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หลักสูตรการฝ1กอบรมแพทย8ประจำบ&าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู&ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารศัลยศาสตร8  

ภาควิชาศัลยศาสตร8 คณะแพทยศาสตร8 มหาวิทยาลัยเชียงใหมM 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. ช่ือ หลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู/ความชำนาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตรJ  

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Pediatric Surgery 

 

๒. ช่ือคุณวุฒิ  

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู/ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตรJ  

(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Pediatric Surgery 

ช่ือยzอ 

(ภาษาไทย)  วว. (กุมารศัลยศาสตรJ)  

(ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Board of Pediatric Surgery 

 

๓. หน9วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz โดยมี

คณะกรรมการฝ1กอบรมเป|นผู/ดำเนินงาน (ผนวก ๑) 

  

๔. พันธกิจของการฝHกอบรม/หลักสูตร  

หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz ได/จัดทำหลักสูตร

และเกณฑJการฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู/ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขา กุมารศัลยศาสตรJ เพื่อให/มีการให/บริการสุขภาพที่ได/มาตรฐานระดับสากล สนับสนุนการศึกษาและการ

ฝ1กอบรมทางการแพทยJ พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณคzาตzอสังคม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนJ 

และ พันธกิจให/เป|นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz และ ภาควิชาศัลยศาสตรJ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมz ดังน้ี 

วิสัยทัศนJ  เป|นสถาบันการฝ1กอบรมทางศัลยกรรมเด็กท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
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พันธกิจ  ผลิตศัลยแพทยJที่ดูแลผู/ป�วยศัลยกรรมเด็กได/อยzางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม สร/างสรรคJงานวิจัย

และแก/ไขป�ญหาด/านศัลยกรรมเด็กในระดับชุมชน  

ในหลักสูตรครอบคลุมความรู/ทางทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ การดูแลรักษาผู/ป�วยที่เกี่ยวข/องกับศัลยศาสตรJ ในทุก

ด/าน รวมถึงความสามารถด/านอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญในการทำงาน ดังน้ี  

1. ให/การฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/านเพ่ือสำเร็จเป|นศัลยแพทยJผู/มีความชำนาญได/มาตรฐาน สามารถใช/ความรู/

และทักษะอยzางเหมาะสม เป|นท่ียอมรับและเช่ือถือได/ของสังคม มีความถูกต/องเหมาะสมท้ังในด/าน

จริยธรรมและวิชาการ 

2. ให/ความรู/ทางวิชาการ ประสบการณJและทักษะด/านกุมารศัลยศาสตรJ มีความสามารถในการเรียนรู/รzวมกับ

ความสามารถในการทำหัตถการและการผzาตัดท่ีประณีตและซับซ/อน มีการดูแลผู/ป�วยต้ังแตzระยะกzอนผzาตัด 

ระหวzางผzาตัด และหลังผzาตัดชนิดตzาง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาผู/ป�วยอยzางองคJรวม การดูแลผู/ป�วยวิกฤต 

การกู/ชีพและโรคท่ีพบได/บzอยในภาคเหนือ มีความรู/ครอบคลุมเน้ือหาดังกลzาวท้ังในด/านทฤษฎีและปฏิบัติ

ทางกุมารศัลยศาสตรJ รวมท้ังโรคหรือภาวะตzาง ๆ ของผู/ป�วยตลอดจนผลกระทบของการผzาตัดหรือหัตถการ

ท่ีกระทำตzอผู/ป�วย ให/การวินิจฉัย การรักษาและพัฒนาการตัดสินใจ การวางแผนการรักษาและแก/ป�ญหา

อยzางเหมาะสมถูกต/องและปลอดภัย โดยอยูzบนพ้ืนฐานของความต/องการด/านสุขภาพของชุมชนและสังคม 

ความต/องการของระบบบริการสุขภาพและความรับผิดชอบทางสังคมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแตzละ

ท/องถ่ิน 

3. สามารถพัฒนาความรู/ความสามารถของตนเองตามลำดับข้ัน ตzอเน่ืองถึงภายหลังจบฝ1กอบรมแล/ว  

4. มีอุปนิสัยการทำงานเป|นระบบ ทำงานรzวมกับผู/อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดี

ตzอผู/ป�วย ผู/รzวมงาน และองคJกรเพ่ือกzอให/เกิดประโยชนJสูงสุดตzอการบริการทางศัลยกรรม  

5. มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยzางตzอเน่ืองตามยุคสมัย เพ่ือให/ได/มาตรฐานใกล/เคียงกับสากล สามารถไป

ศึกษาตzอและปฏิบัติงานในตzางประเทศได/อยzางเหมาะสม 

6. หลังจากจบการศึกษาแล/ว แพทยJประจำบ/านสามารถใช/ความรู/ความสามารถพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

ของโรงพยาบาลตนเองและสังคม รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเก่ียวกับกุมารศัลยศาสตรJในท/องถ่ิน

ของตนได/ 

 

๕. ผลลัพธLของการอบรมตามหลักสูตร  

แพทยJท่ีจบการฝ1กอบรมเป|นแพทยJเฉพาะทางสาขากุมารศัลยศาสตรJต/องมีคุณสมบัติและความรู/ 

ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน ตามสมรรถนะหลัก  ท้ัง  ๖  ด/านดังน้ี  

๕.๑. การดูแลรักษาผูQป̂วย (Patient Care)  

          ๕.๑.๑. มีทักษะในการดูแลทางศัลยศาสตรJในผู/ป�วยทารกและเด็ก ตั้งแตzระยะกzอน ระหวzางการผzาตัด และ

หลังการผzาตัด รวมไปถึงการแก/ไขภาวะแทรกซ/อนทางศัลยศาสตรJท่ีเกิดข้ึนในแตzละระยะ  

๕.๑.๒. มีทักษะในการทำหัตถการทางกุมารศัลยศาสตรJท่ัวไปตามเกณฑJกำหนดของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยJ    
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          ๕.๑.๓. มีทักษะในการชzวยฟ��นคืนชีพผู/ป�วยเด็ก (Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation)  

          ๕.๑.๔. มีทักษะในการชzวยชีวิตข้ันสูงผู/ป�วยได/รับอุบัติเหตุ (Advanced Trauma Life Support)  

  

๕.๒. ความรูQ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชQแกQปkญหาของผูQป̂วย (Medical Knowledge 

and Skills)  

๕.๒.๑. เข/าใจวิทยาศาสตรJการแพทยJพ้ืนฐานของรzางกายและจิตใจในผู/ป�วยทารกและเด็ก ตลอดจน

วิทยาศาสตรJพ้ืนฐานซ่ึงเก่ียวข/องกับโรคและพยาธิสภาพซ่ึงต/องรับการผzาตัดในผู/ป�วยเด็ก รวมท้ังความรู/ทางการ

แพทยJคลินิกท่ีเก่ียวข/องกับศัลยศาสตรJ  

๕.๒.๒. มีความรู/ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขากุมารศัลยศาสตรJ  

 

๕.๓. การเรียนรูQจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  

๕.๓.๑. ดำเนินการวิจัยทางการแพทยJและสาธารณสุขได/  

๕.๓.๒. วิพากษJบทความและงานวิจัยทางการแพทยJ  

๕.๓.๓. เรียนรู/และเพ่ิมประสบการณJได/ด/วยตนเองจากการปฏิบัติงาน  

 

๕.๔. ทักษะปฏิสัมพันธJ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๕.๔.๑. นำเสนอข/อมูลผู/ป�วย บันทึกรายงานทางการแพทยJ และอภิปรายป�ญหาของผู/ป�วยอยzางมี

ประสิทธิภาพ  

๕.๔.๒. ถzายทอดความรู/และทักษะ ให/แพทยJนักศึกษาแพทยJและบุคลากรทางการแพทยJ  

๕.๔.๓. ส่ือสารให/ข/อมูลแกzญาติ และผู/ป�วย ได/อยzางถูกต/องและมีประสิทธิภาพ โดยความมีเมตตา เคารพ

การตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเป|นมนุษยJ  

๕.๔.๔. มีมนุษยJสัมพันธJท่ีดี ทำงานกับผู/รzวมงานทุกระดับอยzางมีประสิทธิภาพ  

๕.๔.๕. เป|นท่ีปรึกษาและให/คำแนะนำแกzแพทยJและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตรJ  

 ๕.๔.๖ ส่ือสาร นำเสนอข/อมูลความรู/ทางวิชาการท่ีได/จากการทำวิจัย 

 

๕.๕. ความเป�นมืออาชีพ (Professionalism) 

๕.๕.๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตzอผู/ป�วยญาติผู/ป�วย ผู/รzวมงานเพ่ือนรzวมวิชาชีพและชุมชน  

๕.๕.๒. ถzายทอดความรู/และทักษะ ให/แพทยJ นักศึกษาแพทยJ และบุคลากรทางการแพทยJ  

๕.๕.๓. มีความสนใจใฝ�รู/และสามารถพัฒนาไปสูzความเป|นผู/เรียนรู/ตzอเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  

๕.๕.๔. การบริบาลโดยมีผู/ป�วยเป|นศูนยJกลาง บนพ้ืนฐานการดูแลแบบองคJรวม คำนึงถึงประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย และความเส่ียงท่ีเก่ียวข/องกับการผzาตัดในกุมารศัลยศาสตรJ   
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๕.๕.๕. สามารถเป|นท่ีปรึกษาและให/คำแนะนำทางสาขาวิชากุมารศัลยศาสตรJแกzแพทยJและบุคลากรใน

สาขาวิชาอ่ืน 

  

๕.๖. การปฏิบัติงานใหQเขQากับระบบ (System-based Practice)  

๕.๖.๑. มีความรู/เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ   

         ๕.๖.๒. มีความรู/และมีสzวนรzวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู/ป�วย   

        ๕.๖.๓. ใช/ทรัพยากรสุขภาพอยzางเหมาะสม  (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียน

การดูแลรักษาผู/ป�วยให/เข/ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได/ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 

๖. แผนการฝHกอบรม/ลักษณะการฝHกอบรม   

หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz จัดการฝ1กอบรมให/

แพทยJประจำบ/านได/ประสบการณJการเรียนรู/ที่สอดคล/องกับผลลัพธJการฝ1กอบรมที่พึงประสงคJ เน/นการฝ1กอบรมโดย

ใช/การปฏิบัติเป|นฐาน (practice-based training) มีสzวนรzวมในการบริบาลและรับผิดชอบผู/ป�วย มีการบูรณาการ 

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มีการระบุวิธีการฝ1กอบรมและเป�าประสงคJหลักในแตzละชzวงชั ้นปMของการฝ1กอบรม 

(milestone)  และมีการติดตามตรวจสอบกำกับดูแล (supervision) และให/ข/อมูลป�อนกลับ (feedback) แกzแพทยJ

ประจำบ/าน เพ่ือให/มีการพัฒนาตนเองอยzางสม่ำเสมอ ดังน้ี  

  

๖.๑. วิธีการใหQการฝFกอบรม ประกอบดQวย ๖ องคJประกอบท่ีสัมพันธJกับสมรรถนะ ๖ ดQาน ดังน้ี   

๖.๑.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผูQป̂วย (Patient Care)   

จัดตารางการฝ1กอบรมโดยมีการมอบหมาย ให/ผู/รับการฝ1กอบรม มีความรับผิดชอบตzาง ๆ ในความควบคุมของ

อาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรมดังตzอไปน้ี   

ก. แพทยJประจำบQานป�ท่ี ๑ เรียนรู/เก่ียวกับการดูแลและรักษาผู/ป�วยทางศัลยกรรมระดับไมzซับซ/อนท้ังใน

ผู/ป�วยนอกและผู/ป�วยในรวมถึงศัลยศาสตรJเฉพาะทางสาขาตzาง ๆ รzวมกับแพทยJประจำบ/านช้ันสูงกวzา   

ข. แพทยJประจำบQานป�ท่ี ๒, ๓ เรียนรู/เก่ียวกับการดูแลรักษาและทำผzาตัดผู/ป�วยทางกุมารศัลยกรรมท่ีมี

ระดับความซับซ/อนมากข้ึนรวมท้ังผู/ป�วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ และรับปรึกษาป�ญหา

ผู/ป�วยจากนอกแผนกศัลยกรรม 

ค. แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ๔ ดูแลรักษาและทำผzาตัดผู/ป�วยทางกุมารศัลยกรรมท้ังในเวลาและนอกเวลา

ราชการท่ีมีความซับซ/อนมากข้ึนกวzาแพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๓ และเป|นหัวหน/าชุด หรือท่ีปรึกษาหลักของแพทยJ

ประจำบ/านช้ันปMต่ํากวzา ในการดูแลและรักษาผู/ป�วย   

แพทยJประจำบ/านปMท่ี ๑ ถึง ๔ ควรมีสzวนรzวมในการดูแลรักษาผู/ป�วยในหนzวยศัลยกรรมเฉพาะทางสาขา

ตzางๆ และเรียนรู/การปฏิบัติงานของแผนกอ่ืน ๆ ท่ีมีสzวนเก่ียวข/องกับศัลยกรรม เชzน กุมารเวชศาสตรJ วิสัญญีวิทยา

เป|นต/น   
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๖.๑.๒ ความรูQความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชQแกQปkญหาของผูQป̂วย  (Medical 

Knowledge and Skills)   

ก. แพทยJประจำบQานป�ท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตรJการแพทยJพ้ืนฐานประยุกตJ (correlated basic medical 

science) ความรู/พ้ืนฐานทางศัลยศาสตรJและวิชาศัลยศาสตรJท่ัวไป และสาขาวิชาท่ีสัมพันธJกับกุมารศัลยศาสตรJ  

ข. แพทยJประจำบQานป�ท่ี ๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชากุมารศัลยศาสตรJ และสาขาท่ีเก่ียวข/อง  

ค. แพทยJประจำบQานป�ท่ี ๔ เพ่ิมพูนประสบการณJในการดูแลและรักษาผู/ป�วยทางกุมารศัลยศาสตรJให/มี

ความเช่ียวชาญมากข้ึน 

ง. แพทยJประจำบQานทุกช้ันป� เข/ารzวมในกิจกรรมทางวิชาการเชzน Topic review, journal 

club, interesting case, morbidity-mortality conference อยzางน/อย สัปดาหJละ ๒ ช่ัวโมง 

จ. แพทยJประจำบQานทุกช้ันป� ได/รับการอบรมเก่ียวกับหัตถการและเคร่ืองมือ นอกเหนือจากเคร่ืองมือ

พ้ืนฐาน เชzน endoscopy, laparoscopy, vessel-sealing devices เป|นต/น  

๖.๑.๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรูQจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูQป̂วย (Practice-

based  Learning and Improvement)   

แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปMควร   

ก. มีประสบการณJการเรียนรู/ในการดูแลผู/ป�วยแบบองคJรวม และสหวิชาชีพ   

ข. ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทยJ (ถ/ามี) หรือแพทยJประจำบ/านช้ันปMต่ำกวzาได/   

ค. ต/องทำงานวิจัยได/แกz งานวิจัยแบบ retrospective study หรือ prospective study หรือ cross-

sectional study (ผนวกท่ี ๕) โดยเป|นผู/วิจัยหลักดำเนินการทำ literature review กำหนด

research methodology และ research design เตรียม project proposal  โดยมีอาจารยJท่ีปรึกษาทำหน/าท่ี

ติดตามความก/าวหน/าของการทำวิจัย  

๖.๑.๔ ทักษะปฏิสัมพันธJ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปMต/อง   

ก. ได/เรียนรู/เก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธJ และการส่ือสารกับผู/ป�วยและผู/รzวมงาน   

ข. ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทยJ (ถ/ามี) และแพทยJประจำบ/านรุzนหลัง   

ค. นำเสนอข/อมูลผู/ป�วย และอภิปรายป�ญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ   

ง. เรียนรู/จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู/ป�วย   

จ. บันทึกเวชระเบียนได/ถูกต/องสมบูรณJ   

ฉ. ให/คำแนะนำแกzผู/ป�วยและญาติได/อยzางเหมาะสม   

ช. มีทักษะในการทำงานรzวมกับแพทยJสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ   

๖.๑.๕ ความเป�นมืออาชีพ (Professionalism)   

แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปMต/องเข/ารzวมกิจกรรมการเรียนรู/แบบบูรณาการทางการแพทยJ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติท่ีดีระหวzางการปฏิบัติงานดูแลผู/ป�วย   

๖.๑.๖ การปฏิบัติงานใหQเขQากับระบบ (system-based practice)   
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แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปM มีประสบการณJการเรียนรู/เก่ียวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลกระบวนการ

คุณภาพ และความปลอดภัยในผู/ป�วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรท่ีมีจำกัดมีความสามารถท่ีจะปรับการทำงาน

เข/ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ   

  

๖.๒ เน้ือหาของการฝFกอบรม   

เน้ือหาการฝ1กอบรมครอบคลุมองคJความรู/ทางด/านวิทยาศาสตรJการแพทยJ หัตถการท่ีกระทำกับผู/ป�วย การเรียนรู/

แบบบูรณาการ และจริยธรรมทางการแพทยJ (ผนวกท่ี ๒)   

๖.๒.๑ องคJความรูQทางดQานวิทยาศาสตรJการแพทยJทางดQานศัลยศาสตรJ   

ก. เน้ือหาสำคัญ (Essential contents) ของการฝ1กอบรมครอบคลุมหัวข/อโรคหรือภาวะของผู/ป�วยทาง

กุมารศัลยศาสตรJตามข/อกำหนดของราชวิทยาลัย  

ข. ความรู/พ้ืนฐานท่ีเป|นหลักการเบ้ืองต/นของศัลยศาสตรJและกุมารศัลยศาสตรJ ตลอดจนวิทยาศาสตรJ

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข/องกับโรคหรือภาวะ ท่ีเก่ียวข/องในข/อ ก. และศาสตรJพ้ืนฐานในการดูแลผู/ป�วยเด็กในระยะกzอน 

ระหวzาง และหลังผzาตัด 

ค. ความรู/ท่ัวไปในสาขาศัลยศาสตรJอ่ืน ๆ และสาขาท่ีเก่ียวเน่ือง   

๖.๒.๒ หัตถการทางศัลยศาสตรJ แบzงระดับความชำนาญเป|น ๒ ระดับ   

ระดับท่ี ๑ หัตถการท่ีแพทยJประจำบ/านตQองทำได/ด/วยตนเอง   

ระดับท่ี ๒ หัตถการท่ีแพทยJประจำบ/านควรทำได/ (ทำภายใต/การดูแลของผู/เช่ียวชาญ)   

หมายเหตุ ความสามารถในการทำหัตถการผzาตัดท่ีซับซ/อนข้ึนของแพทยJประจำบ/านแตzละช้ันปM   

ได/แสดงไว/ใน Procedural skills ต8าง ๆ ตามผนวกท่ี ๓   

๖.๒.๓ การเลือกใชQ และแปลผลการตรวจเพ่ิมเติมในรูปแบบตzาง ๆ อาทิเชzนการตรวจทางรังสีวิทยา การ

ตรวจด/วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง การตรวจเลือด ฯลฯ   

๖.๒.๔ การเรียนรูQแบบบูรณาการ (ตามผนวกท่ี ๔)   

ก. ทักษะปฏิสัมพันธJ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

๑. การส่ือสารและการสร/างความสัมพันธJท่ีดีระหวzางแพทยJ, ผู/รzวมงาน, ผู/ป�วยและญาติ   

๒. การดูแลผู/ป�วยในวาระใกล/เสียชีวิต รวมท้ังการดูแลญาติ 

๓. การบอกขzาวร/าย   

๔. ป�จจัยท่ีสzงเสริมความสัมพันธJท่ีดีระหวzางแพทยJและผู/ป�วย   

๕. การบริหารจัดการกรณีผู/ป�วยซ่ึงมีความยุzงยากซับซ/อนกวzาปกติ (difficult case)   

๖. การตระหนักรู/พ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีตzางกัน   

  

ข. ความเป�นมืออาชีพ (Professionalisms )   

(๑) การบริบาลโดยมีผูQป̂วยเป�นศูนยJกลาง (patient-centered care)   

๑.๑ การยึดถือประโยชนJของผู/ป�วยเป|นหลัก   
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๑.๒ การรักษาความนzาเช่ือถือแกzผู/ป�วยและสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู/ป�วยให/ดีท่ีสุด   

๑.๓ การให/เกียรติและยอมรับเพ่ือนรzวมวิชาชีพ เพ่ือนรzวมงาน ผู/ป�วยและญาติ   

๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให/เข/ากับสภาวะหรือเหตุการณJท่ีไมzคาดคิดไว/กzอน   

(๒) พฤตินิสัย   

๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงตzอเวลา ความซ่ือสัตยJ และมีวินัย   

๒.๒ การแตzงกายให/เหมาะสมกับกาลเทศะ   

(๓) จริยธรรมการแพทยJ   

๓.๑ การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชนJสzวนตัวในทุกกรณี   

๓.๒ การนับถือให/เกียรติ เคารพสิทธิและรับฟ�งความเห็นของผู/ป�วยในกรณีผู/ป�วยไมzเห็นด/วยกับการรักษา

หรือปฏิเสธการรักษา   

๓.๓ การขอความยินยอมจากผู/ป�วยในการดูแลรักษาและหัตถการ และต/องสามารถเลือกผู/ตัดสินใจแทน

ผู/ป�วยได/ในกรณีท่ีผู/ป�วยตัดสินใจไมzได/  

๓.๔ การปฏิบัติในกรณีท่ีผู/ป�วยร/องขอการรักษาท่ีไมzมีประโยชนJหรือมีอันตราย   

๓.๕ การรักษาความลับและการเป¡ดเผยข/อมูลผู/ป�วย   

๓.๖ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข/อผิดพลาดของตนเอง   

(๔) การเรียนรูQอย8างต8อเน่ืองตลอดชีวิต   

๔.๑ การกำหนดความต/องการในการเรียนรู/ของตนเอง   

๔.๒ การค/นคว/าความรู/ และประเมินความนzาเช่ือถือได/ด/วยตนเอง   

๔.๓ การประยุกตJความรู/ท่ีค/นคว/ากับป�ญหาของผู/ป�วยได/อยzางเหมาะสม   

๔.๔ การวิเคราะหJและวิจารณJบทความทางวิชาการ   

๔.๕ การเข/ารzวมกิจกรรมวิชาการอยzางสม่ําเสมอ   

๔.๖ การใช/ electronic databases และการใช/โปรแกรมคอมพิวเตอรJในการเรียนรู/   

๔.๗ การถzายทอดความรู/แกzแพทยJบุคลากรทางการแพทยJ นิสิตนักศึกษา ผู/ป�วยและญาติ   

 

ค. การปฏิบัติงานใหQเขQากับระบบ (System-based Practice)   

ความรู/เก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ   

๑. ความรู/เก่ียวกับระบบประกันสุขภาพเชzนระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของข/าราชการ เป|นต/นความรู/เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และ กระบวนการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (hospital accreditation) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา   

๒. ความรู/เก่ียวกับ cost consciousness medicine เชzน นโยบายการใช/ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก

แหzงชาติ การใช/ยาและทรัพยากรอยzางสมเหตุผล เป|นต/น   

๓. ความรู/เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทยJ   

๔. ความรู/เก่ียวกับความปลอดภัยและสิทธิผู/ป�วย   
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๕. ความรู/เก่ียวกับการแพทยJทางเลือก  เชzนการใช/อาหารและสมุนไพรตzางๆรักษาโรค การแพทยJแผน

จีน เชzนการฝ�งเข็มรักษาโรคเป|นต/น   

 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูQจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning )   

๑. ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย   

๒. การดูแลรักษาผู/ป�วยแบบทีมสหวิชาชีพ   

๓. การใช/ยาและทรัพยากรอยzางสมเหตุผล   

๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถ/วนถูกต/อง   

๕. การสร/าง Clinical Practice Guideline (CPG)   

๖. การป�องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล   

๗. การเสริมสร/างสุขภาพและการป�องกันโรค   

๘. การประเมินความพอใจของผู/ป�วย   

๙. การมีสzวนรzวมในองคJกร เชzนภาควิชา/แผนก/กลุzมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน /ราชวิทยาลัยฯ   

๑๐. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง   

 

๖.๓ การทำวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตรJ (ผนวกท่ี ๕)   

 แพทยJประจำบ/านต/องทำงานวิจัยได/แกz งานศึกษาวิจัยแบบ retrospective study หรือการศึกษาวิจัย

แบบ prospective study หรือ cross-sectional study อยzางน/อย ๑ เร่ือง หรือทำ systematic 

review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง โดยเป|นผู/วิจัยหลัก งานวิจัยดังกลzาวต/องทำให/เสร็จส้ินภายใน ๔ ปMของการ

ฝ1กอบรม และต/องประกอบด/วยหัวข/อหลักดังน้ี   

๑. จุดประสงคJของการวิจัย   

๒. วิธีการวิจัย   

๓. ผลการวิจัย   

๔. การวิจารณJผลการวิจัย   

๕. บทคัดยzอ   

 

ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ จะมีการติดตามความคืบหน/าของงานวิจัยเป|นระยะในชzวงเดือนธันวาคมของทุกปM ดัง

แสดงในตาราง 

แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ความคืบหนQาของงานวิจัย 

๑ ติดตzออาจารยJท่ีปรึกษาและริเร่ิมหาหัวข/องานวิจัย 

๒ -นำเสนอ proposal ตzอท่ีประชุม เพ่ือรับคำแนะนำในการแก/ไขปรับปรุง 

-เร่ิมขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

-เร่ิมดำเนินงานวิจัยหลังผzานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
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๓ -เร่ิมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ (oral presentation) 

๔ -แพทยJประจำบ/านชั ้นปMที ่ ๔ ทุกคนต/องได/นำเสนอผลงานในงานประชุม

วิชาการ  (oral presentation) และทำรายงานวิจัยฉบับเต็มนำเสนอแกzราช

วิทยาลัย และ/หรือ ตีพิมพJงานวิจัยในวารสารทางการแพทยJ 

หมายเหตุ สำหรับแพทยJประจำบ/านท่ีต/องการขอการรับรองวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรJให/มีคุณวุฒิ “เทียบเทzา

ปริญญาเอก” มีแนวทางการปฏิบัติดังแสดงไว/ใน ภาคผนวกท่ี ๖   

 

๖.๔ จำนวนป�ของการฝFกอบรม ๔ ปM สำหรับการอบรมแพทยJประจำบ/าน หรือ ๒ ปM สำหรับแพทยJประจำบ/านตzอ

ยอดท่ีผzานการฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/านสาขาศัลยศาสตรJมาแล/ว  

 

๖.๕ การบริหารจัดการการฝFกอบรม (ภาคผนวกท่ี ๗)  

๑) การแต8งต้ังคณะกรรมการฝFกอบรมและประธานการฝFกอบรม   

 มีคณะกรรมการฝ1กอบรมซึ ่งมีหน/าที ่ร ับผิดชอบและมีอำนาจในการจัดการโครงการฝ1กอบรมฯการ

ประสานงานตzางๆ และการประเมินผลสำหรับแตzละขั้นตอนของการฝ1กอบรม รวมถึงการให/ผู/มีสzวนได/สzวนเสียท่ี

เหมาะสมมีสzวนรzวมในการวางแผนการฝ1กอบรม ประธานแผนการฝ1กอบรม/หลักสูตรต/องมีประสบการณJในการ

ปฏิบัติงานในสาขากุมารศัลยศาสตรJมาแล/วไมzน/อยกวzา ๕ ปMและได/รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzง

ประเทศไทย   

๒) สภาวะการปฏิบัติงานของแพทยJประจำบQาน   

 จัดสภาวะการปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนแพทยJประจำบ/าน (ภาคผนวกท่ี ๘)  ดังตzอไปน้ี   

ก. ให/ผู/เข/ารับการอบรมเข/ารzวมกิจกรรมวิชาการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีการระบุกฎเกณฑJและ

ประกาศอยzางชัดเจนเก่ียวกับเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู/เข/ารับการฝ1กอบรม   

ข. มีการกำหนดการฝ1กอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู/เข/ารับการฝ1กอบรม มีการลาพัก เชzน การลาคลอด

บุตร การเจ็บป�วย การเกณฑJทหาร การถูกเรียกฝ1กกำลังสำรองทางการทหาร การศึกษาดูงานนอกแผนการ

ฝ1กอบรม/หลักสูตร เป|นต/น   

ค. มีการกำหนดคzาตอบแทนให/ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมอยzางเหมาะสมกับตำแหนzงและงานท่ีได/รับมอบหมาย   

ง. มีการระบุช่ัวโมงการทำงานท่ีเหมาะสม   

  

๖.๖ การวัดและประเมินผล (ภาคผนวกท่ี ๙)   

 การประเมินระหวzางการฝ1กอบรมโดยสม่ําเสมอ และมีการแจ/งผลให/ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมรับทราบจะชzวยให/

เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด/านตzางๆ ของผู/เข/ารับการฝ1กอบรมได/สมบูรณJ การวัดและประเมินผลผู/เข/ารับการ

ฝ1กอบรมต/องครอบคลุมท้ังด/านองคJความรู/ทักษะการปฏิบัติงาน การทำหัตถการตzางๆ การทำผzาตัด เจตคติ ความ

รับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยJตzางๆ รวมท้ังการวิจัย โดยสถาบันฝ1กอบรมฯเป|นผู/กำหนด

รายละเอียดเกณฑJการผzานการประเมิน ผลการประเมินดังกลzาวน้ันจะต/องนำมาใช/ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันปM
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และการมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯ  โดยหากการฝ1กอบรมน้ันจัดโดยองคJกรภายนอก เชzนATLS, GCP, วิทยาศาสตรJพ้ืนฐาน 

ฯลฯ จะต/องมีหลักฐานการประเมินโดยผู/จัดการอบรมมาประกอบการพิจารณาข/างต/นด/วย 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว8างการฝFกอบรมและการเล่ือนช้ันป�   

สถาบันฝ1กอบรมฯจะต/องจัดให/มีการประเมินผู/เข/ารับการฝ1กอบรมในระยะเวลาระหวzางการฝ1กอบรม

อยzางสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร เชzน ควรจัดการประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตzละรอบเดือน มีกำหนดเกณฑJ

การผzานการประเมินและการเลื่อนชั้นปMอยzางชัดเจน และประกาศให/ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมทราบกzอนการฝ1กอบรมจะ

เร่ิมข้ึน   

ก. เน้ือหาการประเมิน มีดังตzอไปน้ี   

๑. In-training examination   

๒. Formative evaluation 

๓. การรายงานประสบการณJเรียนรู/จากผู/ป�วย: Portfolio หรือ E-log book ตามท่ีราชวิทยาลัยฯกำหนดใน

แตzละปMการศึกษา   

๔. Entrustable professional activities ประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS ตามหัตถการท่ี

คณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบฯกำหนด (ภาคผนวกท่ี ๑๐) 

๕. การเข/ารzวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางศัลยกรรม   

๖. การประเมินสมรรถนะด/านจริยธรรมความเป|นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธJ และการส่ือสาร

โดย อาจารยJและผู/รzวมงาน  

๗. การรายงานความก/าวหน/างานวิจัย   

  

ข. เกณฑJผ8านการประเมินและเล่ือนช้ันป� (รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู8ในภาคผนวก ๘)   

ตารางหัวขQอการประเมิน เอกสารท่ี

ใชQประเมินและเกณฑJผ8าน   

หัวขQอ   

วิธีการและเอกสารท่ีใชQ

ประเมิน   

เกณฑJผ8าน   

๑.การประเมิน

สมรรถนะ PBA หรือ DOPS   

แบบ

ประเมิน PBA หรือ DOPS

แยกหัตถการตามแตzละช้ัน

ปM (สถาบันเป|นผู/เลือก

หัตถการท่ีสำคัญสำหรับ

แพทยJประจำบ/านแตzละช้ัน

ปM โดยเลือกอยzางน/อยปM

ละ ๑ หัตถการ)   

ตาม Level ท่ีแตzละช้ันปMต/องผzาน อิงตาม

ข/อกำหนดของหลักสูตรกุมารศัลยศาสตรJ   
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ตารางหัวขQอการประเมิน เอกสารท่ี

ใชQประเมินและเกณฑJผ8าน   

หัวขQอ   

วิธีการและเอกสารท่ีใชQ

ประเมิน   

เกณฑJผ8าน   

๒.การรายงานประสบการณJเรียนรู/

จากผู/ป�วย Portfolio หรือ E-log 

book   

รายงานการ

บันทึก Portfolio หรือ E-

log book ของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยJฯ

ตาม Rotation   

มีบันทึกครบถ/วนและมีการต้ังเกณฑJตามแตz

สถาบันกำหนด  

ยกเว/นช้ันปMสุดท/าย ต/องมีบันทึกทำผzาตัด

เอง ๕๐ราย และ ชzวยผzาตัด ๕๐ ราย 

๓.การเข/ารzวมกิจกรรมประชุม

วิชาการทางศัลยกรรม   

แบบเซ็นช่ือเข/ารzวมประชุม/

การบันทึกลายน้ิวมือ   

มีการเข/ารzวมกิจกรรมวิชาการไมzน/อยกวzา

ร/อยละ 80  ของท้ังหมด   
 

๔.การประเมินสมรรถนะด/าน

จริยธรรมความเป|นมืออาชีพการมี

ทักษะปฏิสัมพันธJ และการ

ส่ือสาร โดยอาจารยJและผู/รzวมงาน   

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ในแตzละ Rotation   

  

มีการประเมิน และผzานเกณฑJท่ีสถาบัน

กำหนดในแตzละ Rotation   

  

๕.การรายงานความก/าวหน/า

งานวิจัย   

แบบรายงานความก/าวหน/า

งานวิจัย   

มีบันทึกครบถ/วนและมีความก/าวหน/าของ

งานวิจัยตามเกณฑJท่ีสถาบันกำหนด   
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เกณฑJผzานการประเมินและเล่ือนช้ันปMและเอกสารท่ีใช/ในการประเมิน รวมท้ังเกณฑJผzาน สรุปได/ดังตารางข/างลzาง   

ตารางหัวขQอการประเมินในแต8ละช้ันป�และเกณฑJการเล่ือนช้ันป�  

หัวขQอ  ช้ันป�การศึกษาท่ีประเมิน  

๑  ๒  ๓  ๔  

๑.การประเมิน

สมรรถนะ PBA หรือ DOPS   

ü ü ü ü 

๒.การรายงานประสบการณJเรียนรู/

จาก Portfolio หรือ E-log book   

ü ü ü ü 

๓.การเข/ารzวมกิจกรรมประชุม

วิชาการทางศัลยกรรม   

ü ü ü ü 

๔.การประเมินสมรรถนะด/าน

จริยธรรม ความเป|นมืออาชีพ การมี

ทักษะปฏิสัมพันธJ และการ

ส่ือสาร โดยอาจารยJและผู/รzวมงาน   

ü ü ü ü 

๕.การรายงานความก/าวหน/า

งานวิจัย   

ü ü ü ü 

เกณฑJการเล่ือนช้ันป�   ผ8าน ๕/๕  ผ8าน ๕/๕  ผ8าน ๕/๕  -  

เกณฑJการส8งสอบวุฒิบัตร   -  -  -  ผ8าน ๕/๕  

  
 

 ๗. การรับและคัดเลือกผูSเขSารับการฝHกอบรม  

๗.๑. คุณสมบัติของผู/เข/ารับการฝ1กอบรม  

๑) ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมจะต/องมีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา ท่ี ๖๒/๒๕๖๑ ดังตzอไปน้ี  

๑.๑ กรณีมีต/นสังกัด ต/องได/รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทzาท่ีแพทยสภารับรอง 

ได/รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผzานการอบรมแพทยJเพ่ิมพูนทักษะครบถ/วนแล/ว  

๑.๒ กรณีไมzมีต/นสังกัด ต/องเป|นผู/ได/รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทzาท่ีแพทยสภา 

รับรองได/รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผzานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ/วน 

รวมทั้งได/ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช/ทุนเพิ่มอีก ๑ ปMแล/ว (ต/องได/รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล/ว

เป|นเวลาไมzน/อยกวzา ๒ ปM) 

๑.๓ สำหรับแพทยJประจำบ/านตzอยอด ต/องได/รับ หรือคาดวzาจะได/รับวุฒิบัตรแพทยJประจำบ/าน 

สาขาศัลยศาสตรJ 



 
 

13 
 

๑.๔ สำหรับแพทยJใช/ทุน เป|นนักศึกษาแพทยJปMที่ 6 ที่กำลังศึกษาจากสถาบันที่สามารถชดใช/ทุน

ตาม หลักเกณฑJที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด ต/องเป|นผู/มีคุณสมบัติทั่วไปตามข/อ 6 แหzงข/อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมz วzาด/วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และ ต/องสอบผzาน ศรว.ข้ัน 1 และข้ัน 2  

ป�จจุบัน หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz 

สามารถฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/าน กุมารศัลยศาสตรJได/ 1 คน ตzอปM โดยตามกำหนดแพทยสภาได/ประกาศ

ให/สามารถรับแพทยJประจำบ/าน โดยสามารถเป|นกลุzมผู/เข/ารับการอบรมตามกรณีตzาง ๆ โดยให/อยูzใน

ขอบขzายไมzเกิน 1 คนตzอปMการศึกษา ดังน้ี  

1. แพทยJใช/ทุน รับตรงหลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให/ผzานแพทยJเพิ่มพูน

ทักษะ 1 ปM ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมzกzอนเริ่มฝ1กอบรม เนื่องจากเป|นโรงพยาบาลที่อยูzในพื้นท่ี

ขาดแคลนแพทยJ ซึ่ง กำหนดอัตรากำลังคนในแตzละปMโดย สถาบันพระบรมราชชนก และทำการสมัครผzาน 

คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz  

2. แพทยJประจำบ/าน รับสมัครแพทยJที่มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา โดยป�จจุบันผู/สมัครต/อง

มีคุณสมบัติ  ผzานการฝ1กอบรมแพทยJเพิ่มพูนทักษะใช/ทุน 1 ปM และติดตzอขอทุนศึกษาตzอจากโรงพยาบาล

ต/นสังกัด ทำการสมัครผzานแพทยสภา และราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย โดยการรับสมัครจะ

พิจารณาจากหลายคุณสมบัติ ทั้งคะแนนเกรด คะแนนเจตคติ  คะแนนสัมภาษณJ ทุน และโรงพยาบาลที่ให/

ทุน ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

3. แพทยJประจำบ/านตzอยอด ต/องได/รับ หรือคาดวzาจะได/รับวุฒิบัตรแพทยJประจำบ/าน สาขา

ศัลยศาสตรJ และ มารับการฝ1กอบรมเทียบเทzากับแพทยJประจำบ/านปMที่ 3 ทำการสมัครผzานแพทยสภา และ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย โดยการรับสมัครจะพิจารณาจากหลายคุณสมบัติ ทั้งคะแนนเกรด 

คะแนนเจตคติ  คะแนนสัมภาษณJ ทุน และโรงพยาบาลท่ีให/ทุน ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
 

๒) มีคุณสมบัติครบถ/วนตามเกณฑJแพทยสภาในการเข/ารับการฝ1กอบรมแพทยJเฉพาะทาง  

 

๗.๒. ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผู/เข/ารับฝ1กอบรม ในการรับและการคัดเลือกผู/เข/ารับฝ1กอบรม สถาบัน

ฝ1กอบรมต/องแสดงนโยบายและประกาศของสถาบัน เร่ือง หลักเกณฑJและข้ันตอนในการรับและการคัดเลือกผู/เข/ารับ

ฝ1กอบรม มีประกาศแตzงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน มีเกณฑJการคัดเลือกแพทยJประจำบ/านของสถาบันท่ี

ไมzขัดตzอแพทยสภา เพ่ือทำให/เช่ือม่ันได/ วzากระบวนการคัดเลือกมีความโปรzงใสและยุติธรรม  (ภาคผนวกท่ี ๑๑) 

 

๗.๓. จำนวนผู/เข/ารับการฝ1กอบรม  

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย เป|นผู/กำหนดจำนวนผู/เข/ารับการฝ1กอบรม โดยได/รับอนุมัติจาก

แพทยสภา การฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/านสาขากุมารศัลยศาสตรJแตzละชั้นปMในแตzละสถาบันจะต/องไมzเกินศักยภาพ

ของสถาบันนั้นๆ ที่ได/กำหนดไว/จากการประเมินสถาบัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย กำหนดให/สถาบัน

ฝ1กอบรมรับผู/เข/ารับการฝ1กอบรมได/ในสัดสzวนปMละ ๑ คน ตzอจำนวนอาจารยJและทรัพยากรที่เกี่ยวข/องกับการ

ฝ1กอบรมตามเกณฑJท่ีกำหนดตารางดังตzอไปน้ี  
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 จำนวนผู/เข/ารับการฝ1กอบรมปMละ ช้ันละ  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  

จํานวนอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม  ๒  ๔  ๖  ๘ ๑๐  

จํานวนผู/ป�วยนอกกุมารศัลยกรรม (ราย/ปM)  ๑,๕๐๐  ๒,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

จํานวนผู/ป�วยในกุมารศัลยกรรม (ราย/ปM)  ๔๐๐  ๖๐๐  ๘๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๒๐๐ 

จํานวนผzาตัดใหญzไมzฉุกเฉิน (ราย/ปM)  ๔๐๐  ๕๐๐  ๖๐๐  ๘๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

 โดยป�จจุบันหนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz รับผู/เข/า

รับการฝ1กอบรมปMละ ๑ คนตามศักยภาพของสถาบัน 

  

๘. อาจารยLผูSใหSการฝHกอบรม  

๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝ1กอบรม ต/องเป|นแพทยJซ่ึงได/รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู/ความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารศัลยศาสตรJ และปฏิบัติงานด/านกุมารศัลยศาสตรJ อยzางน/อย ๕ ปM 

ภายหลังได/รับวุฒิบัตร หรือหนังสือ อนุมัติ ฯ  

๘.๒. คุณสมบัติและจำนวนของอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม   

๘.๒.๑. คุณสมบัติของอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม  

ต/องเป|นแพทยJซ่ึงได/รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู/ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขาศัลยศาสตรJและ/หรือสาขากุมารศัลยศาสตรJ และปฏิบัติงานด/านกุมารศัลยศาสตรJ อยzาง

น/อย ๒ ปM ภายหลังได/รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาดังกลzาว  

๘.๒.๒. จำนวนอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม ต/องมีจำนวนอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอยzาง

น/อย ๒ คน ตzอจำนวนผู/เข/ารับการอบรม ๑ คน หากมีจำนวนอาจารยJเต็มเวลาไมzพอ อาจให/มีอาจารยJแบบไมzเต็ม

เวลาได/ โดยมีข/อกำหนดดังน้ี  

๘.๒.๒.๑. จำนวนอาจารยJแบบไมzเต็มเวลาต/องไมzมากกวzาร/อยละ ๕๐ ของจำนวนอาจารยJ 

ท้ังหมด  

๘.๒.๒.๒. ภาระงานของอาจารยJแบบไมzเต็มเวลาแตzละคนต/องไมzน/อยกวzาร/อยละ ๕๐ ของภาระ

งานอาจารยJเต็มเวลา  

๘.๒.๓ การสรรหาอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม 

 กระบวนการรับอาจารยJใหมzในป�จจุบัน คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz ได/กําหนดคุณสมบัติ ผู/มี

สิทธิสมัครเข/าเป|นอาจารยJตามประกาศ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz มิถุนายน 2560 และต/อง

ดําเนินการแสดงวิสัยทัศนJในด/านการศึกษา การวิจัย การบริการการรักษา และด/านอื่น ๆ ตามกําหนดภาระงาน

อาจารยJที่กํากับโดย ภาควิชา และมหาวิทยาลัยเชียงใหมz โดยต/องได/รับความเห็นชอบ อยzางน/อย 60% ของท่ี

ประชุมภาควิชา และเม่ือผzานการคัดเลือกแล/วจะสzงให/คณะแพทยศาสตรJดําเนินการบรรจุตําแหนzงตzอไป  

กระบวนการบรรจุตําแหนzงอาจารยJของคณะแพทยศาสตรJในป�จจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ  
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 1. ทดแทนอาจารยJผู/เกษียณ : เป|นการบรรจุทดแทนผู/ปฏิบัติงานด/วยภาระงานป�จจุบัน  

 2. ตําแหนzงอาจารยJใหมz : เป|นการบรรจุอาจารยJเพิ่มเติมเพื่อภาระงานในอนาคต โดยผzานกระบวนการ

ประเมินความเสี่ยง (Intellgent risk) ของกรรมการภาควิชา รzวมกับกรรมการคณะเพื่อให/ได/บุคคลากรที่จะปฏิบัติ 

งานในอนาคตท่ีตอบสนองกลยุทธJ IWISH ของคณะ  

 โดยอาจารยJใหมzทุกทzาน จะต/องเข/าโปรแกรมการพัฒนา ศักยภาพอาจารยJแพทยJในชzวง 1-2 ปMแรก 

หลังจากได/รับการบรรจุ โดยเรียกวzา Associated  instructor (AI) โดยมีเป�าหมายเพื่อให/แพทยJที่สําเร็จการศึกษา 

ได/เพิ่มพูนความรู/ที ่จําเป|น ตzอการเป|นอาจารยJแพทยJ ได/แกz แพทยศาสตรJศึกษา งานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพองคJกรและการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล 

มีการปรับตัวเตรียมพร/อมการเป|นอาจารยJ หลักสูตรจะมีผู / เช ี ่ยวชาญในแตzละสาขา จากทั ้งในคณะและ

บุคคลภายนอกคณะรzวมเป|นวิทยากรเม่ือเสร็จส้ินระยะเวลาการฝ1กอบรม AI ทุกทzาน จะถูกประเมินผลการฝ1กอบรม  

และให/ข/อมูลป�อนกลับไปยังภาควิชา ถึงความเหมาะสมในการเป|นอาจารยJ รวมท้ังข/อเดzน ข/อด/อย ความสามารถตzาง 

ๆ เพ่ือภาควิชาจะได/มีแนวทางในการมอบหมายงาน หรือมุzงพัฒนาบุคคลากร ได/อยzางเหมาะสม 

 ๘.๒.๔ การกำหนดภาระงานของอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม 

 หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ได/กำหนดภาระงานภายใต/เงื่อนไขของภาควิชาศัลยศาสตรJ โดยมีการกําหนดภาระ

งานอาจารยJให/เป|นไปตามกําหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมzดังตzอไปน้ี  

1. ภาระงานสอนทั้งในระดับกzอนปริญญาและระดับหลังปริญญา เชzน การฝ1กอบรม แพทยJประจําบ/าน 

หลักสูตร ป.บัณฑิตข้ันสูง แพทยJประจําบ/านตzอยอด และหลักสูตรรzวมตzางๆ  

2. ภาระงานวิจัย และบริการวิชาการ การกําหนดให/สzงผลงานขอเลื่อนตําแหนzงทางวิชาการ ตามกําหนด

มหาวิทยาลัยเชียงใหมz  

3. ภาระงานด/านการบริการวิชาการงานพัฒนานักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4. ภาระงานด/านการบริหาร 

5. ภาระงานอ่ืน ๆ 

โดยสอดคล/องพันธกิจของคณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมzตามเป�ากลยุทธJของคณะ IWISH คือ  

I :  International player  

W :  Wisdom leader  

I :  Innovation   

S :  Sophistication and Comprehensive Medicine  

H :  Happy organization 

โดยกระบวนการจัดภาระงานจะต/องคํานึงความสมดุลของภาระงานทั้ง 4 ด/านในการปฏิบัติงาน ของแตzละ

หนzวย เพื่อให/ในภาพรวมของภาควิชาจะมีความโดดเดzนครบทั้ง 4 ด/าน ซึ่งป�จจุบันใช/นโยบาย การมอบหมายงาน

จากหัวหน/าภาควิชา ไปยังหัวหน/าหนzวย จากนั้นหัวหน/าหนzวยจึงแจกภาระงานให/แกz อาจารยJประจําหนzวยโดยมี

ภาระงานในข/อ 1 และ 2 เป|นพื้นฐานที่อาจารยJแพทยJทุกทzานต/องปฏิบัติ รzวมกับการบริการการรักษาผู/ป�วย สําหรับ
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ภาระงานในข/อ 3, 4 และ 5 จะมอบหมาย ตามความถนัดของอาจารยJแตzละทzาน โดยจะพยายามพัฒนาให/มี

บุคคลากรท่ีมี ความสามารถพัฒนาในด/าน แพทยศาสตรJศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย  

การกํากับดูแลภาระงานของอาจารยJแพทยJอาจารยJแตzละทzานจะต/องลงภาระงาน (TOR) ในการประเมิน

ราย 6 เดือนผzานระบบ CMU-MIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมz และเมื่อสิ้นสุด การปฏิบัติงานตามกําหนดจะต/องมี

การสzงผลการปฏิบัติงาน (JA) ทุก6 เดือน นอกจากนั้นยังมีการควบคุม และติดตามภาระงานของภาควิชา โดย

หัวหน/าภาควิชา จะเป|นผู/ทําการติดตามและ มอบหมายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระการบริการการศึกษา และ

ภาระงานสอน เชzน งานแพทยศาสตรJศึกษา งานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ เป|นต/น 

 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา   

ดQานสถานท่ี ภาควิชาได/มีสถานท่ี เทคโนโลยีและอุปกรณJท่ีทันสมัย เพ่ือให/แพทยJประจำบ/านได/ใช/ใน การเรียนการ

สอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิเชzน ห/องเรียนบรรยาย ห/องประชุมกลุzม ยzอย ศูนยJฝ1กปฏิบัติการสzองกล/อง

เสมือนจริง มีห/องสมุดในห/องพักเพ่ือสำหรับการศึกษา ค/นคว/าข/อมูล มีห/องสมุดของคณะแพทยศาสตรJท่ีสามารถ

ค/นคว/าข/อมูลท่ีทันสมัยได/ตลอด 24  ช่ัวโมง มีห/องอzานหนังสือ มีห/องปฏิบัติการท่ีสามารถทำการประชุมทางไกล ท้ัง

ของภาควิชา และคณะแพทยศาสตรJมหาวิทยาลัยเชียงใหมz และมีการติดสแกนน้ิวมือเพ่ือกันคนนอกเข/า ภาควิชา

หลังเวลาราชการ   

ดQานเทคโนโลยีและอุปกรณJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz มีอุปกรณJท่ีมีมูลคzาสูง สำหรับด/านการศึกษา 

ด/านเทคโนโลยี มีแหลzงค/นคว/าข/อมูลท่ีสำคัญ ได/แกz  ห/องสมุดระดับคณะฯ เป|นห/องสมุดอิเล็กทรอนิกสJ (E-library) 

โดยใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการให/บริการสืบค/นข/อมูลตลอด 24 ช่ัวโมงจากทุกแหzง ภาควิชา

ศัลยศาสตรJ ได/จัดต้ังจุดบริการ Wireless LAN เพ่ิมจากจุดบริการท่ี คณะติดต้ังให/ฐานข/อมูลทาง อิเล็กทรอนิกสJ 

เพ่ือการสืบค/นและการทำวิจัย รวมถึง e-learning  

ดQานอาคารสินทรัพยJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz มีอาคารโรงพยาบาล ๕ อาคาร  ได/แกz อาคารบุญ

สม-มารJติน อาคารตึกสุจิณโณ อาคารศูนยJศรีพัฒนJ อาคารเฉลิมพระบารมี  อาคารโรงพยาบาลสงฆJแหzงโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหมz โดยมีอาคารท่ีสนับสนุนงานการศึกษาและวิจัย 2 อาคาร ได/แกz อาคารเรียนรวม อาคารราช

นครินทรJ นอกจากน้ันยังมีอาคารสนับสนุน ได/แกz อาคารซักฟอก อาคารโภชนา อาคารจอดรถสวนดอกปารJค 

อาคารบำบัดน้ำเสีย หอพักแพทยJ หอพักพยาบาล และหอพักนักศึกษาแพทยJ  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมzมีขนาด ๑,๔๐๐ เตียง โดยเป|นเตียงผู/ป�วยศัลยศาสตรJท่ัวไป ๑๖๕ เตียง 

มีจำนวนและความหลากหลายของผู/ป�วยเพียงพอสำหรับการเรียนรู/ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หนzวยกุมาร

ศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz มีสำนักงานภาควิชา  ซ่ึงประกอบด/วย

ห/องพักอาจารยJและเจ/าหน/าท่ี ห/องพักแพทยJประจำบ/าน ห/องตรวจผู/ป�วยนอก, ห/องผzาตัด, หอผู/ป�วยสามัญ, หอ

ผู/ป�วยก่ึงวิกฤต หอผู/ป�วยวิกฤต มีการสนับสนุนในด/านตzาง ๆ ดังน้ี 
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- มีการจัดการประชุมวิชาการ ท้ังแบบบรรยายและแบบเชิงปฏิบัติการ ในระดับชาติ และ

นานาชาติ เพ่ือรองรับ การฝ1กอบรมและการดูแลผู/ป�วย  

- มีการจัดประชุมแบบสหสาขา เพ่ือสzงเสริมการท างานในแบบสหวิชาชีพ อีกท้ังยังทำให/

การทำงานราบร่ืนและ ผู/ป�วยได/รับประโยชนJอยzางสูงสุด  

- มีการจัดอบรมการทำวิจัย มีห/องวิจัยและนักสถิติท่ีสามารถให/คำปรึกษาเร่ืองการวิจัยได/

ตลอด อีกท้ังยังมี อาจารยJในภาควิชาท่ีจบการศึกษาด/าน Clinical Epidemiology ชzวยให/คำปรึกษา

ด/านการวิจัยและสถิติ รวมถึงภาควิชาได/มีการ สนับสนุนให/แพทยJประจำบ/านไปเสนองานวิจัยใน

ตzางประเทศซ่ึงได/มีการสนับสนุนทุนทรัพยJในการเดินทาง  

- มีผู/ท่ีจบการศึกษาด/านแพทยศาสตรJศึกษาและได/ปรึกษาผู/มีคุณวุฒิทางด/านแพทยศาสตรJ

ศึกษามาเป|นท่ีปรึกษา และเป|นกรรมการในการฝ1กอบรม   

- มีMOU เพ่ือแลกเปล่ียนการฝ1กอบรมจากสถาบันในและตzางประเทศ  

- มีระบบห/องปฏิบัติงานท่ีทันสมัย มีเคร่ืองมือเทคโนโลยีระดับสูง เชzน เคร่ือง CT scan 

MRI PET scan  

- มีห/องฝ1กปฏิบัติการด/าน Endoscopic, Laparoscopic ,Cadaveric ท่ีสามารถชzวยใน

การฝ1กปฏิบัติของแพทยJ ประจำบ/านได/ และมีการจัดการอบรม workshop ทุกปM  

- มีห/องวิจัยสัตวJทดลอง มีห/องวิจัยทางเคมีรองรับในการทำวิจัยทุกประเภท  

๑๐. การประเมินแผนการฝHกอบรม/หลักสูตร   

 สถาบันได/กำหนดให/มีการประเมินแผนการฝ1กอบรม/หลักสูตรฯ โดยมีการประเมินควบคูzไปกับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรJการแพทยJคลินิก สาขากุมารศัลยศาสตรJ มีการประเมินทุกสิ้นปM

การศึกษาโดยมีรายงานการประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. ๗) โดยการประชุมประเมินแผนฝ1กอบรมจะทำในเร่ืองตzอไปน้ี  

๑. พันธกิจของแผนการฝ1กอบรม/หลักสูตร 

๒. ผลลัพธJการเรียนรู/ท่ีพึงประสงคJ 

๓. แผนการฝ1กอบรม 

๔. ข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝ1กอบรม 

๕. การวัดและประเมินผล 

๖. พัฒนาการของผู/รับการฝ1กอบรม 

๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๘. คุณสมบัติของอาจารยJผู/ให/การฝ1กอบรม 

๙. ความสัมพันธJระหวzางนโยบายการรับสมัครผู/รับการฝ1กอบรมและความต/องการของระบบสุขภาพ 

๑๐. สถาบันรzวมฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/าน 

๑๑. ข/อควรปรับปรุง 
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๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝHกอบรม   

 มีการทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรJการแพทยJคลินิก สาขา ศัลยศาสตรJทุก

ปMการศึกษาเพื่อให/ล/อไปกับหลักสูตรการฝ1กอบรมเพื่อวุฒิบัตร โดยการทบทวนจะนำมาเพื่อพัฒนาหลักสูตรให/มีการ

พัฒนาการเรียนการสอนในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคJและมีคุณภาพออกไปรับใช/สังคมตzอไป 

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

 สถาบันฝ1กอบรมได/แตzงตั้งคณะกรรมการฝ1กอบรมฯเพื่อทำหน/าที่บริหารจัดการหลักสูตรให/สอดคล/องกับ

กฎระเบียบของราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย ตลอดจนหลักสูตรของทางสถาบันที่ได/รับการรับรองจาก 

สกอ. ควบคูzไปกับแพทยสภา 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝHกอบรม  

 หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz ได/รับการรับรองจาก

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzง ประเทศไทย ให/เป|นสถาบันฝ1กอบรมแพทยJประจำบ/าน หลักสูตรกุมารศัลยศาสตรJ ซ่ึง 

ได/มีการประเมินสถาบันฝ1กอบรมและมี การประกันคุณภาพการฝ1กอบรมจากทั้งภายในและภายนอกคณะ อยzาง

ตzอเน่ืองดังน้ี  

13.1. การประกันคุณภาพการฝ1กอบรมภายใน คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz มีฝ�ายประกัน

คุณภาพ การศึกษา ซึ่งเป|นหนzวยงานที่มีหน/าที่ตรวจสอบคุณภาพของการฝ1กอบรมให/เป|นไปตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการ ฝ1กอบรมทุกปM โดยการเขียน SAR รับการตรวจเยี่ยมประเมิน ทุก 2 ปM และสzง

KPI คณะแพทยศาสตรJ ทุก 1 ปM  

13.2. การตรวจประเมินจากภายนอกคณะ  

  (1) การตรวจประเมินจากผู/ตรวจประเมินจากฝ�ายประกันคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการตรวจประเมินสถาบัน

ทุก ๆ 2 ปM  

  (2) การตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย รับการประเมินสถาบัน ทุก 5 ปM 
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ภาคผนวก 

ผนวกท่ี ๑ 

รายนามคณะกรรมการฝ1กอบรมและสอบสาขากุมารศัลยศาสตรJ หนzวยกุมารศัลยศาสตรJ ภาควิชาศัลยศาสตรJ คณะ

แพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

๑. ผู/ชzวยศาสตราจารยJนายแพทยJ วินัยศักด์ิ  ขัตติพัฒนาพงษJ  ท่ีปรึกษา 

๒. ผู/ชzวยศาสตราจารยJนายแพทยJ เจษฎา   สิงหเวชสกุล  ประธานหลักสูตร 

๓. ผู/ชzวยศาสตราจารยJแพทยJหญิง จิราภรณJ  โกรานา   กรรมการ 

๔. ผู/ชzวยศาสตราจารยJแพทยJหญิง กนกกาญจนJ เทพมาลัย  กรรมการ 

๕. อาจารยJแพทยJหญิง  สิรีกานตJ  จันทขาว   กรรมการและเลขานุการ 

๖. หัวหน/าแพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๔ หรือ แพทยJประจำบ/านตzอยอด ปMท่ี 2 กรรมการ  
  



 
 

20 
 

ผนวกท่ี ๒ เน้ือหาการฝFกอบรม 

เน้ือหาโดยสังเขปของหลักสูตรกุมารศัลยศาสตรJ 

รายละเอียดของเน้ือหาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู/ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารศัลยศาสตรJจัดทำข้ึนเพ่ือเป|นแนวทางในการจัดการฝ1กอบรม รายละเอียดน้ีจะมีการปรับเปล่ียนตาม

ความก/าวหน/าของวิชาการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณJของประเทศ ประมาณทุก ๓-๕ ปM ดังน้ี 

 

ก)  ความรูQพ้ืนฐานท่ัวไปทางศัลยศาสตรJ ซ่ึงจะไดQรับการฝFกอบรมในระดับช้ันป�ท่ี ๑  ดังน้ี 

๑) Basic sciences in surgery 

๒) Basic surgical research and methodology 

๓) Principles of surgery 

๔) Clinical general surgery 

๕) Operative general surgery 

 

ข)  ความรูQพ้ืนฐานทางกุมารศัลยศาสตรJ และวิชาท่ีเก่ียวขQอง  

๑) Basic sciences in pediatric surgery 

๒) Physiology and metabolic considerations of the newborn 

๓) Cardiovascular care for the pediatric patients 

๔) Nutritional support for the pediatric patient 

๕) Anesthetic considerations for pediatric surgical patients 

๖) Respiratory care and mechanical ventilation in pediatric surgical patients 

๗) Surgical implications of hematologic disorders 

๘) Vascular access 

๙) Surgical infectious disease 

๑๐) Prenatal diagnosis and Fetal therapy 

๑๑) Molecular clinical genetics 

๑๒) Surgical technologies 

 

ค) ความรูQท่ัวไปในสาขาท่ีเก่ียวขQอง ไดQแก8 

๑) General and trauma surgery 

๒) Pediatric urology 

๓) Cardiovascular-thoracic surgery 

๔) Orthopaedics 
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๕) Anesthesiology and Critical Care 

๖) Pathology 

 

เน้ือหาทางดQานทฤษฏีสังเขปของหลักสูตรกุมารศัลยศาสตรJ 

 

ความรูQทางกุมารศัลยศาสตรJ  

๑) Diseases of the skin and soft tissues 

๒) Diseases of the digestive systems 

๓) Diseases of abdominal wall, retroperitoneum, and inguinal regions 

๔) Diseases of the genitourinary system 

๕) Diseases of the thorax:  

a) Diseases of the chest wall and pleura 

b) Diseases of the mediastinum 

c) Diseases of the lungs 

 

 เม่ือส้ินสุดการฝ1กอบรม แพทยJประจำบ/านสาขากุมารศัลยศาสตรJมีความรู/ และสามารถซักประวัติ ตรวจ

รzางกาย และการดูแลผู/ป�วยในการผzาตัด ท้ังระยะกzอนผzาตัด ระหวzางผzาตัด และหลังผzาตัด ในกลุzมโรคสำคัญได/เอง 

โดยกำหนดเป�าหมายในการทำหัตถการของแพทยJประจำบ/านแยกตามหมวดหมูz โดยมีการแบzงระดับความสามารถ

ในแตzละกลุzมทักษะ เป|น ๓ ข้ันดังน้ี  

ระดับท่ี ๑ โรคหรือภาวะทางกุมารศัลยศาสตรJท่ีพบบzอยและมีความสำคัญซ่ึงแพทยJประจำบ/านต/องรู//ดูแลรักษา

เบ้ืองต/น ได/ด/วยตนเอง 

ระดับท่ี ๒ โรคหรือภาวะทางกุมารศัลยศาสตรJท่ีพบน/อยกวzาระดับ ๑ และมีความสำคัญ ซ่ึงแพทยJประจำบ/านควร รู//

ดูแล รักษาได/ภายใต/การแนะนำหรือควบคุมของอาจารยJ 

ระดับท่ี ๓ โรคหรือภาวะทางกุมารศัลยศาสตรJท่ีซับซ/อนซ่ึงแพทยJประจำบ/านอาจดูแลรักษาได/หรือสามารถเรียนรู/

โดยการศึกษาด/วยตนเองหรือฟ�งบรรยาย 
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ความรูQทางการแพทยJ 

Level 1 Level 2 Level 3 

Acute appendicitis 

Inguinal hernia/ hydrocele 

Intussusception 

Malrotation & midgut volvulus 

Pyloric stenosis 

Undescended testis 

Branchial cleft anomalies 

Gastroesophageal reflux 

Gastroschisis 

Omphalocele 

Ovarian/ Adnexal diseases 

Intestinal atresia 

Esophageal atresia  

Duodenal atresia 

Hirschsprung disease 

Neuroblastoma 

Wilms tumor 

Germ cell tumors 

Hepatoblastoma 

Rhabdomyosarcoma  

Anorectal malformation 

Biliary atresia 

Congenital diaphragmatic hernia 

Trauma to chest and abdomen 

Vascular access in pediatric patients 

Abnormal intestinal rotation อื่นๆ  

Congenital lung lesions 

Diseases of the airways 

Diseases of thoracic wall 

Diseases of mediastinum 

Other solid and soft tissue tumors 

Congenital anomalies of KUB system 

Extraocorporeal membrane oxygenator 
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Competency and outcome-based training 
 Competency Definition Learning process Assessment 

Patient care Clinical skills Authentic learning, simulation Workplace-based 

assessment (WBA) 

Medical 
knowledge 

Basic Science & Clinical 

knowledge 

Lecture, Self- d irected 

Learning, Seminar 

MCQ, Essay, MEQ, 

Practice based 
learning & 
improvement 

Research skills, IT skills, 

Procedural skills 

Research project, authentic 

practice, simulation 

Research progress 

DOPS, PBA, OSCE 

Interpersonal & 
Communication 
skills 

Presentation skills 

Communication skills 

Presentation, workshop, 

authentic practice 

Multisource 

feedback (360 

degree) 

 
Professionalism Ethics, non-technical skills Workshop, authentic practice WBA, MSF 

System-based 
practice 

Patient safety, Rational 

drug use, Quality 

development, Risk 

management 

Seminar, workshop, simulation, 

authentic practice 

WBA, project-based 

assessment 

 

๑. EPA (patient care) in pediatric surgery 

๑) Interview patient 

๒) Examine patient 

๓) Performing office diagnostic procedures 

๔) Diagnose diseases 

๕) Providing non-surgical therapy 

๖) Performing surgical procedure 
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ผนวกท่ี ๓ ทักษะการทำหัตถการดQานต8างๆ ทางกุมารศัลยศาสตรJ 

Procedual skills 

เม่ือส้ินสุดการฝ1กอบรม แพทยJประจำบ/านสาขากุมารศัลยศาสตรJมีความสามารถในการซักประวัติ ตรวจ

รzางกาย และการดูแลผู/ป�วยในการผzาตัด ท้ังระยะกzอนผzาตัด ระหวzางผzาตัด และหลังผzาตัด รวมท้ังทำการผzาตัดได/

เอง โดยกำหนดเป�าหมายในการทำหัตถการของแพทยJประจำบ/านแยกตามหมวดหมูz โดยมีการแบzงระดับ

ความสามารถในแตzละกลุzมทักษะ เป|น ๒ ข้ันดังน้ี  

 

ระดับท่ี ๑ หัตถการท่ีแพทยJประจำบ/านตQองทำได/ด/วยตนเอง  

ระดับท่ี ๒ หัตถการท่ีแพทยJประจำบ/านควรทำได/ (ทำภายใต/การดูแลของผู/เช่ียวชาญ)  

 

ตารางแสดง ช้ันป�ท่ีแพทยJประจำบQานตQองทำ หรือ ควรทำ หัตถการน้ันไดQ 

Group Essential 

Procedures 

Level 1 Level 

2 
 1st 

year  

2nd 

year  

3rd 

year  

4th 

year  

Skin and soft tissues 

Excision of the superficial lesions  /     

Excision of cyst and sinus of the head 

and neck  
   / /  

Excision of cystic hygroma    / /  

Lingual frenotomy   / /   

Biopsy of the lymph node   / /   

Open and drainaige of abscess  / /    

Digestive system 

Reconstruction of esophagus      / 

Repair of tracheo esophageal fistula      / 

Esophageal dilatation     / /  
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Group Essential 

Procedures 

Level 1 Level 

2 
 1st 

year  

2nd 

year  

3rd 

year  

4th 

year  

GI endoscopy    / /  

Gastrostomy    / /  

Pyloromyotomy/ pyloroplasty      / 

Fundoplication      / 

Correction of duodenal obstruction      / 

Ladd’s procedure     /  

Ileostomy/ Colostomy    /   

closure of ileostomy/ colostomy    / /  

lysis of adhesion     /  

Bowel resection,anastomosis    / /  

Reduction for intussusception (manual/ 

radiologic) 
   / /  

Appendectomy  / / /   

Anoplasty    / /  

Posterior sagittal anorectoplasty      / 

Rectal biopsy     /  

Operation for Hirschsprung’s disease     /  

Diagnostic laparoscopy     /  

Splenectomy     /  

Cholecystectomy      / 
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Group Essential 

Procedures 

Level 1 Level 

2 
 1st 

year  

2nd 

year  

3rd 

year  

4th 

year  

Reconstruction of biliary tract (for 

biliary atresia/ choledochal cyst) 
     / 

Liver biopsy/ liver resection      / 

Abdominal wall, retroperitoneum, and Inguinal regions 

Excision mass and fistula of the 

umbilicus 
  

/ 

 
/   

Repair of omphalocele and 

gastroschisis 
   / /  

Repair of inguinal hernia/ hydrocele   / /   

Excision of retroperitoneal mass and 

tumor/ nephrectomy/ adrenalectomy 

 

     / 

Genitourinary system 

Orchiopexy    / /  

Circumcision   / /   

Repair of hypospadias      / 

Gonadectomy    / /  

Thorax 

Repair of diaphragmatic hernia      / 

Intercostal drainage  / /    

Miscellaneous 
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Group Essential 

Procedures 

Level 1 Level 

2 
 1st 

year  

2nd 

year  

3rd 

year  

4th 

year  

Vascular access   / /   
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ตารางหัตถการ 

แสดงหัตถการผ8าตัดท่ีแพทยJประจําบQานจะตQองทําไดQตามจํานวนตลอดหลักสูตร 

หมายเหตุ ตัวเลขในตารางเป|นจำนวนผู/ป�วยท่ีแนะนำให/แพทยJประจำบ/านได/มีโอกาสทำเพ่ือให/มีความ  

ม่ันใจในการทำหัตถการน้ันๆ  

 

รายการ ช่ือหัตถการการผzาตัด จำนวนราย  

(ตลอดหลักสูตร) 

๑. Circumcision ๓ 

๒. Excision of cyst and sinus of the head and neck ๒ 

๓. Appendectomy ๕ 

๔. Inguinal hernia/ hydrocele operation ๑๐ 

๕. Orchiopexy ๕ 

๖. ผzาตัดซzอมหลอดอาหารตัน และ/หรือ tracheoesophageal fistula  ๑ 

๗. Correction of duodenal obstruction (atresia, malrotation, 

etc) 

๒ 

๘. Ostomy creation ๔ 

๙. การผzาตัดตzอลำไส/ ๕ 

๑๐. Reduction for intussusception (manual/ radiologic) ๓ 

๑๑. การผzาตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease ๒ 

๑๒. การซzอมความผิดปกติของผนังหน/าท/อง (omphalocele, 

gastroschisis) 

๕ 

๑๓. Anoplasty ๒ 

๑๔. Posterior sagittal anorectoplasty ๑ 

๑๕. การผzาตัดซzอมทางเดินน้ำดี (ในโรค biliary atresia, choledochal 

cyst) 

๑ 

๑๖. การผzาตัดซzอมไส/เล่ือนกะบังลม ๑ 
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รายการ ช่ือหัตถการการผzาตัด จำนวนราย  

(ตลอดหลักสูตร) 

๑๗. Diagnostic laparoscopy ๑ 

๑๘. GI endoscopy ๒ 

๑๙. Splenectomy ๒ 

๒๐. Removal of abdominal tumors ๑ 

๒๑. Vascular access ๒ 
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ผนวกท่ี ๔ หลักสูตรการฝFกอบรมศัลยปฏิบัติท่ีดี 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJฯกำหนดให/ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมทุกคนท่ีจะมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯจะต/องผzานการฝ1กอบรม

หลักสูตรศัลยปฏิบัติท่ีดี (Good surgical practice) ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยJฯเป|นประจำทุกปMกzอนปM

การศึกษาจะเร่ิมข้ึน  

การอบรมใช/เวลา ๒ วัน (๑๒ ช่ัวโมง) มีเน้ือหาการฝ1กอบรมครอบคลุมทุกมิติทางด/านจริยธรรม ได/แกz  

1. Patient rights 

2. Communication skills  

3. Patient safety  

4. End of life care  

5. Conflict of interest  

6. Medical records  

7. Patient expectation and satisfaction  

8. Informed consent and refusal  

9. Competency  

10. Risk management  

11. Professionalism  
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ผนวกท่ี ๕ การวิจัย 

ข้ันตอนการทำงานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูQความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารศัลยศาสตรJ 

 ความรู/พ้ืนฐานทางการวิจัย โดยครอบคลุมเน้ือหา ดังน้ี 

Research question  

Research design in natural history and risk factor  

Research design in diagnostic test 

Research Design in Prevention and Treatment 

Basic statistics & Sample size determination 

Critical journal appraisal 

หลังจากอบรมการทำวิจัยแล/ว แพทยJประจำบ/านสาขากุมารศัลยศาสตรJต/องทำงานวิจัย ๑  เร่ือง ใน

ระหวzางการปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเป|นผู/วิจัยหลัก ผลงานการศึกษาท่ีจบส้ินแล/วน้ันจะต/องมีนิพนธJต/นฉบับ

หรือต/องผzานการนำเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือได/รับการตีพิมพJในวารสารทาง

การแพทยJ  

ประเภทของงานวิจัย   

๑) Experimental biomedical / Clinical research  

๒) Observation clinical research 

๓) Social / Behavioral research 

การออกแบบการวิจัย (Research design) 

๑) Randomized-controlled trial 

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

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

๔) Prospective cohort study 

๕) Descriptive study 

๖) Cross-sectional study 

๗) Pilot study 

๘) Systematic review and Meta-analysis 
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ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 เนื่องจากการมีความสามารถในการทำวิจัยด/วยตนเองเป|นสมรรถนะหนึ่งที่แพทยJประจำบ/านสาขากุมาร

ศัลยศาสตรJต/องบรรลุตามหลักสูตรการฝ1กอบรม และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณJเป|น

องคJประกอบหนึ่งของผู/ที่จะได/รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝ1กอบรม ดังนั้นสถาบันฝ1กอบรมจะต/องรับผิดชอบการ

เตรียมความพร/อมให/กับแพทยJประจำบ/านของสถาบันตนเองตั้งแตzการเตรียมโครงรzางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการ

ทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณJเพ่ือนำสzงราชวิทยาลัยฯ  

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑) เป|นผลงานท่ีริเร่ิมใหมz หรือเป|นงานวิจัยท่ีใช/แนวคิดท่ีมีการศึกษามากzอนท้ังในและตzางประเทศ แตzนำมา

ดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

๒) แพทยJประจำบ/านและอาจารยJผู/ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผzานการอบรมด/านจริยธรรมการวิจัยในคน / หรือ 

good clinical practice (GCP) 

๓) งานวิจัยทุกเร่ืองต/องได/รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 

๔) งานวิจัยทุกเร่ือง ควรดำเนินงานวิจัยภายใต/ข/อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต/องและเหมาะสมกับ

คำถามวิจัย 

๕) ควรใช/ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณJโดยเฉพาะในบทคัดยzอ 

ส่ิงท่ีตQองปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวขQองกับผูQป̂วย 

๑) เม่ือได/รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล/ว ต/องดำเนินการทำวิจัยตามข/อตกลงโดยเครzงครัด 

๒) เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผู/ป�วยหรือผู/แทนเพ่ือให/ยินยอมเข/ารzวมวิจัย ต/องให/สำเนาแกzผู/ป�วยหรือผู/แทน

เก็บไว/ ๑ ชุด 

๓) ให/ทำการระบุในเวชระเบียนผู/ป�วยนอกหรือผู/ป�วยในถึงสถานการณJเข/ารzวมงานวิจัยของผู/ป�วย 

๔) การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผzานการอนุมัติแล/ว โดยการกระทำดังกลzาวไมzได/เป|นสzวนหน่ึง

ของการดูแลรักษาผู/ป�วยตามปกติ ไมzสามารถทำได/ไมzวzากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว/นได/มีการระบุและอนุมัติใน

โครงการวิจัยแล/ว และผู/วิจัยหรือคณะผู/วิจัยต/องเป|นผู/รับผิดชอบคzาใช/จzายทั้งทางตรงและทางอ/อมที่เกิดขึ้นกับ

ผู/ป�วยและผู/ดูแลผู/ป�วย 

๕) กรณีท่ีโครงการวิจัยกำหนดให/ทำการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู/ป�วยตามปกติ หากมีผลลัพธJ

ท่ีอาจสzงผลตzอประโยชนJให/การดูรักษาผู/ป�วย ให/ดำเนินการแจ/งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผน

แจ/งผู/ท่ีเก่ียวข/องรับทราบตzอไป 

๖) หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณJ ให/รีบปรึกษาอาจารยJที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไมzสามารถปรึกษาได/ ให/ย/อนกลับไปใช/หลักพ้ืนฐาน ๓ ข/อ ของจริยธรรมทางการแพทยJ

ในการตัดสินใจ คือ 

            ๖.๑. การถือประโยชนJสุขของผู/ป�วยเป|นหลัก และการไมzกzอให/เกิดความทุกขJทรมานกับผู/ป�วย  
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            ๖.๒. การเคารพสิทธิของผู/ป�วย 

            ๖.๓. การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะได/รับบริการทางการแพทยJตามมาตรฐาน 
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กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา ๔ ป�  (๔๘ เดือนของการฝFกอบรม) 

ท้ังน้ีเดือนท่ีกำหนดข้ึนเป|นระยะเวลาท่ีประมาณการ อาจจะทำได/เร็วกวzาหรือช/ากวzาน้ีได/บ/าง 

Phrase Task Mark “x” if done Month 

Preparation Research question  ๖ เดือนควรเสร็จ 

 Contact mentor    

 Review literature   

 Draft proposal   

 เขียน case record form (CRF)   

 นัด นักสถิติ   

 ยื่น proposal    

 ขอ ethic committee   

 ขอ ทุน   

Data collection Identify study group (เชmน คnนเวช

ระเบียน) 

 ๑๒ เดือนควรเสร็จ 

 กรอก CRF   

 Register ขnอมูล (เชmน excel access)   

 วิเคราะหxปzญหา ที่เกิดขึ้นชmวงแรก   

 นัด mentor ปรึกษา เมื่อเก็บขnอมูลไป

ไดn ๑๐-๒๐% 

  

 นัด นักสถิติปรึกษา เมื่อเก็บขnอมูลไปไดn 

๑๐-๒๐% 

  

Data assembly Organize database  ๓ เดือนควรเสร็จ 

 นัดนัก สถิติ   

 นัด mentor   

Submission  Draft manuscript  ๓ เดือนควรเสร็จ 

 Prepare for oral presentation 

and/or journal submission 
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Research timeline for 2nd year resident 

เป�า หมาย เสร็จ และ present research ในงาน RCST ตอนปลายปM ๓ และงานประชุมวิชาการสzวน

ภูมิภาคของราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย ตอนกลางปM ๔ 

ฉะน้ัน  แพทยJประจำบ/าน ปM ๒  ถึง ปM ๓  มีเวลาท้ังหมด  ๒๔  เดือน 

 

Timeline  แพทยJประจำบQาน 
 
                                       

 
                                       R1                    R2                              R 3     

 
 
 ๑.   แพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๑   กzอนข้ึนช้ันปMท่ี  ๒   ต/องมี Mentor และช่ือหัวข/อการวิจัย 
 ๒.   แพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๒    สzงขอรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในคน และได/รับอนุมัติ  ภายใน
เดือนธันวาคม  เร่ิมเก็บข/อมูลได/อยzางน/อย ๒๕% กzอนจบปM ๒   
 ๓.   แพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๓     
  - เก็บข/อมูล ได/ครบ  วิเคราะหJข/อมูล  ข/อมูลเสร็จส้ิน  ภายในเดือนเมษายน       
  - Submit abstract  ในการประชุมวิชาการประจำปMราชวิยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย 
(Deadline ๓๑ พฤษภาคม  Present ในเดือน กรกฎาคม) หรือ  
 ๔.   แพทยJประจำบ/านช้ันปMท่ี ๔   ตอนกลางปM ๔ Submit abstract ในการประชุมวิชาการสzวนภูมิภาค
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย    
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แบบประเมินโครงการวิจัยของแพทยJประจำบQาน 

 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………….............…………………………แพทยJประจำบ/านช้ันปM.......................... 

โครงงานวิจัย 

………………………………………………………………………………………………..........................................................………………

………………………………………………………………………………................................................................. 

ช่ืออาจารยJท่ีปรึกษา ………………………………………………………………………………………………...................................... 

 

หัวขQอ วันท่ี ทำเสร็จแลQว หมายเหตุ 

1. มีหัวข/อวิจัย ช้ันปMท่ี 1 หรือ 2    

2. Present proposal กzอนจบปM 2    

3. ได/รับ IRB approval ช้ันปMท่ี 2, 3 หรือ 4    

4. Present research result กzอนจบปM 4    

5. Present research result ท่ีการประชุมราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยJ กzอนจบปM 4 

   

6. งานวิจัยได/รับการตีพิมพJในวารสารทางการแพทยJ 

(optional) 
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ผนวกท่ี ๖ 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขากุมารศัลยศาสตรJ ใหQมีคุณวุฒิ “เทียบเท8าปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขากุมารศัลยศาสตรJให/ “เทียบเทzาปริญญาเอก” น้ัน

ถือเป|นสิทธิสzวนบุคคลและสิทธิของแตzละสถาบันฯ ท่ีให/การฝ1กอบรม โดยให/เป|นไปตามความสมัครใจของแตzละ

สถาบันท่ีให/การฝ1กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยJประจําบ/านแตzละรายด/วย หากผู/สมัครแพทยJประจําบ/านมี

ความประสงคJดังกลzาว ผู/สมัครผู/น้ันจะต/องแจ/งให/สถาบันฝ1กอบรมฯ ทราบเป|นลายลักษณJอักษรกzอนวzาจะรับการ

ฝ1กอบรมท่ีมีโอกาสได/รับท้ัง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกลzาวให/ “เทียบเทzาปริญญาเอก” กรณีน้ีผู/เข/าอบรมจะต/องมี

ผลงานวิจัยโดยท่ีเป|นผู/วิจัยหลัก และผลงานน้ันต/องตีพิมพJในวารสารท่ีเป|นท่ียอมรับของอนุกรรมการฝ1กอบรมและ

สอบฯ 

ในกรณีท่ีสถาบันฝ1กอบรมฯไมzสามารถจัดการฝ1กอบรมแพทยJประจําบ/าน เพ่ือให/มีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 

“เทียบเทzาปริญญาเอก” ได/ สถาบันน้ันมีสิทธ์ิท่ีจะไมzจัดการฝ1กอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิให/ “เทียบเทzา

ปริญญาเอก” ได/ แตzสถาบันน้ันต/องแจ/งให/แพทยJประจําบ/านทราบต้ังแตzวันเร่ิมเป¡ดรับสมัครเข/าเป|นแพทยJประจํา

บ/านไปจนถึงวันท่ีเร่ิมเป¡ดการฝ1กอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝ1กอบรมฯ ใดต/องการให/มีการรับรอง ว.ว. ให/มีคุณวุฒิ

ดังกลzาว แตzมีทรัพยากรจํากัด สถาบันฝ1กอบรมฯน้ัน สามารถติดตzอขอความรzวมมือจากอาจารยJและทรัพยากรจาก

สถาบันฝ1กอบรมฯ อ่ืนมาชzวยได/ การท่ีแพทยJประจําบ/านสอบผzานและมีสิทธ์ิได/รับวุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตรJแล/ว 

หากมีความประสงคJจะให/ราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวzาวุฒิบัตร

สาขากุมารศัลยศาสตรJ มีคุณวุฒิ “เทียบเทzาปริญญาเอก” น้ัน จะต/องทําให/ผลงานวิจัยหรือสzวนหน่ึงของผลงานวิจัยท่ี

สzงมาให/ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข/าสอบ ว.ว. ในคร้ังน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

 

๑. ผลงานวิจัยต/องได/รับการตีพิมพJหรืออยzางน/อยได/รับการตอบรับให/ตีพิมพJในวารสารระดับชาติ หรือ 

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑJการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับการเผยแพรzผลงานทางวิชาการ 

 

๒. ให/ใช/ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยzอ 

การตีพิมพJในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูzนอกเหนือประกาศของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) ให/เป|นบทความท่ีตีพิมพJในวารสารท่ีถูกคัดเลือกให/อยูzใน PubMed, Scopus, Web of 

Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใช/ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยzอ และ

วารสารฉบับน้ีมีการตีพิมพJท้ังท่ีเป|นรูปเลzม และออนไลนJมานานเกิน ๑๐ ปM (วารสารเร่ิมออกอยzางช/าในปM พ.ศ. 

๒๕๕๓ หรือ ค.ศ.๒๐๑๐)  

 

ในกรณีท่ี ว.ว. ของกุมารศัลยแพทยJ ได/รับการรับรองวzา “เทียบเทzาปริญญาเอก” แล/วน้ัน ราชวิทยาลัยฯ ขอ

แนะนําวzา ห/ามใช/คําวzา Ph.D. หรือ ปร.ด. ท/ายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห/ามเขียนคําวzา ดร. นําหน/าช่ือ

ตนเอง แตzสถาบันการศึกษาสามารถใช/ ว.ว. ท่ี “เทียบเทzาปริญญาเอก” น้ี มาใช/ให/ ศัลยแพทยJ เป|นอาจารยJประจํา
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หลักสูตรการศึกษา อาจารยJรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยJคุมวิทยานิพนธJ หรือเป|นวุฒิการศึกษาประจํา

สถานศึกษาได/ โดยเสนอให/สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังน้ี 

- มีอาจารยJ “เทียบเทzาปริญญาเอก” จํานวนก่ีทzาน จาก ว.ว.  

- มีอาจารยJ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนก่ีทzาน 

ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทzานท่ีได/รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ีอาจจะมีคําวzา “เทียบเทzา

ปริญญาเอก” ตzอท/ายได/เทzาน้ัน 
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ผนวกท่ี ๗ 

กระบวนการบริหารงานการฝFกอบรม และการดำเนินการ 

          คณะกรรมการฝ1กอบรมในสาขาวิชากุมารศัลยศาสตรJทำงานโดยยึดหลักการบริหารงานการศึกษาของ

ภาควิชาศัลยศาสตรJ และ  มีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนำป�จจัยภายนอก ความคาดหวังของ

แพทยJประจำบ/านผู/สำเร็จการฝ1กอบรม ผู/ใช/ผู/สำเร็จการฝ1กอบรม กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ  

กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และป�จจัยภายในของสถาบัน นโยบายภาควิชาฯ/กลุzมงาน ทรัพยากร  Core 

competency และใช/ยุทธศาสตรJของสถาบันมาเป|นกรอบในการจัดทำและบริหารหลักสูตร 

โดยมีคณะกรรมการการฝ1กอบรม  ซ่ึงประกอบด/วย  

๑. ประธานหลักสูตร: ได/รับวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรJ และ/หรือ วุฒิบัตรฯ กุมารศัลยศาสตรJ และปฏิบัติงาน

ทางกุมารศัลยกรรมมาแล/วไมzน/อยกวzา ๕ ปMและได/รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ 

๒. กรรมการในหลักสูตร: ได/รับวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรJ และ/หรือ  วุฒิบัตรฯ กุมารศัลยศาสตรJ และ

ปฏิบัติงานทางกุมารศัลยกรรม 

๓. ผู/แทนแพทยJประจำบ/าน 

คณะกรรมการมีหน/าท่ีรับผิดชอบและอำนาจในการจัดการการประสานงานการบริหารและการประเมินผลสำหรับ

แตzละข้ันตอนของการฝ1กอบรม 

 

การบริหารงานการฝFกอบรม  

การบริหารจัดการฝ1กอบรม ชzองทาง เวลา ผู/รับผิดชอบ 

๑.นำปkจจัยภายนอก: 

ความคาดหวังของผู/เข/า

ฝ1กอบรม ผู/ใช/ผู/สำเร็จการศึกษา

จากผลการประเมิน 

กฎระเบียบ กฎหมาย 

เศรษฐกิจสังคม 

ปkจจัยภายใน:นโยบายภาควิชา

ฯ/ กลุzมงาน, ทรัพยากร 

ยุทธศาสตรJของสถาบัน 

ประชุมราชวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการฝ�ายศึกษา

หลังปริญญาของสถาบัน 

ประชุมรzวมกับกรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ/ กลุzมงาน 

 ประธานหลักสูตรการ

ฝ1กอบรม 

รองหัวหน/าภาควิชา/ 

กลุzมงาน ฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 
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การบริหารจัดการฝ1กอบรม ชzองทาง เวลา ผู/รับผิดชอบ 

๒.ดำเนินการตามกลยุทธJทาง

การศึกษา 

ประชุมกรรมการการฝ1กอบรม 

ประชุมคณะกรรมการฝ�าย

การศึกษาหลังปริญญา 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ/ กลุzมงาน 

ประชุมอาจารยJภาควิชาฯ/ กลุzม

งาน 

 

ทุก ๔ เดือน 

กรรมการการฝ1กอบรม 

กรรมการฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 

๓.กระบวนการทำงาน 

๓.๑  หลักสูตร 

๓.๑.๑ ออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตรโดยใช/หลักสูตรท่ี

ปรับปรุงจากราชวิทยาลัยฯ 

เป|นกรอบ 

 

 

ประชุมกรรมการการฝ1กอบรม 

ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญา 

 

 

 

 

 

กรรมการการฝ1กอบรม 

กรรมการฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 

 ๓.๑.๒ นำเสนอในทีประชุม

สาขาวิชาเพ่ือรับการรับรอง

หลักสูตรและรับความคิดเห็น

จากอาจารยJและแพทยJประจำ

บ/าน 

ประชุมรzวมกับอาจารยJใน

สาขาวิชา 
ทุก ๑ ปM ประธานหลักสูตรฯ 

๓.๒ การรับสมัครแพทยJ

ประจำบQาน 

๓.๒.๑ ดำเนินการประกาศรับ

สมัครทาง website โดย

กำหนดกรอบเวลาและ

คุณสมบัติตามราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย 

และแพทยสภากำหนด 

 

website ภาควิชาฯ/ กลุzมงาน/ 

สถาบัน 

website หนzวยการศึกษาหลัง

ปริญญา 

 

 

ทุก ๑ปM 

 

เจ/าหน/าท่ีการศึกษาหลัง

ปริญญา 
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การบริหารจัดการฝ1กอบรม ชzองทาง เวลา ผู/รับผิดชอบ 

๓.๒.๒ ดำเนินการสัมภาษณJ

และประกาศรับรองผู/ได/รับการ

คัดเลือก โดยสzงผลท่ีราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหzง

ประเทศไทยและการศึกษาหลัง

ปริญญาคณะฯ/ สถาบัน 

 

การสัมภาษณJ 

 

 

  

กรรมการสัมภาษณJ 

๓.๓ การจัดการเรียนการสอน 

๓.๓.๑ ภาคทฤษฎี เน้ือหา

กรอบตามราชวิทยาลัย 

๓.๓.๒ ภาคปฏิบัติ เน้ือหา

กรอบตามราชวิทยาลัย 

 ๓.๓.๒.๑ กิจกรรม

วิชาการ Academic 

Activity 

 ๓.๓.๒.๒ จัด

ตารางสอน  

 ๓.๓.๒.๓ จัด 

Workshop 

 

 

 

ประชุมกรรมการฝ�ายศึกษาหลัง

ปริญญา 

ประชุมกรรมการการฝ1กอบรม 

ประชุมกรรมการฝ�ายศึกษาหลัง

ปริญญา 

ประชุมกรรมการการฝ1กอบรม 

  

-ประธานคณะกรรมการ

หลักสูตรการฝ1กอบรม 

-รองหัวหน/าภาควิชาฯ/ 

กลุzมงาน ฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 

-ผู/ชzวยหัวหน/าภาควิชาฯ/ 

กลุzมงาน ฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 

-กรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญา 

-กรรมการการการ

ฝ1กอบรม 

-เจ/าหน/าท่ีการศึกษา 

๓.๔ การประเมินผล 

๓.๔.๑ ภาคทฤษฎี 

๓.๔.๑.๑ สอบ MCQ 

๓.๔.๑.๒ สอบ Oral 

๓.๔.๑.๓ สอบ OSCE 

๓.๔.๑.๔ สอบ In-

training_exam 

๓.๔.๑.๕ บริหารจัดการให/

กระบวนการดำเนินโดยราบร่ืน 

 

 

ประชุมกรรมการฝ�ายศึกษาหลัง

ปริญญา 

ประชุมกรรมการการฝ1กอบรม 

  

 

ประธานคณะกรรมการ

หลักสูตรการฝ1กอบรม 

-รองหัวหน/าภาควิชาฯ/ 

กลุzมงานฝ�ายการศึกษา

หลังปริญญา 

-กรรมการการการ

ฝ1กอบรม 
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การบริหารจัดการฝ1กอบรม ชzองทาง เวลา ผู/รับผิดชอบ 

๓.๔.๒   ภาคปฏิบัติ  

- การผzาตัดและ

หัตถการอ่ืนๆ 

 

 

- รวบรวมสรุป PBA 

ทุกการเวียนการ

ปฏิบัติงาน 

- รวบรวมผลและ

รายงานประธาน

หลักสูตรทุก ๖ 

เดือน 

- ติดตามกำกับดูแลให/

เป|นไปตามเกณฑJ 

 

ประเมินในห/องผzาตัด , ห/องผzาตัด

เล็ก ,ห/องตรวจโรค 

PBA, DOPS 

 

แจ/งแพทยJประจำบ/านทางไลนJ e-

mail หรือชzองทางอ่ืนๆ 

ประชุมกรรมการฝ1กอบรม 

 

ตลอดปM 

 

 

คณาจารยJ 

 

 

เจ/าหน/าท่ีสำนักงานสาขา 

ประธานหลักสูตร 

กรรมการการการ

ฝ1กอบรม 

๓.๔.๓ประเมินหลักสูตร โดย 

๓.๔.๓.๑ แพทยJ

ประจำบ/านทุกช้ันปM 

                 ๓.๔.๓.๒ 

อาจารยJ 

๓.๔.๓.๓ แพทยJ

ประจำบ/านท่ีสำเร็จ

การฝ1กอบรมมาแล/ว 

๖ เดือน 

๓.๔.๓.๔ ผู/สำเร็จ

การฝ1กอบรม 

 

ประเมินผล online 

ประเมินผล online 

ประเมินผล online 

แบบประเมินผลจากการศึกษา

หลังปริญญาคณะ ทุก ๑ ปM 

 

เจ/าหน/าท่ีสำนักงานสาขา 

เจ/าหน/าท่ีการศึกษาหลัง

ปริญญาคณะฯ/สาบัน 

๓.๔.๔ประเมินอาจารยJ โดย

แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปM ทุกปM

การศึกษา 

ประเมินผลตามแบบฟอรJมการ

ประเมิน 
ทุก ๑ ปM 

เจ/าหน/าท่ีสำนักงานสาขา 
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การบริหารจัดการฝ1กอบรม ชzองทาง เวลา ผู/รับผิดชอบ 

๔. วิเคราะหJ และ การ

ประมวลผล  

• สรุปรายงานผล 

competency สzง 

อาจารยJท่ีปรึกษา และ 

คณะ 

Log book ทุก ๖ เดือน 
กรรมการการการ

ฝ1กอบรม 

• นำเสนอในท่ีประชุม

อาจารยJ และแพทยJ

ประจำบ/าน 

การประเมินผลท้ังหมด ทุก ๑ ปM ประธานหลักสูตร 

 

แนวทางการปฏิบัติงานแพทยJประจำบQานขณะฝFกอบรม 

แพทยJประจำบ/านท่ีมาปฏิบัติงานในหนzวยกุมารศัลยศาสตรJน้ัน เป|นการปฏิบัติงานท่ีควรนำความรู/และ

ทฤษฎีพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรJและกุมารศัลยศาสตรJมาประยุกตJใช/กับการปฏิบัติงานในการดูแลผู/ป�วยทางคลินิกจริง 

ดังน้ันระหวzางท่ีแพทยJประจำบ/านฯปฏิบัติงานในหนzวยกุมารศัลยศาสตรJน้ัน แพทยJประจำบ/านฯจะมีภาระหน/าท่ีท่ี

ต/องปฏิบัติงานดังน้ี 

 

งานดQานบริการ 

 แพทยJประจำบ/านมีหน/าท่ีชzวยงานด/านบริการได/แกz การออกตรวจผู/ป�วยนอก การดูแลผู/ป�วยในหอผู/ป�วย

กzอนและหลังผzาตัด การเข/าชzวยผzาตัดหรืออาจได/รับโอกาสจากอาจารยJเจ/าของไข/ในการผzาตัดผู/ป�วยภายได/การดูแล

ของอาจารยJ การรับปรึกษาและดูแลผู/ป�วยตzางภาควิชา การปฏิบัติงานด/านการบริการของแพทยJประจำบ/านฯใน

หนzวยกุมารศัลยศาสตรJน้ันจะกระทำภายใต/การกำกับดูแลและให/คำปรึกษาจากอาจารยJในหนzวยฯทุกทzาน  

 ดังน้ันการปฏิบัติงานด/านการบริการน้ีจะมีประโยชนJกับตัวแพทยJประจำบ/านเองเป|นการฝ1กอบรมแบบ on 

the job training หากแพทยJประจำบ/านมีการเตรียมตัว ทบทวนป�ญหาและความรู/เก่ียวกับตัวผู/ป�วยท่ีแพทยJประจำ

บ/านให/การดูแล ตลอดจนปรึกษาและอภิปรายป�ญหาของผู/ป�วยและการประยุกตJใช/ความรู/ทางกุมารศัลยศาสตรJกับ

อาจารยJท่ีมีประสบการณJ ซ่ึงประกอบไปด/วย 

๑) การออกตรวจผู/ป�วยนอก 

๒) การดูแลผู/ป�วยในหอผู/ป�วยกzอนและหลังผzาตัด 

๓) การเข/าชzวยผzาตัด 

๔) การรับปรึกษาและดูแลผู/ป�วยตzางภาควิชาและผู/ป�วยฉุกเฉิน 

๕) การปฏิบัติงานนอกสาขาวิชา 



 
 

44 
 

ตารางตัวอย8าง กิจกรรมวิชาการสำหรับแพทยJประจำบQาน 

ช่ือกิจกรรม  จำนวนคร้ัง / เดือน 

Morbidity / Mortality conference  

Interdepartmental conference 

Journal club  

Topic review 

In training examination 

Grand round  

Internal audit conference 

Interhospital conference  

Others 
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ผนวกท่ี ๘ ตารางหมุนเวียนแพทยJประจำบQานตลอดหลักสูตร (๔๘ เดือน) 

การหมุนเวียนในการปฏิบัติงานระหวzางการฝ1กอบรมตลอดหลักสูตร 

แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ๑ 

สาขาวิชา จำนวน (เดือน) 

ศัลยศาสตรJท่ัวไป ๔ 

กุมารศัลยศาสตรJ ๒ 

ศัลยศาสตรJอุบัติเหตุ ๑ 

ศัลยศาสตรJอ่ืน ๆ ๓ 

วิสัญญีวิทยา ๑ 

พยาธิวิทยา ๑ 

 

แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ๒ 

สาขาวิชา จำนวน (เดือน) 

กุมารศัลยศาสตรJ ๙ 

รังสีวิทยา ๑ 

วิชาเลือกเสรี (กุมารเวชศาสตรJสาขาทางเดินอาหาร) ๑ 

NICU ๑ 

 

แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ๓ หรือแพทยJประจำบQานต8อยอดช้ันป�ท่ี ๑ 

สาขาวิชา จำนวน (เดือน) (จำนวนสำหรับต8อยอด) 

กุมารศัลยศาสตรJ  ๗ (๘) 

กุมารศัลยศาสตรJ (ศิริราชพยาบาล) สถาบันฝ1กอบรม

รzวม 

๒ (๒) 

สถาบันฝ1กอบรมกุมารศัลยศาสตรJอ่ืน หรือโรงพยาบาล

ท่ีมีกุมารศัลยแพทยJเป|นผู/ดูแล 

๒ (๒) 

ศัลยศาสตรJอุบัติเหตุ ๑ (๐) 

วิชาเลือกเสรี (กุมารเวชศาสตรJสาขาทางเดินอาหาร)   ๐ (๑) 
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แพทยJประจำบQานช้ันป�ท่ี ๔ หรือแพทยJประจำบQานต8อยอดช้ันป�ท่ี ๒ 

สาขาวิชา จำนวน (เดือน) (จำนวนสำหรับต8อยอด) 

กุมารศัลยศาสตรJ  ๗ (๖) 

สถาบันฝ1กอบรมกุมารศัลยศาสตรJอ่ืน หรือโรงพยาบาล

ท่ีมีกุมารศัลยแพทยJเป|นผู/ดูแล 

๒ (๒) 

ศัลยศาสตรJยูโรวิทยา (เฉพาะเด็ก) ๒ (๒) 

NICU ๐ (๑) 

เลือกเสรี (ท่ีเก่ียวข/องกับกุมารศัลยศาสตรJ) ๑ (๑) 
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ผนวกท่ี ๙ การประเมินผูQเขQารับการฝFกอบรม 

๙.๑ การประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการ  

 แพทยJประจำบ/านสาขาศัลยศาสตรJต/องมีความสามารถในการทำผzาตัดได/เองโดยผzานการประเมินสมรรถนะ 

PBA และ DOPS หรือหัตถการอยzางใดอยzางหน่ึง อยzางน/อย 1 หัตถการตามท่ีกำหนดในแตzละช้ันปMโดยแพทยJประจำ

บ/านแตzละช้ันปMสามารถเลือกหัตถการท่ีจะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแตzละช้ันปMเทzาน้ัน  

๙.๑.๑ กำหนดชนิดการผ8าตัดเพ่ือประเมินในแต8ละช้ันป� 

 เม่ือส้ินสุดการฝ1กอบรมในแตzละช้ันปM แพทยJประจำบ/านสาขากุมารศัลยศาสตรJมีระดับความสามารถในการ

ดูแลผู/ป�วยในระยะกzอนผzาตัด ระหวzางการผzาตัด และหลังผzาตัด รวมท้ังการผzาตัดเพ่ิมข้ึนตามระดับท่ีได/รับการ

ฝ1กอบรม ดังน้ี 

ระดับ A  เข/าใจในกายวิภาคและกระบวนการสามารถชzวยผzาตัดได/ 

ระดับ B  สามารถทำหัตถการดังกลzาวโดยมีผู/ควบคุมช้ีแนะโดยละเอียด 

ระดับ C  สามารถทำหัตถการได/โดยอาศัยการแนะนำควบคุมเพียงเล็กน/อย 

ระดับ D  สามารถทำหัตถการได/เองโดยไมzต/องมีผู/ควบคุม 

ระดับ E  สามารถควบคุมช้ีแนะผู/อ่ืนในการทำหัตถการได/ 

 

Operation ป� ๑ ป� ๒ ป�๓ ป�๔ 

 1.Excision of skin and soft tissue lesion A, B C, D D E 

2.Circumcision A, B B, C C D, E 

3.Excision of the cyst/sinus tract of the head and neck A B B, C C, D 

4.Appendectomy A, B 

 

B C, D D, E 

5.Inguinal hernia repair/ hydrocele operation A B C D 

6.Inguinal hernia repair for children under 6 months of age A B B, C 

 

C 

7.Orchiopexy A A, B C D 

8.Repair of esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula A A A B 

9.Correction of duodenal obstruction (9.1 duodenal obstruction, 9.2 midgut 

volvulus and malrotation) 
A A B C 

10.Ostomy creation A A, B C D 
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Operation ป� ๑ ป� ๒ ป�๓ ป�๔ 

11.Intestinal anastomosis A A, B C D 

12.Reduction of intussusception (manual/ radiologic) A A, B C D 

13.การผ&าตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease A A B, C C, D 

14.Correction of abdominal wall defect (omphalocele, gastroschisis) A A, B C C, D 

15.Anoplasty A B C D 

16.Posterior sagittal anorectoplasty A A, B B, C C 

17.การซ&อมทางเดินน้ำดี (biliary atresia, choledochal cyst) A A, B B, C C 

18.Repair of diaphragmatic hernia A A B, C C 

19.Diagnostic laparoscopy A A B, C C, D 

20.GI endoscopy 

 

A A B, C C, D 

21.Splenectomy A A B, C C, D 

22.Removal of abdominal tumors A A B B,C 

23.Vascular access A,B B,C C D 

 

๙.๑.๒ สาระการประเมินและเกณฑJผ8านประเมินในแต8ละชนิดการผ8าตัด 

Operation ผ8าน ไม8ผ8าน 

1. Consent for operation   

2. Preoperative care   

3. Exposure and closure   

4. Surgical technique   

5. Postoperative care   
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๙.๒ การรายงานประสบการณJการผ8าตัด  

 แพทยJประจำบ/านทุกช้ันปMต/องบันทึกประสบการณJการผzาตัดลงใน E-logbook ตามแบบของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยJฯให/ครบถ/วน โดยสถาบันต/องต้ังเกณฑJการผzานการประเมินให/ชัดเจนในแตzละรอบเดือนของการฝ1กอบรม  

 

๙.๓ กิจกรรมประชุมวิชาการ  

สถาบันฝ1กอบรมมีหัวข/อกิจกรรมวิชาการดังน้ี  

1. Mortality and morbidity conference ทุกวันจันทรJสุดท/ายของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. 

2. New case and Pre-operative conference ทุกวันจันทรJ เวลา 13.00-15.00 น. 

3. Grand service round ทุกวันศุกรJ เวลา 07.00-09.00 น. 

5. Surgico-radiological conference ทุกวันพุธสุดท/ายของเดือน เวลา 08.00-09.00 น. 

6. Topic review ทุกวันจันทรJสุดท/ายของเดือน เวลา 08.00-09.00 น. 

7. Journal club ทุกวันจันทรJ เวลา 08.00-09.00 น. 

8. อ่ืน ๆ เป|นคร้ังคราว เชzน  Pediatric Endocrine-Surgery conference, Pediatric Hemato-oncology and surgery 

conference , Pediatric Gastroenterology-Surgery conference, Neonatology-Surgery conference เป|นต/น 

 

๙.๔ การประเมินสมรรถนะดQานจริยธรรมความเป�นมืออาชีพ ทักษะปฏิสัมพันธJ และ การส่ือสาร  

กำหนดรูปแบบการประเมินดังตัวอย8างขQางล8าง 

สาระการประเมิน 
ผ8าน ไม8ผ8าน 

๑. ทักษะปฏิสัมพันธJกับเพ่ือนรzวมงาน ( แพทยJ พยาบาล อ่ืนๆ )  

 

  

๒. ทักษะปฏิสัมพันธJกับผู/ป�วยและญาติ  

 

  

๓. สมรรถนะด/านจริยธรรม เชzน การตรงตzอเวลา สัมมาคารวะ อzอนน/อมถzอมตน 

ความรับผิดชอบตzอหน/าท่ี การงาน  

 

  

๔. การบันทึกเวชระเบียน  

 

  

๕. การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ  

 

  

  หมายเหตุ แพทยJประจำบQานตQองผ8านการประเมินทุกขQอ  

 

๙.๕ ความกQาวหนQาการวิจัยและเกณฑJการผ8านช้ันป�  
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ช้ันปMท่ี ๑ ต/องผzาน Research workshop, Proposal development  

ช้ันปMท่ี ๒ Ethical approval, เก็บข/อมูลวิจัย  

ช้ันปMท่ี ๓ เก็บข/อมูลวิจัย  

ช้ันปMท่ี ๔ สรุปผลการวิจัย วิจารณJผลการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย  

 

๙.๖ การประเมินผลการรับรองวุฒิบัตร  

การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯสาขากุมารศัลยศาสตรJ 

วิธีการประเมินประกอบด/วยการสอบข/อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ (portfolio) และการสอบสัมภาษณJ 

•การสอบข/อเขียน (written examination) เป|นการสอบภาคทฤษฎีได/แกz ข/อสอบ multiple choice question (MCQ) และ 

modified essay question (MEQ) โดยผู/เข/ารับการฝ1กอบรมสามารถย่ืนสมัครสอบได/ต้ังแตzอยูzระหวzางการฝ1กอบรมในปMท่ี ๔ 

•การสอบภาคปฏิบัติ (portfolio)  ในระหวzางการฝ1กอบรม นอกจากผู/เข/ารับการฝ1กอบรมจะต/องบันทึกประสบการณJการผzาตัด

ผู/ป�วยในแตzละกลุzมตามรายละเอียดในภาคผนวก ๔ แล/ว ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมจะต/องจัดทำรายงานผู/ป�วยกลุzมละ ๑ ราย รวม

ท้ังหมด ๘ ราย จากในภาคผนวก ๔ โดยรายงานจะต/องประกอบด/วยข/อมูลสรุปเก่ียวกับประวัติผู/ป�วย การตรวจรzางกาย การ

สืบค/นท่ีสำคัญ และการวินิจฉัย รายละเอียดของการผzาตัด  การดูแลหลังผzาตัด และผลลัพธJของการผzาตัด รวมท้ังคำวิจารณJ

ผลงานจากอาจารยJเจ/าของไข/ด/วย  ให/ผู/รับการฝ1กอบรมจัดสzงรายงานให/กับคณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบฯ พร/อมการ

สมัครสอบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ จะใช/ข/อมูลในการสอบสัมภาษณJด/วย 

•การสอบสัมภาษณJ (oral examination) ประกอบด/วยการสอบสัมภาษณJเพ่ือดูแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการตัดสินใจ และ

การให/การรักษา การสอบ spot diagnosis ฯลฯ 

ผู/เข/ารับการประเมินมีสิทธิในการสอบปากเปลzาตzอเม่ือจบการฝ1กอบรม   และสอบผzานข/อเขียน ผู/เข/ารับการประเมินสามารถคง

ใช/สิทธิในการสอบปากเปลzาเป|นเวลา 2 ปMการศึกษา    นับต้ังแตzวันท่ีมีคุณสมบัติครบในการสอบปากเปลzา ถ/าสอบปากเปลzาไมz

ผzานภายในเวลา ๒ ปMการศึกษา ต/องเร่ิมต/นสอบข/อเขียนใหมzโดยใช/หลักฐานการจบการฝ1กอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ 

(portfolio) เดิมได/ 

เกณฑJการตัดสิน เป|นไปตามเกณฑJท่ีคณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาวิชากุมาร

ศัลยศาสตรJ โดยการแตzงต้ังของแพทยสภาเป|นผู/กำหนด 

•ผลงานวิจัย ผู/เข/ารับการฝ1กอบรมต/องนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ oral presentation ในการประชุมระดับชาติ หรือ

การประชุมท่ีคณะอนุกรรมการฯ รับรอง หรืองานวิจัยฉบับเต็ม (full text) โดยสามารถกระทำได/ได/ต้ังแตzระหวzางฝ1กอบรมในปM

ท่ี ๔ และใช/เป|นหลักฐาน เพ่ือสอบปากเปลzา (oral examination) เพ่ือวุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตรJ หลังจบการฝ1กอบรม 
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๙.๗ ระเบียบการรับสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารศัลยศาสตรJ 

๑) สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรJบัณฑิต 

๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ประเทศไทย 

๓) หลักฐานการฝ1กอบรมจากตzางประเทศหลักฐานวุฒิบัตรการฝ1กอบรมทางกุมารศัลยศาสตรJจากตzางประเทศในสถาบันกุมาร

ศัลยศาสตรJท่ีคณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบฯ สาขากุมารศัลยศาสตรJแหzงประเทศไทยรับรอง 

๔) แบบฟอรJมแนบผลงานวิจัย และต/องแนบผลงานวิจัยฉบับเต็ม หรือหลักฐานในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๕) แบบประเมิน PBA ผู/ป�วย ๘ รายจะต/องสzงพร/อมใบสมัคร และมีลายเซ็นของกุมารศัลยแพทยJผู/ควบคุมการผzาตัดน้ันเซ็น

กำกับรับรองท้ัง ๘ ราย โดยมีการกระจายตาม category ท่ีกำหนดในหลักสูตรสาขากุมารศัลยศาสตรJ 

๖) รายงานประสบการณJทำผzาตัดและชzวยทำผzาตัด อยzางละไมzน/อยกวzา ๕๐ ราย 

๗) รูปถzายขนาด ๒ น้ิว จำนวน ๓ รูป (ถzายไมzเกิน ๓ เดือน) พร/อมเขียนช่ือนามสกุลด/านหลังทุกรูป 

๘) คzาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ให/เป|นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยศัลยแพทยJแหzงประเทศไทย 

 

หมายเหตุของหลักฐานสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 

๑) ในหลักฐานข/อท่ี ๔, ๕ จะต/องผzานการรับรองจากกุมารศัลยแพทยJท่ีคณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบฯ รับรอง 

๒) ในกรณีท่ีมีป�ญหาในคุณสมบัติผู/สมัครสอบ ให/คณะอนุกรรมการฝ1กอบรมและสอบฯ สาขากุมารศัลยศาสตรJเป|นผู/ตัดสิน 

และถือเป|นอันส้ินสุด 
 

  



 
 

52 
 

ผนวกท่ี ๑๐ 

EPA และ Milestones 
EPA & PBA:  Pediatric surgery (Template) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@

ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ...     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถเลือกวิธีผ@าตัด ...... ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย      

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1         *  Level 2               *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      
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PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1      *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      
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EPA & PBA 0:  Pediatric surgery  

IT3 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT4 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT5 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT6 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT7 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT8 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT12 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 
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ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

 

 
EPA & PBA 1:  Pediatric surgery – Excision of skin and soft tissue lesion 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

ความจำเปuนในการต1องผ@าตัดนำก1อนออก 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาส

หายขาด, การกลับมาเปuนซ้ำ, การเกิดแผลเปuน  

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น การติด

เช้ือ, แผลแยก, เลือดออก เปuนต1น  

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0           *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 



 
 

56 
 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง รวมไปถึง

ประวัติการแพ1ยาชา, โรคประจำตัวอ่ืนๆ 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น retractor เปuน

ต1น 

    

PL4 (G) สามารถเลือกวิธีการระงับความรู1สึกท่ีเหมาะกับสภาวะของผู1ปmวย      

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3          *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

PR4 (S) สามารถเลือกใช1ชนิดและปริมาณของยาชาระงับความรู1สึกท่ีเหมาะสม     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0        *  Level 1           *  Level 2            *   Level 3          *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (S) ให1การระงับความรู1สึกเฉพาะท่ีด1วยเทคนิกการฉีดยาชาท่ีมีประสิทธิภาพ     

IT2 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

 

EPA & PBA 1:  Pediatric surgery – Excision of skin and soft tissue lesion 

IT3 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT4 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT5 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT6 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT7 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น bleeding, 

suspected malignancy mass เปuนต1น 

    

IT8 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 
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IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety     

IT13 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 
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ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 2:  Pediatric Surgery- Circumcision 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาส

กลับมาเปuนซ้ำ 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding,  wound infection  

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น Plastic bell, 

Gomco clamp 

    

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัด circumcision ท่ีเหมาะกับภาวะของผู1ปmวย     

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0        *  Level 1          *  Level 2               *   Level 3            *  Level 4  
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III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0        *  Level 1         *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (S) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี โดยท่ีเหลือ prepuce ไม@มากหรือน1อยเกินไป     

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT3 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

 

 

EPA & PBA 2:  Pediatric Surgery- Circumcision 

IT4 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT5 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT6 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น เลือดออก, 

พบhypospadias ร@วมด1วย 

    

IT7 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT8 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT12 (G) แสดงการเย็บป�ดแผล และเลือกใช1 suture materialได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     
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PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 3:  Pediatric Surgery- Excision of the cyst/sinus tract of the head and neck 

ช่ือแพทย<ประจำบAาน: อาจารย<: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ&าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปJญหาระหว&างการทำผ&าตัดหรือไม& ?  ใช& /  ไม&ใช& (ถAาใช&, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวขAอการประเมิน 

ไม&ถูกตAอง / 

ไม&ปฏิบัติ 

ถูกตAอง

บางส&วน / 

ไม&สมบูรณ< 

ถูกตAอง 

สมบูรณ< / 

แกAปJญหาไดAดี 

(ถAามี) 

ประเมิน

ไม&ไดA 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ขAอบ&งช้ีและขAอหAามของการรักษาดAวยการทำหัตถการหรือการผ&าตัด แก&ผูAปnวย/ผูAแทนผูAปnวย เช&นเหตุผลในการ

ผ&าตัดนำ lesion ออก ลดโอกาสการติดเช้ือซ้ำซAอน การส&งตรวจเน้ือเย่ือเพ่ือการวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางพยาธิวิทยา 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ&าตัด  แก&ผูAปnวย/ผูAแทนผูAปnวย เช&น โอกาสหายขาดจากโรค

, การกลับมาเปqนซ้ำ 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซAอนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ&าตัด  แก&ผูAปnวย/ผูAแทนผูAปnวย  เช&น excess bleeding, 

wound infection, vascular complications, nerve injury, cervical subluxation, etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบายและตอบคำถาม วิธีของการทำหัตถการหรือการผ&าตัด แก&ผูAปnวย /ผูAแทนผูAปnวย โดยสังเขป     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผ̂าตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปขAอมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปqนต&อการผ&าตัดของผูAปnวยดAวยตนเอง  เช&น การตรวจ

ประเมินเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย thyroglassal duct cyst การตรวจอาการและอาการแสดงของ hypothyroidism 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพรAอมและสามารถฟ��นฟูใหAผูAปnวยอยู&ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ</เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ<พิเศษท่ีจำเปqนต&อการผ&าตัด เช&น Endoscopy, 

Fluoroscopy, Lacrimal probe, Methylene blue 

    

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ&าตัด ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผูAปnวย  เช&น Excision, Incision and drainage, 

Sistrunk’s operation 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารขAอมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ&าตัดไดAอย&างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล&าถึงข้ันตอนการผ&าตัดต้ังแต&การลงแผลผ&าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะทางคัภพะ

วิทยา, กายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวขAองไดAอย&างถูกตAอง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเขAาใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย<ในฐานะส&วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย<, รังสีแพทย<, 

วิสัญญีแพทย<) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวขAอง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผ̂าตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผูbปdวยก̂อนเร่ิมการผ̂าตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ไดAอย&างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท&าของผูAปnวยและเตียงผ&าตัดอย&างถูกตAอง และปลอดภัย     
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PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกตAองภายใตA sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหว̂างก̂อนผ̂าตัด       *   Level 0       *  Level 1          *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหว̂างทำการผ̂าตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกตAองตามขAอบ&งช้ี     
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EPA & PBA 3:  Pediatric Surgery- Excision of the cyst/sinus tract of the head and neck 

IT2 (S) สามารถแสดงวิธีการเขAาถึงถุงน้ำไดAถูกตAองตามระนาบเน้ือเย่ือ (tissue planes)โดยบอกระนาบท่ีผ&านทีละระนาบไดAแก& ผิวหนัง

และช้ันไขมันใตAผิวหนัง ช้ันกลAามเน้ือ platysma, ช้ันกลAามเน้ือ strap muscles และ anterior cervical fascia โดยอาศัย

ความรูAทางกายวิภาคศาสตร< 

    

IT3 (S) handle tissue ไดAอย&างนุ&มนวล ไม&ช้ำเสียหาย และ สามารถเลาะตาม tract ไดAจนถึงตำแหน&งท่ีตAองการ โดยไม&ทำอันตรายแก&

เน้ือเย่ือขAางเคียง 

    

IT4 (S) สามารถแสดงการตัด central part ของกระดูกอ&อน hyoid (ในกรณีทำ  Sistrunk’s operation)     

IT4 (S) เย็บผูก Fistula tract ในตำแหน&งท่ีเหมาะสม     

IT5 (G) สามารถผ&าตัดไดAถูกตAองเหมาะสมตามข้ันตอน     

IT6 (S) หAามเลือดไดAอย&างถูกตAองและมีประสิทธิภาพ ควบคุมหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณกAอนท้ังขนาดใหญ&และขนาดเล็กไดA โดยอาศัย

ความรูAทางกายวิภาคศาสตร<และการเลือกเทคนิคการควบคุมหลอดเลือดท่ีเหมาะสม 

    

IT7 (G) เลือกและใชAเคร่ืองมือผ&าตัดไดAอย&างถูกตAองและปลอดภัย     

IT8 (G) สามารถแกAปJญหาเฉพาะหนAาท่ีไม&คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว&างผ&าตัดไดAอย&างเหมาะสมและปลอดภัย เช&น Bleeding, 

contamination, การฉีกขาดของ cyst และ tract 

    

IT9 (G) สามารถป�องกัน/ จำกัดการปนเป��อน ไม&ใหAกระจายออกไปไดAอย&างเหมาะสม     

IT10 (G) แสดงใหAเห็นถึงการเปqนผูAนำทีมและการทำงานเปqนทีมท่ีเหมาะสมระหว&างการทำผ&าตัด (leadership skill and teamwork)     

IT11 (G) แสดงใหAเห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผูAช&วยผ&าตัดมาใชAอย&างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงใหAเห็นถึงทักษะของการติดต&อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ&าตัดอย&างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงใหAเห็นถึงทักษะของการติดต&อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย<อย&างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงใหAเห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผูAปnวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) สามารถแสดงวิธีการเตรียมการส้ินสุดการผ&าตัด การตรวจสอบบริเวณผ&าตัด (หAามเลือด ลAางการปนเป��อน) และป�ดแผลตาม

ระนาบไดAอย&างถูกตAองเหมาะสม 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหว̂างทำผ̂าตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผ̂าตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต&อส่ือสารส&งต&อขAอมูลของผูAปnวย (sign out) ต&อทีมท่ีจะร&วมทำการดูแลหลังผ&าตัด เช&น ทีมแพทย<ท่ีดูแลผูAปnวย

ร&วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย< เปqนตAน 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนยAายผูAปnวยไดAอย&างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ&าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ&าตัดไดAอย&างถูกตAองเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซAอนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ&าตัดไดAอย&างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผูAดูแลของผูAปnวยในเร่ืองผลการผ&าตัด แผนการรักษาหลังผ&าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผ̂าตัด         *   Level 0         *  Level 1          *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานไดbภายใตbการควบคุมของอาจารยnอย̂างใกลbชิด 
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*  Level 2    สามารถปฏิบัติไดbเอง ภายใตbการช้ีแนะของอาจารยn 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานไดbเอง โดยมีอาจารยnใหbความช̂วยเหลือเม่ือตbองการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานไดbเอง และควบคุมผูbท่ีมีประสบการณnนbอยกว̂า 

ขbอเสนอแนะและขbอแนะนำ จากอาจารยnผูbประเมิน (feedback): 

 

ขbอเสนอแนะและขbอแนะนำ จากแพทยnประจำบbาน (reflection) 

 

ลายเซนตn แพทยnประจำบbาน : 

 

ลายเซนตn อาจารยn : 

 

 

EPA & PBA 4:  Pediatric Surgery- Appendectomy 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาส

หายขาด, ผลจากการถูกตัดไส1ต่ิง 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding, wound infection, intraabdominal abscess, adhesion  

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น fluid 

resuscitation, preoperative antibiotics 
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PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น wound 

retractor and protector  

    

PL4 (S) สามารถเลือกincision ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น appendiceal phlegmon     

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

รังสีแพทย*, วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1           *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0         *  Level 1          *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (S) แสดงการเป�ด incision ท่ีถูกต1อง     

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT3 (S) สามารถป�องกัน/ จำกัดการปนเปwxอนไม@ให1กระจายออกไปได1อย@างเหมาะสม     

 

EPA & PBA 4:  Pediatric Surgery- Appendectomy 

IT4 (S) สามารถแสดงการ decontamination และ definitive surgery หรือ drainage ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT5 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT6 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT7 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT8 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น Difficult 

stump management, normal appendix, etc. 

    

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     



 
 

66 
 

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT14 (G) แสดงการเย็บป�ดผนังหน1าท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3             *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 5,6 :  Pediatric Surgery- Inguinal hernia repair/hydrocele operation 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาส

หายขาด, การกลับมาเปuนซ้ำ 

    

C3 (S) สามารถอธิบายโอกาสเปuนไส1เล่ือนขาหนีบอีกข1างแก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C4 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

hematoma, recurrence, การบาดเจ็บต@อเส1นเลือด เส1นประสาทละท@อนำน้ำเช้ือ  

    

C5 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น การ

ประเมินโรคร@วมผู@ปวย, การให1 fluid resuscitation ในกรณีไส1เล่ือนติด 

    

PL3 (S) สามารถประเมินและตรวจสอบความพร1อมของความต1องการการดูแลเปuนพิเศษภายหลังผ@าตัดได1ถูกต1อง เช@น การ

เตรียม ICU หลังผ@าตัด, การ admit หลังผ@าตัด เปuนต1น 

    

PL4 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL5 (G) สามารถเลือกเทคนิคการผ@าตัดท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@นการเสริมสร1าง floor of 

inguinal canal ในผู1ปmวยเด็กโต เปuนต1น 

    

PL6 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL7 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL8 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  
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III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0        *  Level 1        *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

 

EPA & PBA 5,6 :  Pediatric Surgery- Inguinal hernia repair/hydrocele operation 

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT3 (S) สามารถแสดง surgical anatomy ของอวัยวะบริเวณท่ีผ@าตัดได1ถูกต1อง ชัดเจน      

IT4 (S) สามารถเลาะ และผูก hernial sac ได1อย@างเหมาะสม     

IT5 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT6 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT7 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT8 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น hernia sac 

ขาด, พบ undescended testis ร@วมด1วย 

    

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT14 (G) แสดงการเย็บป�ด inguinal canal และแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     
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PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1         *  Level 2               *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

EPA & PBA 7:  Pediatric Surgery- Orchiopexy for palpable testis 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

เหตุผล,ความจำเปuนและประโยชน*ท่ีอาจคาดหวังจากการผ@าตัด 
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C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย  เช@น โอกาส

สำเร็จ เปuนต1น 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย  เช@น 

Bleeding, hematoma, testicular atrophy, injury to vas deferen, etc. 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2           *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมสำหรับการทำหัตถการ เช@น การตรวจหาภาวะซีด เปuนต1น     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด      

PL4 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL5 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงแผนการและข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@ การเลือกวิธี approach การลงแผลผ@าตัดจนถึง

การเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะทางคัพภะวิทยา, กายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL6 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1           *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (S) สามารถตรวจร@างกายหาอัณฑะและ บอกตำแหน@งท่ีอัณฑะเคล่ือนมาได1ไกลท่ีสุด     

PR3 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR4 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด     *   Level 0      *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามลำดับข้ันตอน      

IT3 (S) แสดงการ identify testis และเลาะจากเน้ือเย่ือโดยรอบได1อย@างนุ@มนวล      
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EPA & PBA 7:  Pediatric Surgery- Orchiopexy 

IT4 (S) แสดงการเลาะ processus vaginalis และทำ high ligation ได1อย@างเหมาะสม     

IT5 (S) แสดงการเลาะ spermatic cord จนสามารถนำ testis ลงมาถึง scrotal sac ได1อย@างเหมาะสม และนุ@มนวล     

IT6 (S) สามารถทำ Prentiss maneuver ในกรณีจำเปuนตามข1อบ@งช้ี     

IT7 (S) แสดงการสร1าง dartos pouch และนำtestisวางในถุงอัณฑะ     

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น bleeding, 

tissue injury 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลและผนังหน1าท1องได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 
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*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 8:  Pediatric Surgery- Repair of esophageal atresia and/ or tracheoesophageal fistula 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  รวมถึงปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ*กับ

ความสำเร็จหรือล1มเหลวในการเย็บต@อหลอดอาหารและแยกทางเช่ือมระหว@างหลอดอาหารและหลอดลม แก@

ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย  

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

anastomotic leakage, recurrent tracheoesophageal fistula etc. 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย โดยสังเขป      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวย รวมไปถึง

associated anomalies อ่ืนๆ 

    

PL2 (S) สามารถบอกชนิดของ esophageal atresia และ เลือกเทคนิควิธีผ@าตัด ท่ีเหมาะกับชนิด, ความรุนแรงของโรคและ

สภาวะของผู1ปmวย  

    

PL3 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น การ

ประเมินระบบ respiratory system และ cardiovascular system 

    

PL4 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น retractor     

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัด Thoracotomy, repair of esophagus +/- division of 

tracheoesophageal fistula  ต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะทางกายวิภาค

และสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3          *  Level 4  
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III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2           *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องและสามารถแสดงวิธีผ@าตัดเป�ดช@องอกได1อย@างถูกต1องตามระนาบเน้ือเย่ือ     

 

EPA & PBA 8:  Pediatric Surgery- Repair of esophageal atresia and/ or tracheoesophageal fistula 

IT2 (S) แสดงวิธีการเข1าช@องอก (transpleural vs extrapleural approach)ได1อย@างถูกต1อง     

IT3 (S) แสดงวิธีการหาทางเช่ือมระหว@างหลอดอาหารและหลอดลมได1 และสามารถแยกและเย็บซ@อมหลอดลมได1 (กรณีมี 

TE fistula) 

    

IT4 (S) แสดงการหาหลอดอาหารส@วนต1นและประเมินความห@างระหว@างหลอดอาหารท้ังสองส@วน ได1อย@างถูกต1อง     

IT5 (S) กรณีไม@สามารถเย็บต@อหลอดอาหารให1ถึงกันได1 สามารถเลือกวิธีท่ีจะเพ่ิมความยาวของหลอดอาหารเพ่ือให1ต@อถึง

กันได1 

    

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย  ปลอดภัย เช@น 

tracheal injury, bleeding, esophageal tear 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดช@องอกและ แผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 
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PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 9:  Pediatric Surgery- Correction of duodenal obstruction (9.1 duodenal obstruction: atresia, web, annular pancreas) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 
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C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

ความจำเปuนในการทำผ@าตัด 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย  เช@น โอกาส

หายขาดจากโรค,  โอกาสการกลับมาใช1ได1ของทางเดินอาหาร 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น bleeding, 

anastomosis leakage or stricture, injury to ampulla of vater, adhesive intestinal obstruction  

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปขAอมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปqนต&อการผ&าตัดของผูAปnวยดAวยตนเอง      

PL2 (S) สามารถระบุ pathogenesis , associated anomalies, possible complications of duodenal obstruction 

ie. dehydration, electrolyte imbalance, aspiration รวมท้ังแสดงวิธีป�องกัน /และหรือแก1ไขภาวะแทรกซ1อน

เหล@าน้ันได1 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น neleton 

catheter 

    

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัด ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น 

Duodenoduodenostomy, web excision 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัด, identify proximal and distal part of 

duodenal obstruction including awareness of windsock anomalies, "diamond shape" 

duodenoduodenostomy / web excision in case of duodenal web, testing for anastomosis leakage   

จนส้ินสุดการเย็บป�ดแผล  รวมถึงอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1          *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (S) สามารถแสดงวิธีป�องกัน hypothermia ในผู1ปmวยทารกได1อย@างถูกต1อง     

PR3 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR4 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

 

EPA & PBA 9:  Pediatric Surgery- Correction of duodenal obstruction (atresia, malrotation, etc) 

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0       *  Level 1         *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  
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IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT2 (S) Kocherization และ identied pathology of obstruction, proximal and distal part of duodenum ได1     

IT3 (S) แสดงการลง incision ท่ี duodenum ได1เหมาะสมตามเทคนิคท่ีเลือกใช1 โดยระมัดระวังไม@ให1 injury ต@อ ampula of 

Vater 

    

IT4 (S) แสดงการตรวจหา distal small bowel obstruction     

IT5 (S) แสดงการทำ anastomosis ท่ีเหมาะสม เช@น มีขนาดใหญ@พอประมาณ, ไม@บิดหรือพับ, ฝ เข็มเปuนระเบียบเรียบร1อย 

รวมไปถึงการทดสอบว@ามีการร่ัวหรือไม@ 

    

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 G) สามารถแกAปJญหาเฉพาะหนAาท่ีไม&คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว&างผ&าตัดไดAอย&างเหมาะสมและปลอดภัย เช&น bleeding, เลือกทำ 

duodenojejunostomy ในกรณีท่ีไม&สามารถ identify distal part of duodenum  เปqนตAน 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0            *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 
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ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 9:  Pediatric Surgery- Correction of duodenal obstruction (9.2 midgut volvulus and intestinal malrotation) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

ความจำเปuนและเร@งด@วนในการทำผ@าตัด 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย  เช@น ส่ิงท่ีคาดว@า

จะพบในระหว@างการผ@าตัด, Excessive bowel resection, โอกาสหายขาดจากโรค,  โอกาสการกลับมาใช1ได1ของ

ทางเดินอาหาร 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

Intestinal grangrene, short bowel syndrome 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย แผนการและวิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (S) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ ทีม หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด      
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PL4 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL5 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัด การหมุนคืนเกลียวของข้ัว mesentery การดู

ความ viability ของลำไส1   รวมถึงอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL6 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัด ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น bowel resection, 

bowel anastomosis, หรือ stoma  

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, รัว

สีแพทย*, วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1องได1

อย@างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2              *   Level 3           *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1         *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

 

 

EPA & PBA 9:  Pediatric Surgery- Correction of duodenal obstruction (9.2 midgut volvulus and intestinal malrotation) 

IT2 (S) แสดงการการตรวจดูลำไส1, การหมุนคืนเกลียวของข้ัว mesentery, widening small bowel mesentery, วาง

เรียงลำไส1ให1เหมาะสม และ appendectomy  

    

IT3 (S) แสดงการประเมิน viability ของลำไส1 รวมไปถึงขอบเขตของการเน@าตายของลำไส1     

IT4 (S) สามารถเลือกแนวทางการผ@าตัดท่ีเหมาะสม หากตรวจพบการเน@าตายของลำไส1 เช@น ตัดลำไส1ส@วนเน@าตาย การทำ 

stoma หรือ การanastomosis 

    

IT5 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT6 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT7 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT10 G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 
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IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) แสดงการเย็บป�ดช@องท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม ในกรณีมีแผนsecond look operation สามารถทำ 

temporary closure ได1อย@างเหมาะสม 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม      

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

EPA & PBA 10:  Pediatric Surgery- Ostomy creation  

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 



 
 

81 
 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น แผลติด

เช้ือ 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถเลือกตำแหน@งผิวหนังของทวารเทียมได1เหมาะสม     

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0      *  Level 1         *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 
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IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี และเลือกตำแหน@งของลำไส1ท่ีเหมาะสม     

IT2 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน และสอดคล1องตามลำดับ เช@น การ mobilize ลำไส1ผ@าน รูเป�ดท่ี

ระดับผิวหนัง เปuนต1น 

    

IT3 (S) สามารถทำความสะอาดบริเวณลำไส1ท่ีเลือกได1เหมาะสม      

IT4 (S) แสดงการเย็บลำไส1ติดกับผนังหน1าท1องอย@างเหมาะสม     

IT5 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT6 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

 

EPA & PBA 10:  Pediatric Surgery- Ostomy creation 

IT7 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT8 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น 

contamination, bleeding, torsion 

    

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT14 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

IT15 (S)  แสดงการเลือกชนิด ขนาดและป�ดถุงทวารเทียมได1อย@างเหมาะสม     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด       *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 
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ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

 

EPA & PBA 11:  Pediatric Surgery- Intestinal anastomosis 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1

ดี (ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     
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C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding, wound infection, anastomosis leakage or disruption, intraabdominal abscess, adhesion, 

stricture, sepsis 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2             *   Level 3           *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมรวมถึงความเส่ียงของผู1ปmวยและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับ

การทำหัตถการ รวมถึงการเตรียมทำความสะอาดลำไส1ท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น กรณีตัดต@อลำไส1ใหญ@ เปuนต1น 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัดท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น end-ostomy, loop-

ostomy, bishop-koop,etc. 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2              *   Level 3          *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

 

 

EPA & PBA 11:  Pediatric Surgery- Intestinal anastomosis 

IT2 (S) สามารถแสดงการตัดลำไส1และเย็บต@อลำไส1ได1อย@างเหมาะสม คือต@อได1ขอบพอเหมาะไม@เกิดการร่ัว, ตีบ หรือเกิด

เปuนห้ิงลำไส1เข1าด1านใน, การเย็บป�ดช@องว@างท่ีข้ัวลำไส1   
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IT3 (G) สามารถป�องกัน/จำกัดการปนเปwxอนของสารคัดหล่ังในลำไส1ได1อย@างเหมาะสม     

IT4 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT5 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT6 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT7 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT8 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย  เช@น ลำไส1เหลือ

น1อย ลำไส1มีแนวโน1มขาดเลือดหรืออาจกลับมาดีได1 เปuนต1น 

    

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT14 (G) แสดงการเย็บป�ดช@องท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด         *   Level 0          *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 
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ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

EPA & PBA 12:  Pediatric Surgery- Reduction of intussusception (manual/radiologic) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวยได1แก@ 

ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการสวนคลายการกลืน (non-operative reduction) ของลำไส1กลืนกัน infantile 

intussusception ข1อบ@งช้ีของการผ@าตัดทำ manual reduction  

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาและโอกาสสำเร็จท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย 

รวมถึงปHจจัยท่ีมีความสัมพันธ*กับความสำเร็จหรือล1มเหลวในการสวนคลายการกลืน 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

intestinal perforation, sepsis etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย โดยสังเขป ตลอดจนแผนการรับ

ผู1ปmวยไว1รักษาหลังทำหัตถการสวนคลายการกลืนหรือการผ@าตัด 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง เช@น 

ข1อมูลทางรังสีวิทยาเพ่ือวินิจฉัยลำไส1กลืนกัน รวมท้ังประเมินโอกาสสำเร็จของการทำหัตถการสวนคลายการกลืน 
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PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น ประวัติ

การแพ1ยาหรือสารทึบรังสี การตรวจร@างกายท่ัวไป ประเมินภาวะซีด ภาวะขาดน้ำ ประเมินทางเดินหายใจ 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด หรือหัตถการ เช@น 

เคร่ืองควบคุมความดันของลมในกรณรี pneumatic reduction, สายยาง, etc. 

    

PL4 (G) สามารถเลือกวิธีผ@าตัดหรือหัตถการท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น pneumatic 

reduction, manual reduction 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (S) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการทำหัตถการสวนคลายการกลืน ต้ังแต@การจัดท@าผู1ปmวย การใส@สายสวน การ

ใช1แรงดันท่ีเหมาะสม และแผนการจัดการปHญหาเฉพาะหน1ากรณีมีการแตกทะลุของลำไส1 

    

PL7 (S) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการทำผ@าตัด Laparotomy for manual reduction ต้ังแต@ตำแหน@งการลง

แผลผ@าตัด กายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1อง เทคนิคการทำ manual reduction การประเมิน viability ของ

ลำไส1 จนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL8 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

 

 

EPA & PBA 12:  Pediatric Surgery- Reduction of intussusception (manual/radiologic) 

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1           *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (S) สามารถบอกปากเปล@าและเตรียมการสำหรับการทำให1ง@วงหลับขณะทำหัตถการสวนคลายการกลืนได1 ตามแนว

ปฏิบัติทางคลินิกของแต@ละสถาบัน (institutional sedation practice guideline) ตลอดจนการติดตามสัญญาณ

ชีพขณะทำหัตถการ 

    

PR4 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1A (S) สามารถสวนคลายการกลืนโดยใช1แรงดันลม (pneumatic reduction) หรือแรงดันของเหลว (hydrostatic 

reduction) ภายใต1การตรวจทางรังสีวิทยาได1อย@างถูกต1อง 

    

IT1B (G) เลือกตำแหน@งของแผลผ@าตัดได1เหมาะสมและสามารถแสดงวิธีผ@าตัดเป�ดช@องท1องได1อย@างถูกต1องตามระนาบเน้ือเย่ือ 

(กรณีผ@าตัด manual reduction) 

    

IT2 (S) แสดงวิธีการทำ manual reduction ได1อย@างถูกต1อง (กรณีผ@าตัด manual reduction)     
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IT3 (S) แสดงวิธีการประเมินลำไส1ในเร่ือง viability และสำรวจหาจุดนำการกลืน (lead point) บริเวณท่ีมีการกลืนกัน 

(กรณีผ@าตัด manual reduction) 

    

IT4 (S) สามารถแสดงการตัดไส1ต่ิงได1อย@างถูกต1อง (กรณีผ@าตัด manual reduction)     

IT5 (S) กรณีตัดต@อลำไส1 สามารถบอกขอบเขตการตัดได1อย@างถูกต1อง (ไม@ประเมินเทคนิคการตัดใน EPA น้ี)     

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น 

contamination, bleeding, perforation 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) สามารถแสดงวิธีการเตรียมการส้ินสุดการผ@าตัด การตรวจสอบบริเวณผ@าตัด (ห1ามเลือด ล1างการปนเปwxอน) และป�ด

แผลตามระนาบได1อย@างถูกต1องเหมาะสม 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     
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EPA & PBA 12:  Pediatric Surgery- Reduction of intussusception (manual/radiologic) 

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด ความเส่ียงในการกลับเปuน

ซ้ำ แผนการดูแลในโรงพยาบาล แผนการจำหน@าย ตลอดจนอาการซ่ึงควรจะนำผู1ปmวยกลับมาพบแพทย* 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 13:  Pediatric Surgery- การผZาตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@นโอกาส

หายขาดจากโรค คุณภาพการกล้ันอุจจาระ เปuนต1น 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น การเกิด

รอยร่ัวบริเวณ anastomosis 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น ตรวจหา

ภาวะซีด ดุลelectrolyte เปuนต1น 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัดท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น endorectal 

pullthrough, Swenson, Duhamel เปuนต1น รวมไปถึงการวางแผนเพ่ือ approach จากในช@องท1องร@วมด1วย 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     
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PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

รังสีแพทย*,วิสัญญีแพทย*, พยาธิแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีม

รักษาท่ีเก่ียวข1อง  เช@นการนัดหมายกับพยาธิแพทย*หากต1องการการตรวจfrozen section 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง     

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด     *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือกตำแหน@ง incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

 

 

EPA & PBA 13:  Pediatric Surgery- การผZาตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease 

IT2 (S) สามารถทำการ preserve internal sphincter ได1ถูกต1องตามเทคนิคท่ีเลือก     

IT3 (S) สามารถตัดลำไส1ส@วน aganglionic segment ได1หมด และเลือกตำแหน@งท่ีเหมาะสมในการทำ anastomosis      

IT4 (S) สามารถmobilize ลำไส1 และจัดเรียงได1เหมาะสม (ในกรณี long segment และมีการเข1าทางหน1าท1อง)     

IT4 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT5 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT6 (S) สามารถป�องกัน จำกัดการปนเปwxอนไม@ให1กระจายออกไปได1อย@างเหมาะสม     

IT7 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น 

contamination, bleeding, perforation) 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     
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IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลหน1าท1อง และ/หรือ ทำ anastomosis ท่ี anus ได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

EPA & PBA 14:  Pediatric Surgery- Correction of abdominal wall defect (omphalocele, gastroschisis) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 
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หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@นโอกาสท่ีจะ

สามารถทำ primary fascial closure ได1สำเร็จ เปuนต1น 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย intestinal 

perforation, abdominal compartment  syndrome, etc. 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย แผนการและวิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง รวมไปถึง

การหา associated anomalies เช@น bowel atresia เปuนต1น 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น fluid 

resuscitation, electrolyte imbalance 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น อุปกรณ*ทำ 

silo sac,การเลือกวัสดุสำหรับsilo sac, วิธีการเย็บsilo sac 

    

PL4 (G) สามารถบอกเทคนิควิธีผ@าตัดท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น การเลือกprimary fascial 

closure หรือ การทำ silo sac 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (S) ในกรณีผ@าตัด staged repair สามารถเตรียมวัสดุสำหรับถุงประดิษฐ* ได1อย@างเหมาะสมตามบริบท     

PR3 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR4 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     
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EPA & PBA 14:  Pediatric Surgery- Correction of abdominal wall defect (omphalocele, gastroschisis) 

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด       *   Level 0       *  Level 1         *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเป�ดincision เพ่ิมให1เพียงพอต@อการทำหัตถการ รวมไปถึงการเตรียมผนังหน1าท1องให1พร1อมก@อนการเย็บป�ด     

IT2 (S) แสดงวิธีการใส@อวัยวะกลับเข1าสู@ช@องท1องอย@างเหมาะสม      

IT3 (S) ประเมินอวัยวะท่ีจะใส@กลับสู@ช@องท1องลำไส1ในเร่ือง viability      

IT4 (S) ประเมินความดันภายในช@องท1อง ในขณะผ@าตัดหลังจากป�ดผนังหน1าท1องได1สักครู@     

IT5 (S) แสดงวิธีการเย็บถุงประดิษฐ* ได1อย@างถูกต1อง ( Staged repair)     

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น กรณีลำไส1ทะลุ 

สามารถแก1ไข และเลือกวิธีการป�ดหน1าท1องได1อย@างเหมาะสม 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดผนังหน1าท1องและผิวหนังได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด         *   Level 0          *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     
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PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 15:  Pediatric Surgery- Anoplasty 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

การทำ anoplasty มีข1อบ@งช้ีในผู1ปmวยท่ีมีความผิดปกติแบบต่ำเท@าน้ัน 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษา และโอกาสสำเร็จท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทน

ผู1ปmวย  

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น urethral 

injury, wound infection, etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  
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II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น muscle 

stimulator  

    

PL4 (G) สามารถเลือกวิธีผ@าตัด ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรค, บริบท และสภาวะของผู1ปmวย เช@น การเลือกทำ cut-back, 

YV-anoplasty, anal transposition เปuนต1น 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด      *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) แสดงวิธีการประเมินตำแหน@งท่ีจะทำการผ@าตัดเป�ดทวารหนักได1อย@างถูกต1องตามกายวิภาค     

IT2 (S) สามารถแสดงวิธีประเมินตำแหน@งและความลึกของทวารหนักท่ีจะทำการผ@าตัดได1อย@างถูกต1องตามกายวิภาค     

 

 

EPA & PBA 15:  Pediatric Surgery- Anoplasty 

IT3 (S) แสดงวิธีการหาทวารหนักได1อย@างถูกต1องตามกายวิภาค     

IT4 (S) แสดงวิธีการเป�ดทวารหนัก และเย็บผนังทวารหนักกับผิวหนังรอบทวารหนัก รวมท้ังประเมินขนาดทวารหนักด1วย

แท@งขยาย 

    

IT5 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT6 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT7 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     
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IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย  เช@น urethral 

injury, bleeding, ใ 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 16:  Pediatric Surgery- Posterior sagittal anorectoplasty 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาสการ

หายขาดจากโรค การทำงานของรูทวารหนัก  

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น wound 

infection, wound dehiscence, urethral injury,etc.  

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2              *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง เช@น 

distal colostologram 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ รวมไปถึง

แนวทางในการเตรียมลำไส1ก@อนผ@าตัด 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น muscle 

stimulator, fluoroscopy 

    

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิคท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@น การapproach ทางabdomen     

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การตรวจเพ่ิมเติมหลังดมยา การลงแผลผ@าตัด การหาrectal 

pouch จนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  
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ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (S) ใส@สายสวนปHสสาวะได1ถูกต1อง เหมาะสมตามชนิดของความผิดปกติของผู1ปmวย     

PR4 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1อง      

 

EPA & PBA 16:  Pediatric Surgery- Posterior sagittal anorectoplasty 

IT2 (S) ผ@าตัดเป�ดเน้ือเย่ือได1ถูกต1องในแนวระนาบกลาง     

IT3 (S) หา rectal pouch ได1อย@างถูกต1อง และ mobilizeโดยรอบได1อย@างนุ@มนวล     

IT4 (S) ป�ดซ@อม fistula ได1อย@างเหมาะสม โดยไม@ทำให1เกิดการบาดเจ็บต@ออวัยวะข1างเคียง     

IT5 (S) Reconstruction รูทวารหนักถูกต1องตามหลักการทางกายวิภาค     

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น urethral 

injury, too short distal part of colon,  

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT12 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม ท้ังบริเวณ anus และ skin     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 
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PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 17:  Pediatric Surgery- การซZอมทางเดินน้ำดี (17.1 biliary atresia: Intra operative cholangiography, Kasai procedure ) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 
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I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

การทำงานของตับจะแย@ลงจนถึงภาวะตับวาย หากไม@ยอมรับการรักษา 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น ทำให1ทราบ

การวินิจฉัยท่ีแน@นอน, โอกาสหายเหลือง, การกลับมาทำงานของตับ เปuนต1น 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding, sepsis etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง รวมไปถึง

ประเมินความจำเปuนในการทำ IOC, ประเมินการทำงานของตับ 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น การ

ตรวจทางโลหิตวิทยา ค@าการทำงานของตับ การตรวจการแข็งตัวของเลือด, การให1สารน้ำท่ีเหมาะสม, การให1 

Vitamin K เปuนต1น 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น retractor, 

fluoroscopy 

    

PL4 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงความจำเปuนและแนวทางการเลือกการทำ Cholangiography เช@น ERCP, IOC เปuน

ต1น 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด   *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

EPA & PBA 17:  Pediatric Surgery- การซZอมทางเดินน้ำดี (17.1 biliary atresia: Intra operative cholangiography, Kasai procedure ) 
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IT2 (S)  แสดงการ identify structuresท่ีสำคัญ เช@น cystic artery, portal vein, hepatic artery, bile duct     

IT3 (S) แสดงวิธีการทำ IOC และสามารถให1การวินิจฉัย biliary atresia ได1     

IT4 (S) แสดงการหาและตัด cystic artery และ แสดงการทำ cholecystectomy ได1อย@างถูกต1อง     

IT5 (S) แสดงการ dissection บริเวณ porta hepatis ประเมินตำแหน@งท่ีควรdissectได1ถูกต1อง     

IT6 (S) แสดงการทำ small bowel anastomosis แบบ Reux-en-y ได1อย@างถูกต1อง แสดงวิธีเลือกตำแหน@งลำไส1ท่ี

เหมาะสมในการทำ anastomosis ได1อย@างถูกต1อง 

    

IT7 (S) แสดงการทำ portojejunostomy ได1อย@างถูกต1อง     

IT8 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT9 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT10 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT11 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT12 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT16 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT17 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT18 (G) แสดงการเย็บป�ดผนังหน1าท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3              *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 
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*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 17:  Pediatric Surgery- การซZอมทางเดินน้ำดี (17.2 Choledochal cyst) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

การเกิดการอักเสบของทางเดินน้ำดีและกลายเปuนเน้ือร1าย หากไม@ยอมรับการรักษา 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น โอกาส

หายขาด, โอกาสเกิด cholangitis เปuนต1น 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding, sepsis, etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2           *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง รวมไปถึง

ประเมินภาวะแทรกซ1อนท่ีเก่ียวข1องกับ choledochal cyst เช@น pancreatitis, cholangitis เปuนต1น 
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PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น การ

ตรวจทางโลหิตวิทยา ค@าการทำงานของค@าเอนไซม*ของตับอ@อน  การตรวจการแข็งตัวของเลือด, การให1สารน้ำท่ี

เหมาะสม, การให1 Vitamin K เปuนต1น 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น retractor, 

fluoroscopy 

    

PL4 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงความจำเปuนและแนวทางการเลือกการทำ Cholangiography เช@น ERCP, IOC เปuน

ต1น 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

EPA & PBA 17:  Pediatric Surgery- การซZอมทางเดินน้ำดี (biliary atresia, choledochal cyst) 

IT2 (S)  แสดงการidentify structuresท่ีสำคัญ เช@น cystic artery, portal vein, hepatic artery, bile duct     

IT3 (S) แสดงวิธีการทำ IOC เพ่ือดูขอบเขตของ cyst และ บอกanatomy ของ bile duct ได1     

IT4 (S) แสดงการหาและตัด cystic artery และ แสดงการทำ cholecystectomy ได1อย@างถูกต1อง     

IT5 (S) แสดงการ dissection ของ choledochal cyst ได1อย@างเหมาะสมท้ังทางด1าน proximal และ distal part แสดง

ประเมินขอบเขตของการตัด cystได1ถูกต1องเหมาะสม 

    

IT6 (S) แสดงการทำ small bowel anastomosis แบบ Reux-en-Y ได1อย@างถูกต1อง แสดงวิธีเลือกตำแหน@งลำไส1ท่ี

เหมาะสมในการทำ anastomosis ได1อย@างถูกต1อง 

    

IT7 (S) แสดงการทำ hepaticojejunostomy ได1อย@างถูกต1อง     

IT8 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT9 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT10 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     
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IT11 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT12 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT16 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT17 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT18 (G) แสดงการเย็บป�ดผนังหน1าท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 18:  Pediatric Surgery- Repair of diaphragmatic hernia 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น liver 

injury, intestinal perforation  etc.) 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@น ประเมิน

ภาวะซีด ภาวะขาดน้ำ ประเมินทางเดินหายใจ การตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงของหัวใจ 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถเลือกเทคนิควิธีผ@าตัดท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย เช@นการใช1 mesh repair, การ

เลือกช@องทางการผ@าตัด(ช@องท1องหรือช@องอก เปuนต1น) 

    

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด      *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      
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PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี และสามารถแสดงวิธีผ@าตัดเป�ดช@องท1องได1อย@างถูกต1องตามระนาบ

เน้ือเย่ือ 

    

IT2 (S) สามารถแสดงวิธีการดึงอวัยวะท่ีอยู@ในช@องอก กลับสู@ช@องท1องได1อย@างถูกต1อง      

IT3 (S) สามารถแสดงวิธีการประเมินช@องไส1เล่ือนกะบังลม, กะบังลม ความเปuนไปได1ในการเย็บป�ดกะบังลม      

IT4 (G) กรณีมีภาวะ malrotation ร@วมด1วย สามารถแสดงการผ@าตัดแก1ไขภาวะ  malrotation ได1อย@างถูกต1อง     

 

EPA & PBA 18:  Pediatric Surgery- Repair of diaphragmatic hernia 

IT5 (S) กรณีไม@สามารถเย็บกะบังลมถึงกันได1 สามารถเลือกวัสดุท่ีมาใช1แทนกะบังลมและแสดงวิธีการเย็บป�ดกะบังลมได1

อย@างถูกต1อง  

    

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9(G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น lung injury, 

bleeding, perforation 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     
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PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 19:  Pediatric Surgery- Diagnostic laparoscopy 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     
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C2 (G) สามารถอธิบาย ประโยชน*ท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น สามารถเห็น

พยาธิสภาพได1ชัดเจน, เจ็บแผลน1อย, มีความสวยงามของแผล  

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

response effect from pneumoperitoneum,  intestinal injury, etc. 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2             *   Level 3           *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปขAอมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปqนต&อการผ&าตัดของผูAปnวยดAวยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด      

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL5 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึง กายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องในการทำ Diagnostic laparoscopy เช@น 

physiologic response to CO2 pneumoperitoneum เปuนต1น 

    

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล&าถึงข้ันตอนการทำหัตถการ ไดAแก&การจัดท&าผูAปnวย, การเลือกอุปกรณ<, การเลือกใชA gas และแรงดันท่ี

เหมาะสม ในการ insufflate ในช&องทAอง, วิธีเลือกและเป�ดแผล trocar sites เปqนตAน 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด      *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2               *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง รวมไปถึงจัดวางอุปกรณ*ต@างๆให1

เหมาะสมกับพยาธิสภาพท่ีสงสัยในผู1ปmวยรายน้ันๆ 

    

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0        *  Level 1          *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1A(S)  กรณีเลือก Closed trocar access สามารถเลือกตำแหน@งของแผลผ@าตัดได1เหมาะสมและสามารถแสดงวิธีการใช1 

veress needle และ ใส@trocar ผ@านผนังช@องท1องได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย 

    

IT1B(S) กรณีเลือก Open trocar access สามารถเลือกตำแหน@งของแผลผ@าตัดได1เหมาะสมและสามารถแสดงวิธีการเป�ด

ช@องท1อง และ ใส@trocar ผ@านผนังช@องท1องได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย 

    

 

EPA & PBA 19:  Pediatric Surgery- Diagnostic laparoscopy 
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IT2 (S) สามารถแสดงวิธีการ insufflation gas ด1วยแรงดันและอัตราท่ีเหมาะสม แสดงการแก1ปHญหาเบ้ืองต1นท่ีเก่ียวข1อง

กับการinsufflation เช@น Too high pressure, Too low pressure เปuนต1น 

    

IT3 (S) สามารถเลือกตำแหน@งและแสดงวิธีการใส@ trocar ในตำแหน@งท่ีเหลือ ได1อย@างถูกต1อง ภายใต1เทคนิคท่ีปลอดภัย     

IT4 (S) สามารถแสดงการตรวจหาพยาธิสภาพท่ีสงสัยในผู1ปmวยรายน้ันๆได1อย@างเหมาะสม สามารถปรับระดับผู1ปmวยเพ่ือให1

การมองเห็นอวัยวะท่ีสงสัยชัดเจนข้ึน สามารถhandle tissue ในบริเวณต@างๆอย@างเหมาะสมไม@เกิดการบาดเจ็บ

ของอวัยวะต@างๆ 

    

IT5 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT6 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT7 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น bleeding 

from trocar site, intestinal injury, side effects from pneumoperitoneum 

    

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) แสดงการระบายgasออกจากช@องท1อง  การตรวจสอบและห1ามเลือดบริเวณtrocar sites ท้ังจากภายในช@องท1อง 

และจากภายนอก และป�ดแผลtrocar sites ขนาดต@างๆได1อย@างถูกต1องเหมาะสม 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 
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*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 

 

EPA & PBA 20:  Pediatric Surgery- Esophagogastoduodenoscopy 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

perforation 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1               *  Level 2           *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการทำหัตถการ เช@น Dilator, 

fluoroscope เปuนต1น 
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PL4 (G) สามารถอธิบายข้ันตอนการทำหัตถการ ข1อควรระวัง รวมถึงอธิบายลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินอาหารส@วน

ต1นได1อย@างถูกต1อง 

    

PL5 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2           *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0       *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (S) แสดงการทำหัตถการถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT2 (S) แสดงการจับและควบคุม gastroscope ได1อย@างถูกต1อง     

IT3 (S) แสดงวิธีการตรวจภายในช@องปากจนถึง duodenum     

IT4 (S) แสดงวิธีการตรวจอย@างท่ัวถึง  โดยใช1เทคนิคต@างๆเช@น การเปmาลม การทำความสะอาด mucosa     

 

 

 

 

EPA & PBA 20:  Pediatric Surgery- GI endoscopy 

IT5 (G) เลือก และใช1อุปกรณ*ได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT6 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น perforation     

IT7 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT8 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT9 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 
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PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

 

 

EPA & PBA 21:  Pediatric Surgery- Splenectomy 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 
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มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น ปริมาณ

เกล็ดเลือดท่ีเพ่ิมข้ึน, โอกาสติดเช้ือบางชนิดท่ีเพ่ิมข้ึน, ลดอัตราการให1เลือด 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น excess 

bleeding, wound infection, vascular complications, etc. 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@นการ

ประเมินภาวะซีด รวมไปถึงการได1รับ vaccine ก@อนผ@าตัด 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL5 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL6 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด        *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2             *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0      *  Level 1              *  Level 2            *   Level 3             *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 
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IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT2 (S) Mobilize spleen ออกจากligament ต@างๆ     

IT3 (S) Identify, ligate, ตัด splenic artery และ vein     

IT4 (S) ตรวจหา accessory spleen ตามตำแหน@งต@างๆอย@างเหมาะสม     

IT5 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

 

 

EPA & PBA 21:  Pediatric Surgery- Splenectomy 

IT6 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT7 (G) แสดงวิธีตรวจสอบจุดเลือดออกและ ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) แสดงการเย็บป�ดผนังช@องท1องและแผลได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด       *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 
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*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 

 

 

 

 

EPA & PBA 22:  Pediatric Surgery- Removal of abdominal tumors ( Wilms tumor) 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 



 
 

117 
 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย ได1แก@ 

การนำก1อนพยาธิสภาพออกจากร@างกาย การส@งตรวจเน้ือเย่ือเพ่ือการวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางพยาธิวิทยา รวมท้ัง

ประโยชน*ในเชิงการจัดระยะ (staging) และจัดกลุ@มโรค (classification) 

    

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย รวมถึงการ

พยากรณ*ผลการรักษาระยะยาวตามระยะของโรค 

    

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น excess 

bleeding, wound infection, vascular complications, etc 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1              *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง รวมไปถึง

การตรวจร@างกายเพ่ือมองหากลุ@มอาการท่ีเก่ียวข1องในกรณีเน้ืองอกวิล*มส* 

    

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ เช@นภาวะซีด 

การประเมินระบบการแข็งตัวของเลือด การตรวจสารส@อมะเร็ง (tumor markers) 

    

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด     

PL4 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL5 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL6 (G) สามารถบอกขอบเขตเป�าหมายของการผ@าตัด (extent of surgery) รวมท้ังแสดงความเข1าใจบทบาทของการผ@าตัด

ในฐานะส@วนหน่ึงของแผนการรักษาแบบพหุสาขา (multidisciplinary management) 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด     *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด     *   Level 0      *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือกตำแหน@งของแผลผ@าตัดได1เหมาะสมและถูกต1องตามหลัก oncologic resection     

IT2 (G) สามารถแสดงวิธีการเข1าถึงก1อนเน้ืองอกได1ถูกต1องตามระนาบเน้ือเย่ือ (tissue planes)      

IT3 (S) สามารถควบคุมหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณก1อนท้ังขนาดใหญ@และขนาดเล็กได1 โดยอาศัยความรู1ทางกายวิภาค

ศาสตร*และการเลือกเทคนิคการควบคุมหลอดเลือดท่ีเหมาะสม 

    

EPA & PBA 22:  Pediatric Surgery- Removal of abdominal tumors 
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IT4 (G) สามารถแสดงการจัดการจับต1อง เคล่ือนย1ายเน้ือเย่ือ (tissue handling) ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย และไม@ลุก

ล้ำระนาบท่ีไม@เก่ียวข1อง 

    

IT5 (S) สามารถนำอวัยวะหรือเน้ือเย่ือท่ีมีพยาธิสภาพออกจากร@างกายได1ตามขอบเขตการผ@าตัดท่ีได1วางแผนไว1 (biopsy, 

partial removal, complete removal) และเปuนไปตามหลักของ oncologic resection 

    

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT8 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย     

IT9 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย      

IT10 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14(G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT15 (G) สามารถแสดงวิธีการเตรียมการส้ินสุดการผ@าตัด การตรวจสอบบริเวณผ@าตัด (ห1ามเลือด ล1างการปนเปwxอน) และป�ด

แผลตามระนาบได1อย@างถูกต1องเหมาะสม 

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด          *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3              *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     

PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 
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ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : ลายเซนตj อาจารยj : 
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EPA & PBA 23:  Pediatric Surgery- Vascular access 

ช่ือแพทย*ประจำบ1าน: อาจารย*: สอบคร้ังท่ี ..................................................................... 

ระยะเวลาผ@าตัด(นาที): ระยะเวลาการประเมิน(นาที): 

มีปHญหาระหว@างการทำผ@าตัดหรือไม@ ?  ใช@ /  ไม@ใช@ (ถ1าใช@, โปรดระบุเหตุผล) 

 

 

หัวข1อการประเมิน 

ไม@ถูกต1อง 

/ ไม@ปฏิบัติ 

ถูกต1อง

บางส@วน / 

ไม@สมบูรณ* 

ถูกต1อง 

สมบูรณ* / 

แก1ปHญหาได1ดี 

(ถ1ามี) 

ประเมิน

ไม@ได1 

I.  การขอความยินยอม (G = general, S= procedure specific) 

C1 (G) สามารถอธิบาย ข1อบ@งช้ีและข1อห1ามของการรักษาด1วยการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย     

C2 (G) สามารถอธิบาย ผลการรักษาท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย      

C3 (G) สามารถอธิบายภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการหรือการผ@าตัด  แก@ผู1ปmวย/ผู1แทนผู1ปmวย เช@น 

bleeding, pneumothorax, infection, venous thrombosis 

    

C4 (G) สามารถอธิบาย วิธีของการทำหัตถการหรือการผ@าตัด แก@ผู1ปmวย /ผู1แทนผู1ปmวย อย@างมีประสิทธิภาพ     

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการขอความยินยอม         *   Level 0            *  Level 1             *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

II. การวางแผนเตรียมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PL1 (G) สามารถสรุปข1อมูลประวัติการรักษา และผลการตรวจเพ่ิมเติมท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัดของผู1ปmวยด1วยตนเอง      

PL2 (G) สามารถประเมินความพร1อมและสามารถฟwxนฟูให1ผู1ปmวยอยู@ในภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ     

PL3 (G) สามารถอธิบายเก่ียวกับการเตรียมอุปกรณ*/เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ*พิเศษท่ีจำเปuนต@อการผ@าตัด เช@น ultrasound 

or fluoroscopy, central venous access device 

    

PL4 (G) สามารถเลือกตำแหน@งชองเส1นเลือด ท่ีเหมาะกับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผู1ปmวย      

PL5 (G) สามารถส่ือสารข1อมูลท่ีแสดงถึง การ mark site เตรียมการผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PL6 (G) สามารถอธิบายปากเปล@าถึงข้ันตอนการผ@าตัดต้ังแต@การลงแผลผ@าตัดจนถึงการเย็บป�ดแผล รวมถึงอธิบายลักษณะ

ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข1องได1อย@างถูกต1อง 

    

PL7 (G) สามารถแสดงความเข1าใจบทบาทของทีมกุมารศัลยแพทย*ในฐานะส@วนหน่ึงของกระบวนการรักษา (กุมารแพทย*, 

วิสัญญีแพทย*) ตามบริบทของสถาบัน ตลอดจนแสดงทักษะในการประสานงานกับทีมรักษาท่ีเก่ียวข1อง  

    

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการวางแผนเตรียมผZาตัด     *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

III. การเตรียมทีมและผู̂ป̀วยกZอนเร่ิมการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PR1 (G) สามารถแสดงการทำ surgical briefing ได1อย@างมีประสิทธิภาพ     

PR2 (G) สามารถอธิบาย, ควบคุม การจัดท@าของผู1ปmวยและเตียงผ@าตัดอย@างถูกต1อง      

PR3 (G) สามารถแสดงการทำ surgical draping ท่ีถูกต1องภายใต1 sterile technique     
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ระดับของศักยภาพโดยรวมในการเตรียมระหวZางกZอนผZาตัด    *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2            *   Level 3            *  Level 4  

IV. ระหวZางทำการผZาตัด  (G = general, S= procedure specific) 

IT1 (G) สามารถเลือก incision ท่ีถูกต1องตามข1อบ@งช้ี     

IT2 (S) แสดงวิธีการหาเส1นเลือดท่ีต1องใส@ทำ venous access ได1อย@างถูกต1อง     

IT3 (S) ใส@ catheter ไปยังตำแหน@งท่ีเหมาะสม     

IT4 (S) สามารถเลือกใช1ultrasound หรือ fluoroscopy ได1ในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม และด1วยเทคนิคท่ีถูกต1อง รวมถึง

การเลือกใช1อุปกรณ*ป�องกันรังสีในกรณีการใช1 fluoroscopy 

    

 

 

EPA & PBA 23:  Pediatric Surgery- Vascular access 

IT5 (S) สามารถใช1 heparinized saline instillation ในcentral venous access deviceได1อย@างถูกต1อง     

IT6 (G) สามารถผ@าตัดได1ถูกต1องเหมาะสมตามข้ันตอน      

IT7 (G) handle tissue ได1อย@างนุ@มนวล ไม@ช้ำเสียหาย      

IT8 (G) ห1ามเลือดได1อย@างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ     

IT9 (G) เลือก และใช1เคร่ืองมือผ@าตัดได1อย@างถูกต1องและปลอดภัย      

IT10 (G) สามารถแก1ปHญหาเฉพาะหน1าท่ีไม@คาดคิดท่ีเกิดข้ึนระหว@างผ@าตัดได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย เช@น wire 

displacement, accidental arterial puncture เปuนต1น 

    

IT11 (G) แสดงให1เห็นถึงการเปuนผู1นำทีมและการทำงานเปuนทีมท่ีเหมาะสมระหว@างการทำผ@าตัด (leadership skill and 

teamwork) 

    

IT12 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะการดึงศักยภาพของผู1ช@วยผ@าตัดมาใช1อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม     

IT13 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมพยาบาลผ@าตัดอย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT14 (G) แสดงให1เห็นถึงทักษะของการติดต@อส่ือสารกับทีมวิสัญญีแพทย*อย@างมีประสิทธิภาพเหมาะสม     

IT15 (G) แสดงให1เห็นถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู1ปmวยและบุคลากร (2P safety)     

IT16 (G) แสดงการเย็บป�ดแผลและ เย็บตรึง catheter ให1อยู@ติดกับผู1ปmวยได1อย@างถูกต1องเหมาะสม      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในระหวZางทำผZาตัด          *   Level 0           *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

V. การดูแลหลังการผZาตัด (G = general, S= procedure specific) 

PT1 (G) สามารถติดต@อส่ือสารส@งต@อข1อมูลของผู1ปmวย (sign out) ต@อทีมท่ีจะร@วมทำการดูแลหลังผ@าตัด เช@น ทีมแพทย*ท่ีดูแล

ผู1ปmวยร@วมกัน, พยาบาลในหออภิบาล, พยาธิแพทย* เปuนต1น 

    

PT2 (G) สามารถเคล่ือนย1ายผู1ปmวยได1อย@างเหมาะสมและปลอดภัย     

PT3 (G) บันทึกสรุปการผ@าตัด และส่ังคำส่ังการรักษาหลังผ@าตัดได1อย@างถูกต1องเหมาะสม     
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PT4 (G) วางแผนการเฝ�าติดตามและจัดการภาวะแทรกซ1อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลังผ@าตัดได1อย@างเหมาะสม     

PT5 (G) ส่ือสารกับครอบครัวหรือผู1ดูแลของผู1ปmวยในเร่ืองผลการผ@าตัด แผนการรักษาหลังผ@าตัด      

ระดับของศักยภาพโดยรวมในการดูแลหลังผZาตัด         *   Level 0         *  Level 1            *  Level 2                *   Level 3            *  Level 4  

การประเมินศักยภาพโดยรวม 

ระดับของศักยภาพโดยรวม 

*  Level 1   สามารถปฏิบัติงานได̂ภายใต̂การควบคุมของอาจารยjอยZางใกล̂ชิด 

*  Level 2    สามารถปฏิบัติได̂เอง ภายใต̂การช้ีแนะของอาจารยj 

*  Level 3    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง โดยมีอาจารยjให̂ความชZวยเหลือเม่ือต̂องการ 

*  Level 4    สามารถปฏิบัติงานได̂เอง และควบคุมผู̂ท่ีมีประสบการณjน̂อยกวZา 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากอาจารยjผู̂ประเมิน (feedback): 

 

 

 

 

ข̂อเสนอแนะและข̂อแนะนำ จากแพทยjประจำบ̂าน (reflection) 

 

 

 

 

ลายเซนตj แพทยjประจำบ̂าน : 

 

ลายเซนตj อาจารยj : 
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Milestones: 

Level 1 ระดับท่ีแพทยJประจำบ/านศัลยศาสตรJปMแรกควรทำได/ 

Level 2 ระดับท่ีแพทยJประจำบ/านกุมารศัลยศาสตรJระดับต/นควรทำได/  

Level 3 ระดับท่ีแพทยJประจำบ/านกุมารศัลยศาสตรJระดับกลางควรทำได/  

Level 4 ระดับท่ีแพทยJประจำบ/านกุมารศัลยศาสตรJท่ีจะจบการฝ1กอบรมสามารถทำได/ 

 

การดูแลผูQป̂วย: การประเมินผูQป̂วยโดยท่ัวไป 

การดูแลผู/ป�วย: การประเมินผู/ป�วยโดยท่ัวไป 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

สามารถตรวจร&างกาย และเขAาใจการดู

และผูAปnวย และส&งตรวจเพ่ิมเติมในผูAปวย

เด็กและทารก ใหAการวินิจฉัยรวมถึงใหA

การแกAไขฟ��นฟูสภาพในภาวะท่ีพบบ&อยไดA 

 

รูAภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ตามปกติ ผลลัพธ<ท่ีจะเกิดภายหลังการ

รักษา 

สามารถตรวจร&างกายไดAอย&างครอบคลุม  

วินิจฉัยภาวะผิดปกติท่ีพบร&วมไดA  

สามารถใหAการดูแลก&อนและหลังผ&าตัดใน

ผูAปnวยทารกท่ีไม&ซับซAอน หรือเปqนโรค

เดียวไดA 

รวมถึง การดูแลดAานโภชนาการ การใหA

สารน้ำ และเกลือแร&  

 

สามารถจัดการกับปJญหา และ

ภาวะแทรกซAอนหลังผ&าตัดท่ีพบบ&อยไดA 

 

บอกไดAว&าผูAปnวยมีความเปล่ียนแปลงใน

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ  รวมถึง

ผลลัพธ<ท่ีเปล่ียนไปจากท่ีคาดภายหลัง

การรักษา 

ใหAการดูแลก&อนและหลังผ&าตัดในผูAปnวย

ทารกท่ีซับซAอน หรือมีโรคหลายระบบไดA 

รวมถึง การดูแลผูAปnวยหนักในแง&การปรับ

เคร่ืองช&วยหายใจเบ้ืองตAน โภชนาการ 

การใหAสารน้ำ และเกลือแร& การใหAอาหาร

ทางหลอดเลือดดำ  

 

สามารถจัดการกับปJญหา และ

ภาวะแทรกซAอนหลังผ&าตัดท่ีซับซAอนไดA 

 

สามารถประเมิน และแกAไขภาวะท่ีผิดไป

จากผลการรักษาท่ีคาดไวAท่ีแสดงอาการ

ล&าชAา หรือมาแสดงอาการแบบผูAปnวยนอก

ไดA 

อำนวยการดูแลรักษาก&อนและหลังผ&าตัด

ของทีมสหสาขาในทารกแรกเกิดท่ี

ซับซAอน มีภาวะผิดปกติร&วมหลายระบบ 

หรือบาดเจ็บหลายระบบ รวมถึง การ

ดูแลผูAปnวยหนักในแง&การปรับเคร่ืองช&วย

หายใจ โภชนาการ การใหAสารน้ำ และ

เกลือแร& การใหAอาหารทางหลอดเลือดดำ 

สามารถคาดการณ< วินิจฉัย และแกAไข

ภาวะแทรกซAอนไดAดAวยตนเองอย&างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร&วมกับ

ทีมสหสาขาไดAอย&างเหมาะสม 

สามารถใหAการดูแลรักษาในระยะยาว

อย&างครอบคลุมในผูAปnวยนอกไดAดAวย

ตนเอง 

ขAอสังเกต 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
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ความรูQทางการแพทยJ 

ความรู/ทางการแพทยJ 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

จากการอภิปราย ในหAองเรียน หรือใน

สถานท่ีปฏิบัติงาน และการสอบสามารถ

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAความเขAาใจอย&าง

ดีในหัวขAอพ้ืนฐานดังต&อไปน้ี:  

ไสAต่ิงอักเสบ 

ไสAเล่ือนขาหนีบ 

ลำไสAกลืนกัน 

Malrotation 

Pyloric stenosis 

อัณฑะไม&ลงถุง 

จากการอภิปราย ในหAองเรียน หรือใน

สถานท่ีปฏิบัติงานและการสอบ สามารถ

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAความเขAาใจอย&าง

ดีในหัวขAอระดับกลางดังต&อไปน้ี:  

Branchial cleft cyst, 

sinus, remnant. 

Gastroschisis 

Lung Physiology 

Omphalocele 

Ovarian/ Adnexal 

diseases 

จากการอภิปราย ในหAองเรียน หรือใน

สถานท่ีปฏิบัติงาน และการสอบสามารถ

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAความเขAาใจอย&าง

ดีในหัวขAอระดับสูงดังต&อไปน้ี:  

Esophageal atresia  

Duodenal atresia 

Anorectal malformation 

Hirschsprung disease 

Intestinal atresia 

Neuroblastoma 

Wilms tumor 

Gastroesophageal reflux 

 

จากการอภิปราย ในหAองเรียน หรือใน

สถานท่ีปฏิบัติงาน และการสอบสามารถ

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAความเขAาใจอย&าง

ดีในหัวขAอระดับซับซAอนดังต&อไปน้ี: 

Biliary atresia 

Rare malformation of GI 

tract 

Other soft tissue tumors 

Congenital 

diaphragmatic hernia 

Cystic pulmonary airway 

malformation 

 

ขAอสังเกต 
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การประเมินความรูQท่ัวไป 

ความรู/ทางการแพทยJ: การประเมินความรู/ท่ัวไป 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAเก่ียวกับ คัพภะ

วิทยา กายวิภาคศาสตร< และสรีรวิทยาใน

หัวขAอพ้ืนฐาน 

อภิปรายการวินิจฉัย และการแนะนำวิธี

รักษาในหัวขAอพ้ืนฐานรวมท้ังในรายท่ี

ตAองการการรักษาท่ีค&อนขAางด&วน 

อภิปรายถึงภาวะแทรกซAอนท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และการรักษา และผลการรักษาท่ี

คาดว&าจะเปqนในหัวขAอพ้ืนฐาน 

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAเก่ียวกับ คัพภะ

วิทยา กายวิภาคศาสตร< และสรีรวิทยาใน

หัวขAอปานกลาง 

อภิปรายการวินิจฉัย และการแนะนำวิธี

รักษาในหัวขAอปานกลางรวมท้ังในรายท่ี

ตAองการการรักษาท่ีค&อนขAางด&วน 

อภิปรายถึงภาวะแทรกซAอนท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และการรักษา และผลการรักษาท่ี

คาดว&าจะเปqนในหัวขAอปานกลาง 

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAเก่ียวกับ คัพภะ

วิทยา กายวิภาคศาสตร< และสรีรวิทยาใน

หัวขAอข้ันสูง 

อภิปรายการวินิจฉัย และการแนะนำวิธี

รักษาในหัวขAอช้ันสูงรวมท้ังในรายท่ี

ตAองการการรักษาท่ีค&อนขAางด&วน 

อภิปรายถึงภาวะแทรกซAอนท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และการรักษา และผลการรักษาท่ี

คาดว&าจะเปqนในหัวขAอช้ันสูง 

แสดงใหAเห็นว&ามีความรูAเก่ียวกับ คัพภะ

วิทยา กายวิภาคศาสตร< และสรีรวิทยาใน

หัวขAอซับซAอน 

อภิปรายการวินิจฉัย และการแนะนำวิธี

รักษาในหัวขAอซับซAอนรวมท้ังในรายท่ี

ตAองการการรักษาท่ีค&อนขAางด&วน 

อภิปรายถึงภาวะแทรกซAอนท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และการรักษา และผลการรักษาท่ี

คาดว&าจะเปqนในหัวขAอซับซAอน 

สามารถหาความรูAจากวารสารทาง

การแพทย< ท้ังดAานวิธีการรักษาแบบใหม& 

และผลการรักษา 

ขAอสังเกต 
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การทำงานสอดคลQองกับระบบ: การใหQการรักษา และค8าใชQจ8าย 

การทำงานสอดคล/องกับระบบ: การให/การรักษา และคzาใช/จzาย 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

เขAาใจถึงความสำคัญของค&าใชAจ&าย สิทธิในการรักษา เพ่ือการตัดสินใจเลือกการรักษา

ของผูAปnวย 

 

สามารถอธิบายการวิเคระห<ความเส่ียง 

และผลดี รวมท้ังค&าใชAจ&าย สิทธิในการ

รักษา เพ่ือการติดสินใจเลือกการรักษา

ของผูAปnวย 

นำแนวคิดเร่ืองการจัดการความเส่ียงมา

ใช&ร&วมในกุมารศัลยศาสตร< 

นำประเด็นเก่ียวกับค&าใชAจ&ายมาพิจารณา

ในการตัดสินใจทางคลินิก 

เขAาใจหลักการของการประกันภัย สิทธิ

การรักษา และการเขAาถึงการรักษา

สำหรับผูAปnวยเด็ก  

ขAอสังเกต 

 

 

 

การทำงานสอดคลQองกับระบบ: ความปลอดภัยของผูQป̂วย 

การทำงานสอดคล/องกับระบบ: ความปลอดภัยของผู/ป�วย 
 
* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นว&าเขAาใจความสำคัญของ

ความปลอดภัยผูAปnวย และอุบัติการณ<ของ

ความผิดพลาดทางการแพทย<ในผูAปnวย

กุมารศัลยศาสตร< 

มีส&วนร&วมในการส&งขAอมูล/ส&งต&อผูAปnวย 

การทำ time-out อย&างมี

ประสิทธิภาพ 

เขAาใจว&าความผิดพลาดทางการแพทย<

เปqนปรากฏการณ<เชิงระบบ และ

ช&วยเหลือในการรายงานอุบัติการณ<โดย

ไม&มีการตำหนิ 

คาดการณ<ไดAถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขAองกับ

ความผิดพลาดทางการแพทย< อันเน่ือง

มากจากการส&งขAอมูลต&อระหว&างทีม และ 

time-out ท่ีไม&สมบูรณ< 

ช้ีแนะการปรับปรุงการทำงานเพ่ือลดความผิดพลาดทางการแพทย< 

คาดการณ<ไดAถึงสถานการณ<อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และทำการแกAไข 

ขAอสังเกต 
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การทำงานสอดคลQองกับระบบ: การบันทึกเวชระเบียนตามระบบ 

การทำงานสอดคล/องกับระบบ: การบันทึกเวชระเบียนตามระบบ 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงถึงความต้ังใจในการบันทึกเวช

ระเบียนอย&างสม่ำเสมอ 

บันทึกเวชระเบียนอย&างถูกตAองและ

ทันเวลาสอดคลAองกับระบบเอกสารของ

สถาบัน 

ใชAระบบเวชระเบียนอย&างมีประสิทธิภาพ

ในการรวบรวมขAอมูลท่ีซับซAอนของผูAปnวย 
ใชAระบบเวชระเบียนอย&างมีประสิทธิภาพ

ในการตอบคำถามการวิจัย หรือโครงการ

พัฒนาคุณภาพ 

ขAอสังเกต 

 

 

 

 

การเรียนรูQระหว8างการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ: การแพทยJเชิงประจักษJ 

การเรียนรู/ระหวzางการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ: การแพทยJเชิงประจักษJ 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

สามารถสืบคAนขAอมูลหลักฐานเชิง

ประจักษ<ท่ีจะนำมาใชAร&วมในการตัดสินใจ

ทางคลินิก 

นำแนวทางเชิงประจักษ<มาใชAร&วมในการ

ตัดสินใจทางคลินิก 

เขAาใจคุณภาพและขAอจำกัดของ

วรรณกรรม และขAอมูล 
สังเคราะห<แผนการรักษาจากหลักฐาน

หลายแหล&ง 

ขAอสังเกต 



 
 

129 
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การเรียนรูQระหว8างการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ: การเรียนรูQดQวยตนเอง 

การเรียนรู/ระหวzางการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ: การเรียนรู/ด/วยตนเอง 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงความรับผิดชอบต&อการกระทำและ

ยอมรับความผิดพลาด 

อภิปรายใน MM conference 

หรือ internal auditโดยมีความ

เขAาใจในในความรุนแรงของ

ภาวะแทรกซAอน  

มุ&งม่ันท่ีจะพัฒนาตนเอง และตอบสนอง

อย&างดีต&อขAอมูลป�อนกลับ 

สะทAอนตัวเองถึง จุดแข็ง และขAอจำกัด

ของตนในแง&วิชาการ วิชาชีพ  
วิเคราะห< และแปลผลประสบการณ<ของ

ตน และใชAหลักฐานจากวรรณกรรมใน

การปรับปรุง พัฒนาการทำเวชปฏิบัติของ

ตน 

ขAอสังเกต 

 

 

ความเป�นมืออาชีพ: ความซ่ือสัตยJ 

ความเป|นมืออาชีพ: ความซ่ือสัตยJ 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นว&ามีความเขAาใจในพ้ืน

ฐานความรูA องค<ประกอบทางจริยธรรมใน

วิชาชีพ 

แสดงบทบาทพ้ืนฐานของความเปqนมือ

อาชีพ รวมถึง การรักษาความลับ เคารพ

ในการตัดสินใจของผูAปnวย เช&น ความ

สมบูรณ<ของการบันทึกเวชระเบียน 

ตอบสนองทันเวลา ตรงต&อเวลา และ

ความรับผิดชอบส&วนบุคคลต&อทีม 

คิดอย&างมืออาชีพ ท้ังทางพฤติกรรม และ

สังคม 

แสดงความโอบอAอมอารี และเขAาใจเห็น

ใจผูAปnวย มีความโดดเด&นเร่ืองความ

ซ่ือสัตย< ความรับผิดชอบ ความมุ&งม่ัน 

และเช่ือถือไดAในแทบทุกสถานการณ< 

คิดอย&างมืออาชีพ ท่ีเขAาใจขีดจำกัด รับฟJงคำวิจารณ< และจัดการสถานการณ<ทางคลินิก

ท่ียากลำบากไดAอย&างมีประสิทธิภาพ 

แสดงความซ่ือสัตย< ปรารถนาดี และความรับผิดชอบส&วนตน ต&อผูAปnวย ครอบครัว และ

ทีมในทุกสถานการณ< 

ทำหนAาท่ีเปqนผูAสนับสนุนใหAเกิดการดูแลผูAปnวยอย&างมีคุณภาพ 

ขAอสังเกต 
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ความเป�นมืออาชีพ: การประมาณตน รูQขQอจำกัดของตน 

ความเป|นมืออาชีพ: การประมาณตน รู/ข/อจำกัดของตน 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ประเมินความสามารถของตนเองสูง

เกินไป มักไม&ขอความช&วยเหลือเม่ือ

จำเปqน 

รูAตัวว&ามีความไม&สบายใจในการทำภารกิจท่ี

ไดAรับมอบหมาย มีการถาม และรอความ

ช&วยเหลือ 

รูAขAอจำกัดของตนเอง  

คาดการณ<ล&วงหนAาไดAว&าอาจมี

สถานการณ<ท่ีเกินกว&าความสามารถของ

ตนเอง และวางแผนรับมือไดA 

ไม&เคยปฏิบัติภารกิจท่ีเกินกำลัง

ความสามารถของตน มีการขอความ

ช&วยเหลือเม่ือจำเปqนอย&างเหมาะสม 

บริหารจัดการทีมสหสาขาเพ่ือใหAการดูแล

รักษาท่ีเหมาะสม 

ขAอสังเกต 

 

 

ความเป�นมืออาชีพ: พฤติกรรม และการเคารพผูQอ่ืน 

ความเป|นมืออาชีพ: พฤติกรรม และการเคารพผู/อ่ืน 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ไดAรับการรAองเรียนในแง&พฤติกรรมเพียง

เล็กนAอย 

ไม&ไดAรับการรAองเรียนในแง&พฤติกรรม 

นAอยคร้ังท่ีจะละเลยในการแสดงความมี

น้ำใจ และเคารพต&อผูAอ่ืน 

แสดงความมีน้ำใจ และเคารพต&อผูAอ่ืน แมA

ในสถานการณ<ท่ียากลำบาก เคร&งเครียด 

หรือมีความกดดันสูง 

มีความโอบอAอมอารี และแสดงความ

เคารพต&อผูAปnวย ครอบครัว และบุคลากร

ทางการแพทย<อ่ืนๆ ท่ีร&วมงานดAวยอย&าง

สม่ำเสมอ แมAในสถานการณ<ท่ียากลำบาก 

เคร&งเครียด หรือมีความกดดันสูง 

ขAอสังเกต 

 

 

ความเป�นมืออาชีพ: ภาวะผูQนำ 

ความเป|นมืออาชีพ: ภาวะผู/นำ 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นถึงความเขAาใจในบทบาทของตนในทีม ทำงานร&วมกับผูAอ่ืนอย&างมี

ประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการบุคคล และนำทีมกุมาร

ศัลยศาสตร<ไดA 
แสดงใหAเห็นถึงทักษะของผูAนำใน

สถานการณ<ท่ีไม&พึงประสงค< 
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ขAอสังเกต 
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ทักษะการส่ือสาร และปฏิสัมพันธJ: การประสานงาน 

ทักษะการส่ือสาร และปฏิสัมพันธJ: การประสานงาน 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นถึงความเขAาใจสำคัญของการ

ส่ือสารอย&างมีประสิทธิภาพกับบุคลากร

ทางการแพทย<อ่ืนๆ 

ส่ือสารกับอาจารย<แพทย< สมาชิกในทีม 

เพ่ือนร&วมงาน และบุคลากรทางการ

แพทย<อ่ืนๆ รวมถึงการส&งต&อผูAปnวยไปยัง

หน&วยบริการอ่ืนๆ และการร&วมดูแล

ผูAปnวยแบบสหสาขาไดAอย&างมี

ประสิทธิภาพ 

แกAไขความเห็นท่ีไม&ตรงกันกับบุคลากร

ทางการแพทย<อ่ืนๆ อย&างมืออาชีพ 
ต&อรองและจัดการขAอขัดแยAงระหว&าง

บุคลากรทางการแพทย< 

ขAอสังเกต 

 

 

ทักษะการส่ือสาร และปฏิสัมพันธJ: การดูแลโดยมีผูQป̂วย และครอบครัวเป�นศูนยJกลาง 

ทักษะการส่ือสาร และปฏิสัมพันธJ: การดูแลโดยมีผู/ป�วย และครอบครัวเป|นศูนยJกลาง 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

แสดงใหAเห็นว&า เขAาใจคุณค&าของการดูแล

โดยมีผูAปnวย และครอบครัวเปqนศูนย<กลาง 

 

แสดงใหAเห็นการรับรูA และแสดงความ

เขAาใจในผูAปnวยท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

ส่ือสารกับผูAปnวย และครอบครัวไดAอย&างมี

ประสิทธิภาพท้ังในบริบทผูAปnวยนอก และ

ผูAปnวยใน รวมท้ังการใหAขAอมูลท่ีเพียงพอ 

ขอความยินยอมในการผ&าตัด/หัตถการ 

ใชAล&ามไดAอย&างเหมาะสม 

แสดงใหAเห็นถึงประสิทธิภาพในการส่ือสารกับครอบครัวในกรณีท่ีส่ือสารไดAยาก หรือมี

ความไม&เขAาใจกันมาก&อน 

ขAอสังเกต 
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การดูแลผูQป̂วย: การทำหัตถการท่ัวไป 

การดูแลผู/ป�วย: การทำหัตถการท่ัวไป 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การจับเคร่ืองมือ/อุปกรณ< 

ยังเลือกชนิดของอุปกรณ< และใชAงานยัง

ไม&ถูกตAอง 

ความนุ̂มนวลในการจับเน้ือเย่ือ 

ยังไม&สามารถจับเน้ือเย่ืออย&างระมัดระวัง

เพียงพอ มีการชอกช้ำของเน้ือเย่ือปาน

กลาง 

การใชbเวลา และการเคล่ือนไหว 

มีการลังเล งุ&มง&าม มีการเคล่ือนไหวท่ีไม&

จำเปqนค&อนขAางบ&อย 

กระบวนการในการผ̂าตัด 

มีการหยุดชะงัก ไม&กAาวหนAา และไม&ม่ันใจ

ว&าจะทำอะไรต&อไปค&อนขAางบ&อย 

 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

 

สามารถจับเน้ือเย่ือไดAอย&างระมัดระวัง

พอใชA ยังมีการบาดเจ็บในบางคร้ัง  

 

  

มีประสิทธิภาพพอใชA มีความงุ&มง&าม หรือ

เคล่ือนไหวท่ีไม&จำเปqนเปqนบางคร้ัง 

 

มีการวางแผนล&วงหนAาบAาง การผ&าตัด

ดำเนินต&อไปไดAดีพอควร 

 

เลือกเคร่ืองมือ และใชAงานไดAถูกตAองอย&าง

สม่ำเสมอ 

 

 

สามารถจับเน้ือเย่ืออย&างระมัดระวัง มี

การบาดเจ็บเพียงเล็กนAอยไดAอย&าง

สม่ำเสมอ 

 

เคล่ือนไหวไดAคล&องแคล&ว และมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

เห็นไดAชัดว&ามีการวางแผนดำเนินการ

ผ&าตัด และคาดการณ<ในการดำเนินการ

ผ&าตัดในข้ันตอนต&อไป 

ขAอสังเกต 
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การประเมินหัตถการทางกุมารศัลยศาสตรJ 

1. แบบประเมินการผ8าตัดซ8อมไสQเล่ือนในเด็กอายุนQอยกว8า 6 เดือน 

การดูแลผูAปnวย: การผ&าตัดซ&อมไสAเล่ือนในเด็กอายุนAอยกว&า 6 เดือน 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

 

การจัด exposure 

ยังไม&สามารถจัด exposure ใหAเปqน

ส&วนสำคัญในบริเวณผ&าตัดไดAดีนัก 

 

การเลาะ และผูกถุงไสbเล่ือน 

ยังเลาะ ถุงไสAเล่ือน vas deferens 

หลอดเลือด ท&อนำไข& หรือผูกถุงไสAเล่ือน

ไดAยังไม&ดีนัก 

 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

สามารถดึงถ&างใหAเขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดA

เพียงพอ แต&มีการบดบังโครงสรAางท่ี

สำคัญเปqนคร้ังคราว 

 

 

สามารถเลาะโครงสรAางต&างๆ ไดAดีพอใชA 

และผูกถุงไดAสำเร็จ แต&ยังมีการบาดเจ็บ

เล็กนAอย 

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAอง

อย&างสม่ำเสมอ 

 

สามารถจัดการดึงถ&างใหAเห็นกายวิภาคท่ี

สำคัญ ไดAอย&างมีประสิทธิภาพ และ

สม่ำเสมอ 

 

 

สามารถเลาะ และผูกถุงไสAเล่ือนไดAอย&าง

ถูกตAอง และสม่ำเสมอ 

ขAอสังเกต 
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2. แบบประเมินการผ8าตัดซ8อมหลอดอาหารตัน และ/หรือ tracheoesophageal fistula 

การดูแลผูAปnวย: การผ&าตัดซ&อมหลอดอาหารตัน และ/หรือ tracheoesophageal fistula 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

การจัด exposure 

ยังไม&สามารถจัด exposure ใหAเปqน

ส&วนสำคัญในบริเวณผ&าตัดไดAดีนัก 

 

การเลาะหลอดอาหาร และ 

tracheoesophageal fistula ไดAยังไม&

ดีนัก 

การแยก และซ&อม fistula ยังไม&ดีนัก 

 

 

การต̂อหลอดอาหาร 

ยังทำไดAไม&ดีนัก ท้ังในแง&ของระยะห&าง 

การปJกเข็ม และการประกบกันของ

เน้ือเย่ือยังไม&ดีนัก 

 

แผลผ&าตัดใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

สามารถดึงถ&างใหAเขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดA

เพียงพอ แต&มีการบดบังโครงสรAางท่ี

สำคัญเปqนคร้ังคราว 

 

 

สามารถเลาะโครงสรAางต&างๆ ไดAดีพอใชA 

เลาะแยก และซ&อม fistula ไดAพอใชA 

 

 

 

ยังมีบางคร้ังท่ีระยะห&าง ความลึกของการ

เย็บเช่ือม และการประกบกันของเน้ือเย่ือ

ต&อยังทำไดAไม&ดี 

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAอง

อย&างสม่ำเสมอ 

 

สามารถจัดการดึงถ&างใหAเห็นกายวิภาคท่ี

สำคัญ ไดAอย&างมีประสิทธิภาพ และ

สม่ำเสมอ 

 

 

สามารถเลาะไดAอย&างคล&องแคล&ว และ

ปลอดภัย 

สามารถแยก fistula และเย็บซ&อม

หลอดลมไดAอย&างเหมาะสมอย&าง

สม่ำเสมอ 

 

เย็บต&อหลอดอาหารไดAดีอย&างสม่ำเสมอ

ท้ังในแง& ระยะห&าง การประกบของแผล 

และตักเน้ือหลอดอาหารไดAเพียงพอ 

ขAอสังเกต 
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3. แบบประเมินการผ8าตัดต8อลำไสQใน intestinal/duodenal atresia 

การดูแลผูAปnวย: การผ&าตัดต&อลำไสA intestinal/ duodenal repair 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

การสำรวจช̂องทbอง 

ยังทำการสำรวจช&องทAองไดAไม&ดีนัก เช&น 

ประเมินความผิดปกติร&วม เช&น atresia 

หรือ malrotation ไดAไม&ครบถAวน 

 

การตัดลำไสb 

ยังไม&สามารถจัดตัดลำไสAไดAดี หรือไม&ไดA

คำนึงถึงความจำเปqนของการทำ tapering/ 

STEP 

 

การต̂อลำไสb 

ยังทำไดAไม&ดีนัก ท้ังในแง&ของระยะห&าง การ

ปJกเข็ม และการประกบกันของเน้ือเย่ือยัง

ไม&ดีนัก เช&น ในรายของ DA ไม&ประเมิน

ตำแหน&งของ sphincter of Oddi 

เปqนตAน 

 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

พอใชAไดA แต&ยังไม&ดีนัก 

สามารถดึงถ&างใหAเขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดA

เพียงพอ แต&มีการบดบังโครงสรAางท่ีสำคัญ

เปqนคร้ังคราว 

 

ทำไดAดีพอใชA แต&ยังไม&ดีนัก 

 

 

 

ยังมีบางคร้ังท่ีระยะห&าง ความลึกของการ

เย็บเช่ือม และการประกบกันของเน้ือเย่ือ

ต&อยังทำไดAไม&ดี เช&น ในรายของ DA ไม&

ประเมินตำแหน&งของ sphincter of 

Oddi เปqนบางคร้ัง 

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAองอย&าง

สม่ำเสมอ 

 

สามารถสำรวจช&องทAองเพ่ือประเมินความ

ผิดปกติร&วมไดAครบถAวน มีประสิทธิภาพ 

และเปqนระบบ อย&างสม่ำเสมอ 

 

ทำไดAดี และมีความรูAความเขAาใจสามารถ

ประเมินไดAว&าตAองทำ tapering / STEP 

หรือไม&อย&างสม่ำเสมอ 

 

 

เย็บต&อลำไสAไดAดีอย&างสม่ำเสมอท้ังในแง& 

ระยะห&าง การประกบของแผล และตักเน้ือ

ลำไสAไดAเพียงพอ ในรายของ DA มีความ

ระมัดระวังตำแหน&งของ sphincter 

of Oddi อย&างสม่ำเสมอ 

ขAอสังเกต 
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4. การผ8าตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease 

การดูแลผูAปnวย: การผ&าตัด pullthrough ใน Hirschsprung disease 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

 

การสำรวจช̂องทbอง 

ยังทำการสำรวจช&องทAอง การระบุ 

transitional zone หรือการทำ 

biopsyไดAไม&ดีนัก 

 

การเลาะ submucosal และการ

ตัดลำไสb 

ยังไม&สามารถเลาะ และตัดลำไสAไดAดี  

 

การต̂อลำไสb 

ยังทำไดAไม&ดีนัก ท้ังในแง&ของระยะห&าง การ

ปJกเข็ม และการประกบกันของเน้ือเย่ือยัง

ไม&ดีนัก การประเมิน orientation 

ของลำไสAท่ีดึงลงมายังไม&ถูกตAอง 

 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

พอใชAไดA แต&ยังไม&ดีนัก 

สามารถดึงถ&างใหAเขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดA

เพียงพอ แต&มีการบดบังโครงสรAางท่ีสำคัญ

เปqนคร้ังคราว 

 

 

 

ทำไดAดีพอใชA แต&ยังไม&ดีนัก 

 

 

ยังมีบางคร้ังท่ีระยะห&าง ความลึกของการ

เย็บเช่ือม และการประกบกันของเน้ือเย่ือ

ต&อยังทำไดAไม&ดี มีความผิดพลาดในการ 

orientate ลำไสAท่ีดึงลงมาในบางคร้ัง 

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAองอย&าง

สม่ำเสมอ 

 

สามารถสำรวจช&องทAองเพ่ือประเมิน

ตำแหน&งของ transition zone 

และ biopsy ไดAครบถAวน มี

ประสิทธิภาพ และเปqนระบบ อย&าง

สม่ำเสมอ 

 

ทำไดAดี อย&างสม่ำเสมอ 

 

 

เย็บต&อลำไสAไดAดีอย&างสม่ำเสมอท้ังในแง& 

ระยะห&าง การประกบของแผล และตักเน้ือ

ลำไสAไดAเพียงพอ  มีความระมัดระวัง 

orientation ของ ลำไสAท่ีดึงลงมา 

อย&างสม่ำเสมอ 

ขAอสังเกต 
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5. การผ8าตัดกQอนในช8องทQอง Wilms tumor หรือ neuroblastoma 

การดูแลผูAปnวย: การผ&าตัดกAอนในช&องทAอง Wilms tumor หรือ neuroblastoma 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

การสำรวจช̂องทbอง 

ยังไม&สามารถสำรวจช&องทAอง และจัด 

exposure ใหAเห็นเน้ืองอกและ กาย

วิภาคท่ีสำคัญในบริเวณผ&าตัดไดAดีนัก 

 

การควบคุมหลอดเลือด  

ยังไม&สามารถเลาะและควบคุมหลอด

เลือดบริเวณก&อนเน้ืองอก และประเมินว&า

มีเน้ืองอกเจริญเขAาไปในหลอดเลือดดำ

หรือไม& 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

สามารถสำรวจช&องทAอง และดึงถ&างใหA

เขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดAเพียงพอ แต&มีการ

บดบังโครงสรAางท่ีสำคัญเปqนคร้ังคราว 

 

 

สามารถเลาะโครงสรAางต&างๆ ควบคุม

หลอดเลือด และประเมินการงอกของเน้ือ

งอกเขAาหลอดเลือด ไดAดีพอใชA  

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAอง

อย&างสม่ำเสมอ 

 

สามารถสำรวจช&องทAองและจัดการดึงถ&าง

ใหAเห็นกายวิภาคท่ีสำคัญ ไดAอย&างมี

ประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และเปqนระบบ 

 

 

 

สามารถทำไดAถูกตAองอย&างสม่ำเสมอ 
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การตัดกbอนเน้ืองอก 

ยังไม&สามารถเลาะกAอนไดAดี โดยไม&ใหAเน้ือ

งอก Wilms tumor แตก หรือไม&

สามารถ ประเมินว&ากAอนเน้ืองอกน้ี

สามารถตัดออกไดAหรือไม& 

 

 

ทำไดAดีพอใชA 

 

 

สามารถทำไดAถูกตAองอย&างสม่ำเสมอ 

ขAอสังเกต 
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6. การผ8าตัดซ8อมไสQเล่ือนกะบังลม 

การดูแลผู/ป�วย: การผzาตัดซzอมไส/เล่ือนกะบังลม 

* Level 1 * Level 2 * Level 3 * Level 4 

ทำหนAาท่ีผูAช&วยมือหน่ึงในเกือบตลอดการ

ผ&าตัดไดA 

การลงมีดเปwดแผลผ̂าตัด 

ยังเลือกวิธีลงมีดไดAไม&ดีนัก 

 

การจัด exposure 

ยังไม&สามารถจัด exposure ใหAเปqน

ส&วนสำคัญในบริเวณผ&าตัดไดAดีนัก 

 

การซ̂อมรูโหว̂ท่ีกะบังลม 

ยังไม&สามารถนำอวัยวะท่ีเล่ือนเขAาไปช&อง

อกลงมาไดAอย&างปลอดภัย  

 

การเย็บซ&อมยังทำไดAไม&ดี 

 

ใชAไดA แต&ยังไม&สมบูรณ< 

 

 

สามารถดึงถ&างใหAเขAาถึงบริเวณผ&าตัดไดA

เพียงพอ แต&มีการบดบังโครงสรAางท่ี

สำคัญเปqนคร้ังคราว 

 

สามารถนำอวัยวะท่ีเล่ือนเขAาในช&องอกลง

มา และ/หรือ  

 

ซ&อมกะบังลมไดAพอใชA แต&ยังมาสมบูรณ<  

 

เลือกตำแหน&งและวิธีลงมีดไดAถูกตAอง

อย&างสม่ำเสมอ 

 

สามารถจัดการดึงถ&างใหAเห็นกายวิภาคท่ี

สำคัญ ไดAอย&างมีประสิทธิภาพ และ

สม่ำเสมอ 

 

 

สามารถนำอวัยวะท่ีเล่ือนเขAาในช&องอกลง

มา และ/หรือ ซ&อมกะบังลมไดAอย&าง

ถูกตAอง และสม่ำเสมอ 

ขAอสังเกต 
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ผนวกท่ี ๑๑ เกณฑJการใหQคะแนนในการคัดเลือกแพทยJประจำบQาน 

เกณฑJการรับแพทยJใชQทุนและแพทยJประจำบQาน 

ภาควิชา ศัลยศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหม8 

การรับสมัครแพทยJใชQทุน  

คุณสมบัติผูQสมัคร  

1. ต/องเป|นผู/มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข/อ 6 แหzงข/อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมz วzาด/วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  

2. เป|นนักศึกษาแพทยJปMท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาจากสถาบันท่ีสามารถชดใช/ทุนตาม หลักเกณฑJท่ีสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด  

3. ต/องสอบผzาน ศรว.ข้ัน 1 และข้ัน 2  

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสารแสดงการสอบผาz น ศรว.ข้ัน 1 และข้ัน 2  

2. หนังสือรับรองผลการเรียนปM ท่ี 1-ปM ท่ี 5 (transcript)  

3. สำเนาทะเบียนบ/าน  

4. สำเนาบัตรประชาชน  

5. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ/ามี) เชzน ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  

6. หนังสือรับรองวzาเป|นผู/มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี จากคณาจารยJในสถาบันการศึกษา อยzางน/อย 2 ทzาน 

(ใสzซองป¡ดผนึกสzงตรงถึงหัวหน/าภาควิชา)  

7. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเทzา จากสถาบันของมหาวิทยาลัยในประเทศ มีอายุไมzเกิน 

2 ปMนับถึงวันเป¡ดรับสมัคร  

การสมัคร  

กรอกใบสมัครและสzงใบสมัครออนไลนJได/ท่ี www.med.cmu.ac.th (สมัครงานออนไลนJ)  
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เกณฑJการคัดเลือก  

1. เกณฑJการใหQคะแนน  

1.1 คุณสมบัติพ้ืนฐาน (5)  

-คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (3)  

> 80 percentile ของผู/สมัคร  3  

60-79 percentileของผู/สมัคร  2 

40-59 percentile ของผู/สมัคร  1  

< 40 percentile/ไมzมีคะแนน  0  

  -คุณสมบัติเศษอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาวzามีประโยชนJสำหรับการฝ1กอบรม (2)  

1.2 คะแนนสอบศรว. (2 ข้ันตอน) (30)  

1.3 Skill test (10)  

- เย็บแผล  5  

-ผูกไหม   5  

1.4 คะแนนสอบสัมภาษณJ (55)  

*ผู/สมัครจะต/องมีคะแนนรวมข้ันต่ำมากกวzา 60% ของคะแนนท้ังหมด ทางภาควิชาจึงจะนำมาพิจารณาในการเข/ารับการ

ฝ1กอบรม โดยเรียงลำดับจากผู/ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดไปยังผู/ท่ีมีคะแนนน/อยท่ีสุด   

**จำนวนรับสมัครเป|นไปตามโควต/าท่ีคณะฯประกาศรับสมัคร  

***กรณีท่ีผู/สมัครมีคะแนนรวมเกิน 60% ไมzครบตามโควต/าท่ีคณะฯประกาศ ทางภาค วิชาอาจจะพิจารณาผู/ท่ีได/คะแนนต่ำกวzา 

60% ลำดับแรกเป|นกรณีพิเศษ โดยให/คณาจารยJ ในท่ีประชุมการคัดเลือกทำการโหวตรับ หากมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงให/

พิจารณารับเข/าการฝ1กอบรมได/  

****ประกาศรายช่ือผู/มีสิทธ์ิ เข/ารับการฝ1กอบรมทาง โทรศัพทJและทาง www.med.cmu.ac.th  
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การรับสมัครแพทยJประจำบQาน  

คุณสมบัติผูQสมัคร  

1. ต/องเป|นแพทยJท่ีผzานการชดใช/ทุนครบตามกำหนดของแพทยJสภานับต้ังแตzวันท่ีเร่ิมชดใช/ทุน จนถึงวันท่ีเร่ิมการฝ1กอบรม (ให/

ในกรณีท่ีได/รับการคัดเลือก)  

2. สอบผzาน ศรว. ครบท้ัง 3 ข้ันตอน  

3. ผู/สมัครต/องไมzอยูzระหวzางการฝ1กอบรมกับสถาบันอ่ืน  

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสารแสดงการสอบผzาน ศรว. ท้ัง 3 ข้ันตอน  

2. หนังสือรับรองผลการเรียนปMท่ี 1 - ปMท่ี 6 (transcript) 

3. รูปถzาย 2 น้ิวจำนวน 2 รูป  

4. หลักฐานอ่ืน ๆ(ถ/ามี) เชzน ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  

5. หนังสือรับรองวzาเป|นผู/มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี จากผู/บังคบบัญชา 1 ฉบับและผู/รzวมงาน 1 ฉบับ (ใสz

ซองป¡ดผนึกสzงตรงถึงหัวหน/าภาควิชา)  

6. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเทzา จากสถาบันของมหาวิทยาลัยในประเทศ มีอายุไมzเกิน 

2 ปM นับถึงวันเป¡ดรับสมัคร  

การสมัคร  

สามารถ download ใบสมัครได/ท่ี www.med.cmu.ac.th/dept/surgery และสzงใบสมัครพร/อมเอกสารด/วยตนเองหรือทาง

ไปรษณียJมายัง ภาควิชาศัลยศาสตรJ  คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมz  

เกณฑJการคัดเลือก  

1.1 คุณสมบัติพ้ืนฐาน (20)  

-จำนวนปMท่ีใช/ทุน (5)   

มากกวzาหรือเทzากับ 3 ปM   5  

2 ปM     3  

1 ปM     2  
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  - ต/นสังกัด (5)  

ทุนตำแหนzงอาจารยJมหาวิทยาลัย   5  

ทุน 8 จังหวัดภาคเหนือ/3จังหวัดภาคใต/  5  

ทุนอ่ืน ๆ     3  

ไมzมีทุน      0  

  -คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (3)  

> 80 percentile ของผู/สมัคร 3  

60-79 percentileของผู/สมัคร  2  

40-59 percentile ของผู/สมัคร  1  

< 40 percentile/ไมzมีคะแนน  0 

-คุณสมบัติเศษอ่ืน ๆท่ีคณะกรรมการพิจารณาวzามีประโยชนJสำหรับการฝ1กอบรม (2)   

  -คะแนนจากเพ่ือนรzวมงานท่ีผzานมา (5)  

1.2 คะแนนสอบศรว. (2 ข้ันตอน+ใบประกอบ) (25)  

1.3 Skill test (10)  

- เย็บแผล  5  

- ผูกไหม  5  

1.4 คะแนนสอบสัมภาษณJ (45)  

*ผู/สมัครจะต/องมีคะแนนรวมข้ันต่ำมากกวzา 60% ของคะแนนท้ังหมด ทางภาควิชาจึงจะนำมาพิจารณาในการเข/ารับการ

ฝ1กอบรม โดยเรียงลำดับจากผู/ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดไปยังผู/ท่ีมีคะแนนน/อยท่ีสุด   

**จำนวนรับสมัครเป|นไปตามโควต/าท่ีคณะฯประกาศรับสมัคร  

***กรณีท่ีผู/สมัครมีคะแนนรวมเกิน 60% ไมzครบตามโควต/าท่ีคณะฯประกาศ ทางภาค วิชาอาจจะพิจารณาผู/ท่ีได/คะแนนต่ำกวzา 

60% ลำดับแรกเป|นกรณีพิเศษ โดยให/คณาจารยJ ในท่ีประชุมการคัดเลือกทำการโหวตรับ หากมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงให/

พิจารณารับเข/าการฝ1กอบรมได/  
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****ประกาศรายช่ือผู/มีสิทธ์ิ เข/ารับการฝ1กอบรมทาง โทรศัพทJและทาง www.med.cmu.ac.th 
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