญหา 

กบัผู้ ร่วมงานหลายครัง้  

ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

การใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติม (6%) 

ดีมาก เกินความ
คาดหมาย 

ตามความคาดหมาย ต ่ากวา่ทีค่าดหมาย ต ่ามาก ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

ทกัษะ 
ทกัษะการรายงาน 
และสื่อสาร (7%) 

เกินระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

ตามระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

น้อยกวา่ระดบันศพ.ชัน้
ปีเดียวกนั 

ทกัษะการรรายงานต า่มาก  ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

ทกัษะในการตรวจ 
วินิจฉัย และสัง่การ
รักษา (7%) 

เกินระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

ตามระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

น้อยกวา่ระดบันศพ.ชัน้
ปีเดียวกนั 

ทกัษะในการตรวจวินิจฉัย 
และสัง่การรักษาต า่มาก 

ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

ทกัษะหตัถการและ
การผ่าตดั (6%) 

เกินระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

ตามระดบันศพ.ชัน้ปี
เดียวกนั 

น้อยกวา่ระดบันศพ.ชัน้
ปีเดียวกนั 

ทกัษะหตัถการต ่ามาก ประเมิน 
ไมไ่ด้ 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ

1.  หวัข้อประเมินใดที่ไมส่ามารถประเมินได้ ให้เช็คในชอ่ง ประเมินไมไ่ด้ 
2. หวัข้อประเมินที่ได้คะแนนไมเ่ป็นที่พอใจ (1) กรุณาให้ความเหน็เพิ่มเติม 
3. กรุณาสง่แบบประเมินคืนส านกังานภาควิชา สปัดาห์แรกหลงัสิน้สดุการฝึกปฏิบตัิงาน 

     ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………. 
       วนัที่   …………………………………… 
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แบบประเมินผลการบันทึกรายงานผู้ป่วยและบันทกึการเปล่ียนแปลง นศพ.ปี 6 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

  อาจารย์ผู้ประเมิน ....................... .สาย  ............……. 
ช่ือ.นศพ ……………………………………………  ชัน้ปีท่ี 6  กลุม่ท่ี…………..….. 
ฝึกปฏิบตังิานหนว่ยสาขาวิชา...................................สถาบนั................................................ 
ตัง้แตว่นัท่ี   …………………………………………………………….. 
หวัข้อประเมิน เต็ม 4  

ได้ 
(4) (3) (2) (1) 

1. การเปลี่ยนแปลง
ประจ าวนั 

 คณุภาพการบนัทกึดี
มาก และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึดี
พอสมควร และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึ ต า่
กวา่ที่คาดหมาย หรือ
บนัทกึไมส่ม ่าเสมอ  

ไมค่อ่ยได้บนัทกึ หรือบนัทกึ
แตมี่คณุภาพต ่ามาก 

2. Work-up Plan (การ
วางแผนการวินิจฉัย
หรือแผนการรักษา) 

 คณุภาพการบนัทกึดี
มาก และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึดี
พอสมควร และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึ ต า่
กวา่ที่คาดหมาย หรือ
บนัทกึไมส่ม ่าเสมอ 

ไมค่อ่ยได้บนัทกึ หรือบนัทกึ
แตมี่คณุภาพต ่ามาก 

 3. ความเห็น และการ
แปลผล 

 คณุภาพการบนัทกึดี
มาก และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึดี
พอสมควร และบนัทกึ
สม ่าเสมอ 

คณุภาพการบนัทกึ ต า่
กวา่ที่คาดหมาย หรือ
บนัทกึไมส่ม ่าเสมอ 

ไมค่อ่ยได้บนัทกึ หรือบนัทกึ
แตมี่คณุภาพต ่ามาก 

4. ความประณีต 
สะอาด เรียบร้อย  

 ดีมาก ดีพอใช้ ปานกลาง ไมเ่ป็นระเบียบ สบัสน หรือ
อา่นไมอ่อก 

คะแนนเฉลี่ยที่นศพ.ได้รับ (เต็ม 16) 

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ 1. หวัข้อประเมินที่ได้คะแนนไมเ่ป็นที่พอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

2. กรุณาสง่แบบประเมินนีค้ืนส านกังานภาควิชา หลงัการสิน้สดุการฝึกปฏิบตัิงาน 
 

     ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………. 
       วนัท่ี   …………………………………… 

 
 


