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คูมือเเพทยประจําบานเเละแพทยประจําบานตอยอด 

หลักสูตรกุมารศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดสาขากุมารศัลยศาสตรของภาควิชา

ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดมีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบานสาขากุมารศัลยศาสตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย   เพื่อใหแพทยประจําบาน

และแพทยประจําบานตอยอดที่ผานการฝกอบรมสาขากุมารศัลยศาสตรของภาควิชาศัลยศาสตร มีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

คณาจารย ประจ ําหล ักส ูตรศ ัลยศาสตร   จ ึงม ีความเห ็นให จัดท ํา คูม ือการปฏ ิบ ัต ิ งานแพทย  

ประจําบาน  หลักสูตรกุมารศัลยศาสตร  เพื่อเปนแนวทางใหการฝกอบรมเปนไปในทิศทางเดียวกับระหวางอาจารย

และผูเขารับการฝกอบรม 

 

คณาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการดูแลแพทยประจําบาน 

ผศ.นพ. วินัยศักดิ์   ขัตติพัคฒนาพงษ  ท่ีปรึกษาอาวุโส 

ผศ.นพ. เจษฎา       สิงหเวชสกุล   หัวหนาหนวย 

ผศ.พญ. จิราภรณ    โกรานา    กรรมการ 

ผศ.พญ. กนกกาญจน   เทพมาลัย   กรรมการ 

อ.พญ.สิรีกานต   จันทขาว   กรรมการ 

หัวหนาแพทยประจําบานปท่ี4     กรรมการ 

โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. ควบคุมการดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร มาตรฐานของแพทยสภา 

2. ติดตามประเมินการฝกอบรม สาขาวิชาตาง ๆ ของภาควิชา เพ่ือนําผลไปดําเนินการ ปรับปรุงโครงการ

ฝกอบรมตาง ๆ ท่ีมี การฝกอบรม 

3. ดูแลใหคําปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาในดานวิชาการ หัตถการ วิจัย และทรัพยากรที่สนับสนุนในการ

ฝกอบรม 
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หมวดท่ี 1: การปฏิบัติงานในหนวย 

การดูแลผูปวยใน 

ผูปวยท่ีเขารับการดูแลเปนผูปวยในของ Pediatric Surgery Unit 

 1. ผูปวยแผนกศัลยกรรมท่ีอายุ < 15 ป. 

 2. ผูปวยแผนกกุมารเวชศาสตรท่ีปรึกษากุมารศัลยศาสตร. 

 3. ผูปวยในหอผูปวยเด็กแรกเกิดท่ีปรึกษากุมารศัลยศาสตร. 

การดูแลผูปวยชวงเชา 

 วันจันทร – ศุกร : เริ่มปฏิบัตงิานเวลา 7.00 น. 

 เริ่มดูแลผูปวยพรอมกับอาจารยประจําสายที่หอผูปวยกุมารเวชกรรม 1,2,5,3,4 ตามลําดับ และไปที่ หอ

ผูปวยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU, PCICU) หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NCCU) หอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด 1,2 

(NICU 1,2) และ พิเศษ 5 

วันหยุด หรือ เสาร อาทิตย : 

 เริ่มดูแลผูปวยในหอผูปวย เวลา 8.00 น.ทั้งนี้ชวงเวลาที่เหมาะสมใหอยูในดุลยพินิจของ chief resident 

เปนผูนัดหมาย แพทยประจําบานทุกคนตองมา round ในวันหยุดทุกครั้ง 

การราวดในตอนเชาจะตองกระทําใหเสร็จกอนท่ีจะไปออกตรวจผูปวยนอกเเละเขาหองผาตัด เนื่องจากหอง

ผาตัดไดเริ่มรับเคสเเรกในเวลา 7.30น. จึงควรสง resident ที่รูเคสเขาไป sign in นําผูปวยเขาหองผาตัดรวมกับ

พยาบาลและดมยา โดยต องทราบ diagnosis, procedure, position ที ่จะท ําการผ าต ัด รวมถ ึง special 

equipment เชน hegar dilator, foley's cath, frozen section เปนตน   ทําการ sign in เตรียมผูปวยเพื่อทํา

การผาตัดและรวมสังเกตการณดมยาสลบ  

การดูแลผูปวยชวงเย็น 

 วันจันทร – ศุกร : เริ่มปฏิบัตงิานเวลา 15.00 น. 

 เริ่มดูแลผูปวยในหอผูปวยกุมารเวชกรรม 1 และเรียงตามลําดับเหมือนชวงเชาและผูปวยที่รับปรึกษาตาม

หอผูปวยตางๆ ท้ังนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม โดยใหอยูในดุลยพินิจของ Chief resident  

 วันหยุด หรือ เสาร อาทิตย : ไมมีการ round ward รอบเยน็ 

 การราวดเย็นจะพิจารณาเริ่มไดตามความเหมาะสมในเเตละวัน ควรจะมีการทบทวนเคสใหผูรวมราวดทุก

คน (resident, intern, extern, นศพ.5) รับทราบการวางเเผนการรักษาผูปวย เนื่องจากทุกคนมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาผูปวยเทียบเทากัน ทําการ progression note ใหเรียบรอยและเช็ค admission note, pre-op lab, 

pre-op order, Lab-xray ท่ี orderไวชวงเชา 

 งานที่คั่งคางหลังจากการราวด เชน การสั่งยา ทําเเผล การสวนลางลําไสผูปวย หรือ การ consult แพทย

ตางเเผนก ใหรีบมาทําหลังจากการราวดผูปวยเสร็จเเลว บันทึกการราวดผูปวยลงใน Google drive ที่ไดรับ share 

ในเดือนของตนเอง เเละรีบไปออกตรวจหองตรวจผูปวยนอกหรือเขาหองผาตัด ทุกคน 
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 สวนใหญการทํา rectal irrigation หากผูปวยนอนท่ีกุมาร 1 และพิเศษ 5 อยูเเลว พยาบาลประจําวอรดจะ

ทําการ rectal irrigation ใหตามเวลา หากตองการทําเพ่ิมหรือทําเองใหเเจงพยาบาลกอนทุกครั้ง เเละหากเด็กนอน

อยูวอรดนอกเหนือจากนี้ ใหเเพทยและทีมท่ีทําการรักษาไปทําหัตถการดวยตนเอง 

 

การผาตัดในเวลาราชการ 

 สายกุมารศัลยศาสตรมีหองผาตัดในเวลาราชการ 2 วัน คือ วันอังคารที่หองผาตัดหมายเลข 3 และวัน

พฤหัสบดีท่ีหองผาตัดหมายเลข 12 แพทยประจําบานทําการเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัด โดยจัดเรียงตาม

สมุดคิวและความจําเปนของผูปวย โดยปรึกษากับอาจารยประจําสาย ในชวงเวลาทําการผาตัดใหแพทยประจําบาน

เขาชวยผาตัดดวยทุกครั้ง และใหศึกษาผูปวยที่มารับการผาตัดโดยละเอียด เพื่อใหทราบถึงขอบงชี้ในการผาตัด 

ตลอดจนการดูแลผูปวยหลังผาตัดดวยซึ่งในบางกรณี อาจารยประจําสายจะมอบหมายใหแพทยประจําบานทําการ

ผาตัดเอง ข้ึนกับดุลยพินิจของอาจารย. 

 

การตรวจท่ีหองตรวจผูปวยนอก วัน จันทรและพุธ 9.00-12.00 

 เคสที่พยาบาลสงใหตรวจ ควรทําการซักประวัติ ตรวจรางกาย และคนประวัติการรักษาเดิมทุกครั้ง เมื่อมี

ปญหาหรือตองการสง investigation เพ่ิมเติม ใหปรึกษาอาจารยท่ีออกตรวจรวมดวย โดยปรึกษาตาม อ.เจาของไข

(คนท่ีผาตัด) หรือ หากเปนผูปวยใหมหรือเคสอ่ืนๆ ใหปรึกษาตาม อ.เวร 

 resident 1 หรือ intern เคสที่ตรวจแลวใหนํามาปรึกษา อ.ทุกราย และควรจะรอทําการตรวจ perrectal 

examination รวมถึง anal dilatation พรอมกับอาจารย  

intern, extern ,นศพ.ป5  ใหทําการตรวจรวมกับอาจารยไปพรอมกัน  

โดย นศพป5   วันจันทรใหอยูกับ อ.กนกกาญจน สลับกับ อ.สิรีกานต สัปดาหเวนสัปดาห 

วันพุธใหอยูกับ อ.เจษฎา สลับกับ อ.จิราภรณ สัปดาหเวนสัปดาห 

Extern และ Intern สลับกันกับ นศพ. ป5 

เคสที่ตองปรึกษา หรือเคสใหมที่ยังไมมีอาจารยเจาของไข ใหปรึกษา อาจารยตามเวรรับปรึกษา ดังนี้ วันท่ี 

1-10 ปรึกษา อ.กนกกาญจน วันที่ 11-20 ปรึกษา อ.จิราภรณ และวันที่ 21-31 ปรึกษา อ.สิรีกานตหรือ อ.เจษฎา

(วันพุธ) 

ในกรณีท่ีไมมีหองตรวจโอพีดี (อังคาร พฤหัส ศุกร) ในวันนั้น เคสท่ีมาตรวจดวยโรคเด็กทุกรายจะไดรับการ

สงไปตรวจที่หองตรวจกุมารกอน หากมี condition ทางศัลยกรรมที่เรงดวนใหรับ consult จากกุมารเเพทยเปน

รายๆไป 

การลงคิวผาตัด ให chief resident หรือ resident ที่ดูเคสเเละปรึกษาอาจารยแลว ลงคิวในสมุดคิว 

online ไดเลย โดยจัดใหลงคิวเคสใหญ 1 ราย เคสเล็ก 3 รายเอาไวกอน และสัปดาหท่ี 3 ของเดือน ทุกวันพฤหัสให

จัดเคสใหญ 1 เล็ก 2 
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานสาย Pediatric Surgery 
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หมวดท่ี2: การอยูเวรนอกเวลาและแนวทางการดูแลผูปวยและแนวทางการรับปรึกษาจากตางแผนก 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 การอยูเวรจะอยูเปนทีม ซ่ึงประกอบดวย 

 1. Extern 1 คน อยูเวรดูแลผูปวยใน และมีหนาที่ชวยแพทยประจําบานและ intern ในการทําผาตัดและ

หัตถการตางๆ. 

 2. แพทย Intern, แพทยประจําบานปท่ี 1 มีหนาท่ีเปน first call สลับกัน. 

 3. แพทยประจําบานปที่ 2,3 และ 4 มีหนาที่รับปรึกษาจาก first call และปรึกษาอาจารยประจําหนวย 

ในรายท่ีไมม่ันใจในการใหการรักษาสามารถปรึกษาอาจารยประจําหนวยท่ีอยูเวรไดตลอดเวลา. 

เวรอาจารยประจําหนวยกุมารศัลยศาสตร 

 อาจารยประจําหนวยกุมารศัลยศาสตร อยูเวรสลับกันคนละ 10 วัน 

อ.กนกกาญจน     วันท่ี 1-10 ของแตละเดือน 

  อ.จิราภรณ       วันท่ี 11-20 ของแตละเดือน 

  อ.สิรีกานต และ อ.เจษฎา        วันท่ี 21-31 ของแตละเดือน 

การตามอาจารยประจําหนวย 

 ผศ.นพ.วินัยศักดิ์   ขัตติพัฒนาพงษ มือถือ 086-1979586  บาน 053-400584-5 

 ผศ.นพ.เจษฎา   สิงหเวชสกุล  มือถือ 081-8841030 บาน 7412 

 ผศ.พญ.จิราภรณ โกรานา   มือถือ 081-9929767  

 ผศ.พญ.กนกกาญจน เทพมาลัย  มือถือ 081-7832188 

 อ.พญ.สิรีกานต จันทขาว   มือถือ 081-7833072 

 ไดมีการจัดใหเเพทยอยูเวรนอกเวลาราชการ โดยจัดตามความเหมาะสม แตไมเกินคนละ 15 เวรตอเดือน 

ใหปรึกษาเคสอาจารยตามเวรไดตลอดเวลา  

 

แนวทางการปฏิบัติงานแยกตามช้ันป (Job description) 

Intern และแพทยประจําบานปท่ี 1  

 1. ดูแลผูปวยในรวมกับแพทยในทีม. 

 2. บันทึก และดูแลความเรียบรอยของเวชระเบียนผูปวยในรวมกับแพทยรุนพ่ี. 

 3. อยูเวรและรับปรึกษาจากหองฉุกเฉินและภาควิชากุมารเวชศาสตร ตามตารางที่กําหนด โดยมีหนาที่รับ

ปรึกษา และตรวจรางกายผูปวยเพื่อใหการรักษาและ investigation เบื้องตน และรายงานใหแพทยประจําบานปท่ี 

2 ทราบ. 

 4. เขารวมวิชาการของหนวยทุกกิจกรรม. 

 5. ชวยเหลือใหคําปรึกษาแก extern เพ่ือใหการรักษาผูปวยใน เม่ือ extern ปรึกษามา. 

 6. เขาชวยผาตัด ในกรณีท่ีมีผูปวยฉุกเฉิน. 

 7. เตรียมและนําเสนอ journal ในวันจันทร 
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แพทยประจําบานปท่ี 2 

 1. ดูแลผูปวยในรวมกับแพทยในทีม. 

 2. บันทึกความเปลี่ยนแปลงของอาการผูปวยและการรักษา (progress note) รวมกับแพทย 

 ในทีม. 

 3. อยูเวรและรับปรึกษาจาก intern. 

 4. เขารวมกิจกรรมวิชาการของหนวยทุกกิจกรรม. 

 5. ชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษาของ extern, intern, และ แพทยประจําบานปท่ี 1. 

 6. เตรียมและนําเสนอ journal. 

 7. ทําการผาตัดรักษาผูปวยท้ังในและนอกเวลาราชการสําหรับการผาตัดท่ีไมยากมาก  หล ั ง จ ากปร ึ กษ า

แพทยประจําบานปท่ี 3 และอาจารยประจําหนวยแลว. 

แพทยประจําบานปท่ี 3,4 

 1. ดูแลผูปวยในรวมกับแพทยในทีม โดยทําหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจําบาน (chief resident) ทําการ

ประสานงานกับอาจารยประจําหนวย, ดูแลรักษาผูปวยท้ังผูปวยใน และ ผูปวยนอก เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีดี

ท่ีสุด. 

 2. บันทึก และดูแลความเรียบรอยของเวชระเบียนผูปวยในรวมกับแพทยในทีม หากพบ

 ขอบกพรองสามารถแกไขเองหรือมอบหมายใหแพทยในทีมแกไขแทนได. 

 3. อยูเวรและรับปรึกษาจากหองฉุกเฉินและภาควิชากุมารเวชศาสตร ทําการตรวจและ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ู  ป  ว ย

หลังจากไดรับการปรึกษาจากแพทยประจําบานปที่ 1 หรือ 2 และตัดสินใจใหการรักษาที่เหมาะสมตอผูปวย  

หากตองการทําการรักษาโดยการผาตัด หรือกรณีทีไมแนใจในการวินิจฉัยและรักษา ใหปรึกษาอาจารยประจําหนวย

ไดตลอดเวลา. 

 4. เขารวมกิจกรรมของหนวยทุกกิจกรรม. 

 5. ศึกษาผูปวยทุกรายโดยละเอียด วางแผนการรักษารวมกับอาจารยประจําหนวย จัดคิวผาตัดใหแกผูปวย

ในกรณี elective และเขาชวยผาตัด. 

 6. ชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษาของแพทยรุนนอง. 

 7. เตรียมตัว เพ่ือรวมอภิปรายในการประชุมวิชาการทุกครั้ง. 

 8. ดูแลการปฏิบัติงานของแพทยรุนนองใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประสานงานกับแพทยตางแผนกใน

ทุกกรณี ท้ังในแงการบริการ และวิชาการ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ. 
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แนวทางการดูแลรักษาผูปวยเด็กรวมกันระหวางภาควิชากุมารเวชศาสตรและหนวยกุมารศัลยศาสตร  

 

1. ขอบงชี้ในการตาม resident เด็กแบบเรงดวน (emergency call) สําหรับผูปวยในหอผูปวยกุมาร 1  ไดแก 

หยุดหายใจ (apnea), หัวใจหยุดเตน (cardiac arrest), เขียว (cyanosis), คาออกซิเจนในเลือดตํ่า (SaO2 < 90%), 

หอบหรือหายใจลําบากรุนแรง (impending respiratory failure)เอาเเต apnea  and cardiac arrestที่ตามเดนท

กุมารไดโดยไมตองผานเดนทกุมารศัลยอันอ่ืน ๆ ใหเดนทกุมารศัลยมาประเมินกอน  

• ในเวลาตาม chief resident ฝงกุมาร 2, 5  

• นอกเวลาตาม R2 ward 

หมายเหตุ ขอใหตาม resident กุมารศัลย พรอมกันกับ resident กุมารดวย 

1. การดูแลผูปวยหลังผาตัด 

• เคสท่ีมีแนวโนมอาการหนักหลังผาตัด ทางศัลยกรรมจะติดตอจองเตียงท่ี PICU ไวกอนผาตัด ถาไมมี

เตียงอาจตองพิจารณางดการผาตัดไป 

• ขอใหผูปวยหลังผาตัด สังเกตอาการใน PICU อยางนอย 24 ชั่วโมงกอนยายออก ยกเวนมีกรณีจําเปน 

ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของอาจารยประจํา PICU 

• ผูปวยเด็กท่ีจําเปนตองเขาไปobserveอาการภายหลังการผาตัด คือผูปวยท่ีไมสามารถoff tubeได  

• ในกรณีท่ีไมไดใสทอชวยหายใจ 

1. ผาตัดหลายชั่วโมงหรือเสียเลือดมากหรือตองcontrol painดวยยาopioidในdoseสูง  

2. ผูปวยเด็กท่ีPCA<60 และมีโรครวมเก่ียวกับการหายใจอ่ืน 

3. ผูปวยเด็กท่ีตองการเขาไปobserveการหายใจและhemodynamicหลังการผาตัดเเละoff tube  

อาจจะobserve 6-8ชม.หลังการผาตัด 

• กรณีท่ีไมมีเตียงวางใน PICU หรือจําเปนตองยายผูปวยออกจาก PICU กอน 24 ชั่วโมงหลังผา หรือ

ผูปวยท่ีมี underlying disease รวมดวย ขอใหยายไปท่ีวอรดเด็กในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ผูปวย biliary atresia หลังการผาตัด (ยายไปกุมาร 3 กรณีมีไข หรือกุมาร 4 กรณีไมมีไข)  

2. ผูปวยมี underlying heart problems (ยายไป เด็ก 2) 

3. ผูปวยมีอาการ shock/impending shock ตองการ inotropic drug  

4. ผูปวยมีอาการหายใจลําบาก 

5. ผูปวยอาการหนักจากภาวะ severe infection, sepsis 

หมายเหตุ 

• ขอ 3-5 ยายไปวอรดท่ีเหมาะสมกับ condition โดยปรึกษากับ chief pediatric resident กอน 

ในกรณีอ่ืนยายกลับกุมาร 1 
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2. ผูปวยดังตอไปนี้ควร admit ท่ีวอรดเด็กจนกวาจะได definite diagnosis 

• Suspected intussusceptions ดูแนวทางการดูแลผูปวยลําไสกลืนกันอยูท่ี กุมาร 1 

• Suspected surgical condition ยังไม definite diagnosis เชน R/O bowel obstruction 

 

3. การปรึกษากุมารศัลยกรรม 

• ผูปวยใน สงใบ consult ผาน E-consult ใน SMI หรือ โทรแจง chief pediatric surgery 

resident ประจําเดือนในกรณีเรงดวน 

• ผูปวยนอก  

• กรณีเคสไมเรงดวน ใหสง consult ท่ี OPD ศัลยกรรมเด็ก วันจันทร หรือ พุธ 

• กรณีเคสเรงดวน ใหโทรแจง chief pediatric surgery resident ประจําเดือน 

• กรณีผูปวยท่ีเคยตรวจกับศัลยกรรม แตมาผิดวันนัด ใหโทรแจง chief pediatric surgery 

resident ประจําเดือน 

• โดยทางหนวยกุมารศัลย จะมีเบอรโทรศัพทกลางสําหรับรับปรึกษาและรับผูปวยจากตาง รพ. คือ 

089-755-9745 

 

4. การปรึกษาภาควิชากุมาร 

•    สงใบ consult online ผาน E-consult ใน SMI แยกตามหนวยท่ีเก่ียวของ 

•    ถาเปนเคสหลังผาตัดท่ียายออกจาก PICU ชวยสงใบ consult online อีกครั้งเนื่องจากเปลี่ยน

ผูดูแล  

•    ผูปวยเด็กอาการยังไมstable ท่ีไดรับการ ปรึกษากับแพทย Chief Dent กุมารในเวลาแลว ขอให

แพทย Chief Dent กุมาร มีการสงเวร เก่ียวกับอาการและการรักษาของผูปวยเด็กท่ีตองมีการดูแล

ตอภายในเวรใหกับแพทยกุมารเวรเด็กนอกเวลาดวย หรืออาจยายไปใหอยูในวอรดเด็กเพ่ือใหการ

ดูแลรักษาตามสมควร 

•    ผูปวยเด็กท่ีมีปญหากรณีฉุกเฉินท่ีปรึกษากุมารแพทยนอกเวลา ซ่ึงเปนแพทยเวรเปนผูรับการ

ปรึกษา เชาวันรุงข้ึนขอใหทางแพทยกุมารมีการสงเวรเคสปรึกษานอกเวลาแกresident กุมารท่ี

รับผิดชอบเพ่ือใหมีการดูแลตอเนื่องไดเลย โดยไมตองปรึกษาซ้ํา แตจะทําการ online ใบ consult 

ไวเปนสถิติ 

 

5. เคสท่ียายจากวอรดเด็กมายังวอรดศัลยกรรม  

        หากยังมีภาวะโรคของกุมารบางอยางท่ียังตองการการดูแลอยูขอใหมีการสงเวรใหresidentท่ี

รับผิดชอบมาราวดตอ   
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เพ่ิมเติม 

 

1. การตรวจท่ีหองตรวจผูปวยนอกสวนใหญ มักจะเปนเคสติดตามการรักษา ARM, Hirschsprung’s disease 

ท่ีจะมีปญหาเรื่องการขับถาย ควรทําการซักประวัติดังนี้ 

- จํานวนครั้ง ปริมาณ ลักษณะของอุจจาระ 

- บอกผูปกครองไดวาอยากถาย 

- กลั้นอุจจาระได/ไมได เวลาถายเหลวกลั้นได/ไมได 

- มีอุจจาระเล็ด หรือเปอนกางเกงใน(soiling) 

- ตองใชยาถาย ยาสวน หรือการทําrectal irrigation 

- อาหารท่ีรับประทานอยู 

- ประวัติenterocolitis 

- ถางขยายไดเบอรอะไร ความถ่ี ตีบเเนนหรือโลงดีและใหเขียนไวท่ีในOPDcard ทุกคําถาม 

 

2. การเขียนorderในผูปวยเด็ก ควรจะทําดวยความระมัดระวัง เนื่องจากยาที่ใชหรือIVท่ีสั่ง สามารถผิดพลาด

ไดงายเเละเกิดอันตรายเเกผู ปวยได ควรมีการตรวจทานจากchief residentทุกครั ้ง หรือไมแนใจให

เปดดูdoseยาเม่ือไมเเนใจ การใหTPNควรจะพิจารณาconsultคํานวนโดยกุมารเเพทย 

 

3. ก า ร ใ ห  ย า sedationแ ล ะ ย า แ ก  ป ว ด ใ น เ ด ็ ก เ ล ็ ก ใ ห  ต า ม guidelineน ี ้  http: / / www. pain-

tasp.com/download/cpg/CPG%20Acute%20Pain.pdf  

สําหรับexternหรือเเพทยท่ีตองตามไปใหยานอนหลับเเกผูปวยท่ีตองไปทําการตรวจพิเศษ ใหคํานวณdose

ยาใหละเอียดทุกครั้งเเละนํากลองresuscitationไปดวยเสมอ  ระหวางท่ีทําใหสังเกตการหายใจของเด็ก ถาเปนไปได

ใหmonitor o2 sat ,HR หากมีปญหาระหวางการทําsedation ใหหยุดทําหัตถการ เรียกคนชวย ใหoxygen เเละ

เข็นไปหองฉุกเฉินท่ีใกลท่ีสุด 

สําหรับยาท่ีใชทําการsedation ไดแก chloral hydrate , midazolam, diazepam, ketamine, fentanyl 

ใหพิจารณาตามหัตถการ สวนใหญมักจะตองใชรวมกันหลายตัว เเละมักจะมีผลขางเคียงคือกดการหายใจ ควร

พิจารณาดูการหายใจของผูปวยดังนี้  

อายุ  0-1 y  อัตราการหายใจตํ่ากวา   30 ครั้งตอนาที 

          1-3y     25  ครั้งตอนาที 

  3-6y     20 ครั้งตอนาที 

  6-13y     15 ครั้งตอนาที 

  >13Y     10 ครั้งตอนาที 

http://www.pain-tasp.com/download/cpg/CPGAcutePain.pdf
http://www.pain-tasp.com/download/cpg/CPGAcutePain.pdf
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เรื ่องของการพิจารณาการใหยาแกปวดควรจะพิจารณาตามpain score ใหศึกษาตามguideline ตาม 

NIPS>4 (เด็กอายุ0-1ป) และ CHEOPS>8 (เด็กอายุ1-6ป) 

 การใหยาแกปวดหลังจากการผาตัด ควรจะปรึกษาวิสัญญีแพทยท่ีดมยาสลบทุกครั้งกอนท่ีจะทําการสั่งลงไป

ในใบสั่งยา 

 หลังการผาตัดเล็กเชน herniotomy, excision ไมจําเปนตองใหopioid  พิจารณาใหเเตparacetamol 

และ/หรือ NSAIDS 

 

4. preoperative preparation ในเด็กท่ีนัดมาผาตัดหากการผาตัดเสียเลือดนอย ใชเวลาผาตัดไมนาน เด็กไม

มีโรคประจําตัว และคลอดครบกําหนด ไมจําเปนตองไดรับการเจาะเลือดดูCBC หรือblood testอื่นๆ เชน 

การผาตัด herniotomy, hydrocelectomy, circumcision, excision massกอนเล็กๆ แตหากเด็กมีโรค

ประจําตัว ใหพิจารณาเจาะตามเหมาะสม 

5. เด็กที่เปนpretermใหระวังนับPCAผูปวยทุกครั้ง หากPCA< 50 ใหเจาะCBCทุกราย เเละอาจจะตองระวัง

การเกิดpost operative apnea ใหพิจารณาadmitผูปวยที่วอรด เด็ก1หรือวอรดที่มีmonitor HR และ 

O2satหลังผาตัดได และงดการใหopioidแกผูปวย 

 

- การสั่งG/M เลือด ในรายที่คาดวาจะเกิดเลือดออกมากเชนในเคสผาตัดกอนใหญ หรือในเด็กทารก 

ควรจะสั่งในorderไวเลยวาcomplete G/M เนื่องจากถาไมระบุ หองเลือดจะทําการจองเลือดเเบบT/S จะ

แตกตางกันตรงที่ถาT/S จะตองรอหองเลือดทําการcompleteกระบวนการอีก30นาทีถึงจะไดเลือดมาใช 

ซ่ึงอาจจะไมทันการเเละอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได  และการสั่งเลือดในเด็กใหคิดตามนํ้าหนักตัว คือ  

LPRC  1 ml/kg 

FFP     1 ml/kg 

Plt      1 unit/kg 

- ผูปวยมาผาตัด TERPTและ PSARP และ closure colostomyไมตองทําการG/M เวนแตคนไขท่ีมี

ปญหา anemia หรือ โรคประจําตัวใหพิจารณาเปนรายๆไป สวนผูปวยที่ไมเคยมีประวัติการตรวจหมูเลือด

ใหเจาะตรวจหมูเลือดเพ่ือทําประวัติไวดวย หากรายท่ีทํา abdominal assisted ใหเตรียมเลือดเปน T/S 

- คนไข Herniotomy orchidopexy hydrocelectomy gastrostomy ไมตองG/M emergency 

cases for Intussusception, explore lap สงสัยperotonitis, gastroschisis, atresia, ใหG/M  

LPRC 1 unit 

- ทารกแรกเกิด จะเขาหองผาตัด G/MLPRC อยางนอย 1 unit 

- NEC ทําexplore lap หรือ closure ostomy post NEC ให G/M LPRC 2unit FFP 2 unit 

- Wilms' tumor Nueroblastoma, Hepatoblastoma  G/M LPRC 4 unit FFP 2 unit 

- อ่ืน ๆ พิจารณาเปนรายๆ  
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6. mechanical bowel preparation ใช ในผู ป วยที ่มาทําการผาตัด ปดcolostomy , PSARP , TERPT, 

Duhamel's operation หรือ การผาตัด-ตอcolon จะทําการนัดผูปวยมานอนโรงพยาบาลกอน 3วันเพ่ือ

เตรียมลําไส 

7. การเตรียมbowel เพื่อมาทําcolonoscope ใหเตรียมดังตอไปนี้ preop order for colonoscopy ใชใน

กรณีเด็กอายุมากกวา3ป 

Pre-op order for colonoscopy วันท่ี______________ 

Day 1 ............................. 

– CBC with platelet 

– BUN/Cr, electrolytes, Ca, Mg, P 

– PT, PTT, INR (สง hemato med ถาทําได) 

(กรุณาตามผล lab ดวย ถามี lab ผิดปกติใหพิจารณาแกไขหรือปรึกษา GI) 

– Low residual diet เย็น 

– MOM ……….. ml (1ml/kg, max 30 ml) oral hs  

Day 2 ............................... 

– Low residual diet เชา 

– Clear liquid diet ตั้งแตเท่ียง 

– MOM ………… ml (1ml/kg, max 30 ml) at 8.00 น. 

– Swiff or PEG solution ………… ml (1ml/kg, max 30 ml) oral at 16.00 น. 

– ถากินยาไมไดหรืออาเจียนยาออกมาหลังกินยา กรุณารายงานแพทย 

(เพ่ือพิจารณาใหยาซ้ําทาง oral or NG tube) 

– คอยๆ ดื่มนํ้าตามหลังกิน swiff โดยใหดื่มปริมาณ 1-2 ลิตรใน 1-2 ชั่วโมง 

– Electrolytes, Ca, Mg, P at 22.00 น. 

– ถาไมถายอุจจาระหลังจากใหยา 6 ชั่วโมง กรุณารายงานแพทย (เพ่ือพิจารณาใหยาซ้ํา) 

– ถามีการให swiff solution เปนครั้งท่ี 2 ขอเจาะ electrolytes, Ca, Mg, P หลังกิน swiff ครั้งท่ีสอง 6 

ชั่วโมง 

– NPO after midnight 

– 5% D/N/……  ………… ml IV drip …………. ml/hr  

(หลัง NPO หรือหลังกิน swiff ถาถายปริมาณมาก อาเจียน หรือเพลียมาก) 

Day 3 …………………. 

– ถาเชากอนเขา OR ยังถายไม clear กรุณารายงานแพทยเพ่ือทํา rectal irrigation 

– สง colonoscopy   
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8. เด็กที่นัดมาทําlaparoscopyใหคุยกับมารดาเรื่องที่จะตองจายสวนเกิน คาอุปกรณไวกอนผาตัด อุปกรณ

บางอยางอาจจะตองซื้อมากอนไปผาตัด ไมเเนใจใหถามอาจารยเจาของไขทุกครั้ง เบิก trocar 5mm or 

10mmก็ได 1อันไปหองผาตัดและใหโทรไปบองหองผาตัดนึ่งเครื่องมือผาตัดผานกลองเด็กดวยตามเบอรใน

สมุดคิว 

9. การเซ็ทเคสผาตัดใหเขียนชื่ออาจารยในสายทุกคนรวมทั้งซื่อเเพทยทุกคนดวย เช็คกับอาจารยใหเรียบรอย

กอน หากเปนเคสวันอังคารผาตัดที่หองเบอร 3 วันพฤหัสบดีที่หองเบอร12 ,colonoscopy หองเบอร14B 

โดยsetตอจาก GI ped ตามปกติ อ.จิราภรณ เขาหองผาตัด วันอังคาร อ.กนกกาญจนเขาหองผาตัดวัน

พฤหัส เเตอาจมีการเปลี่ยนเเปลงเเลวแตความเหมาะสม  

ใหเติมหนวยอายุของเด็กเปนวัน เดือน ปไวท่ีหมายเหตุดวยในใบset or  

10. เคสintussusceptionใหทําตามguideline ท่ีทําไวกับกุมารและเอกซเรย 

11. ในรายที่มานอนรพ.ใหเช็คประวัติURI และ recent URI = การมีไข หวัด  รวมถึงผื่นที่เปนโรคติดตอ เชน

อีสุกอีใส เปนตน กอนมารพ.และหายภายในเวลาไมถึง2สัปดาห หากเด็กมีปญหาดังกลาว ใหเลื่อนทําการ

ผาตัด ไปอยางนอย2สัปดาห หรือตองหายหวัด นานกวา2สัปดาห เนื่องจากจะมีปญหาเรื่องairwayใน

ระหวางดมยา เเละเพิ่มความเสี่ยงการเกิดlaryngeal spasm, pneumoniaและ  ผูปวยที่สงสัยวาจะเปน

อีสุกอีใสหรือออกผื่น ใหconsultเด็กกอนadmit หามใหเด็กออกผื่นadmitกอนเนื่องจากหากพบวาเด็กเปน

อีสุกอีไส อาจจะตองปดหอผูปวย 

12. ผูปวยที่ตองทําการผาตัดที่คาดวาเสียเลือดมาก ทารก เด็กเล็ก หรือผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องการหายใจเเละ

หัวใจตองทําการปรึกษากุมารเเพทยเเละจองPICU or NICUตามความเหมาะสม  ในเด็กpretermที่มา

ผาตัดและPCAไมถึง60สัปดาห ตองสั่งในorderใหมีการmonitor EKG& O2satดวยทุกครั้ง การจอง PICU 

ใหทําตามแนวทางท่ีกําหนดไว เอกสารอยูท่ีกุมาร 1 และ PICU 

13. การรับเคสrefer ,admission 

• เด็กท่ีแรกคลอดหรืออายุ < 1 เดือน ใหพิจารณานอนท่ีวอรดเด็ก และใหreferผานทางกุมารเเพทย

ทุกครั้ง  

• เด็กที่มีconditionเด็กรวมดวย  หากโรครวมactiveใหพิจารณาปรึกษากุมารเเพทยและนอนท่ี

วอรดเด็กกอน หรือเคสที่จะrefer ประเมินเเลวมีโรคเด็กรวม หรืออาจจะตองใชICUใหreferกับ

กุมารเเพทยกอนทุกครั้ง 

14. เคสวิจัยใหเก็บตามprotocol ตอนนี้มี 

• วิจัยGERD ใน esophageal atresia ใหสงไปทํา ph mornitoringกับGI pedทุกราย 

• วิจัยเคสARMทุกรายใหเช็คและสงไปconsult uro ทําurodynamicทุกราย ทุกคน 

 



13 
 

หมวดท่ี3: กิจกรรมวิชาการ 

1. Journal club / Topic review / MM conference 

 เวลา  : ทุกวันจันทร เวลา 08.00-09.00 น. 

 สถานท่ี  : หองประชุมโอกาส-ระเบียบ 

 ลักษณะกิจกรรม: 

  ใหแพทยประจําบานเตรียมอาน journal คนละ 1 เรื่อง โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผูปวยในชวงนั้นๆ 

หรือเรื่องเก่ียวกับกุมารศัลยกรรมอ่ืนๆท่ีนาสนใจ อานและนําเสนอในท่ีประชุม โดยแพทยประจําบานเตรียม journal 

เปน electronic file ใหผูเขารวมฟง conference และอาจารยประจําสายเพื่ออาน และวิจารณรวมดวย ในวัน

จันทรสัปดาหสุดทายของเดือน จะจัดเปน topic review หรือ MM conference ตามสมควร 

ผูเตรียม : แพทยประจําบาน สลับกับ extern โดยจะตองสงjournalที่สนใจไปใหอ.เจษฎา เลือก

ก  อนทา งemail :  drjesda@gmail. com หาก  อ .  เ ล ื อกแล  ว ให   forword journal ท ี ่ เ ล ื อกมา ให  ด  ว ย 

nanji22@gmail.com, kan_whan@yahoo.com , karn_sire@hotmail.com 

หากไมไดรับการเลือกภายในวันเสาร สามารถ forward email มาให อ.จิราภรณ หรือ อ.กนก

กาญจน ชวยเลือก และนําเรื่องท่ีไดรับการเลือกแลว forward ตอให อ.อีกทาน 

 

MM conference หรือ topic ในกรณีท่ีไมมี MM  วันจันทรสุดทายของเดือน เวลา 7.00น.โดยให chief 

resident เปนผูเตรียมเคสเเละเนื้อหามา และใหทําการราวดวอรดกอนท่ีจะมาเขาเพราะตองไปเขาหองผาตัดใน

เวลา 8.00 น. เวนแตกรณีหองผาตัดเริ่ม9.00น. 

 

2. New case and Preop conference 

เวลา  : ทุกวันจันทร เวลา 13.00-15.00 น. 

 สถานท่ี  : หองประชุมโอกาส-ระเบียบ 

 ลักษณะกิจกรรม: 

  ใหแพทยประจําบานเตรียมประวัติของผูปวยใหม และผูปวยท่ีขอรับคําปรึกษาในรอบสัปดาห เพ่ือ

นํามาศึกษาเรียนรูรวมกัน และ เตรียมประวัติผูปวยกอนผาตัดในสัปดาหนั้นๆ เพื่อวางแผนในการผาตัดเสนอในท่ี

ประชุม 

 ผูเตรียม : แพทยประจําบาน / แพทย Intern 

3. Pediatric Surgical X-ray’s conference 

 เวลา  : วันพุธสุดทายของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

 สถานท่ี  : หองเรียน ภาควิชารังสีวิทยา 

 ลักษณะกิจกรรม: 

  แพทยประจําบานเตรียมประวัติ,การตรวจรางกาย และฟลมของผูปวยท่ีนาสนใจ เดือนละ 3 ราย 

เพ่ือเขา conference รวมกับแพทยประจําบานของรังสีวิทยา โดยนําฟลมของผูปวยท่ีคัดเลือกแลวใหกับแพทย

mailto:drjesda@gmail.com
mailto:nanji22@gmail.com
mailto:kan_whan@yahoo.com
mailto:karn_sire@hotmail.com
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ประจําบานภาควิชารังสีวิทยาประมาณ 1 สัปดาหกอนวันประชุมวิชาการ.แพทยประจําบานสายกุมารศัลยศาสตร

เปนผูนําเสนอประวัติ และการตรวจรางกายของผูปวย ตลอดจนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีสําคัญโดยใช 

program power point หลังจากนั้นแพทยประจําบานรังสีวิทยาจะอานและแปลผล X-ray สุดทายอาจารยท้ังสอง

ภาควิชาจะสรุปผลใหในตอนทาย. 

 ผูเตรียม  : แพทยประจําบานสายกุมารศัลยศาสตร และ แพทยประจําบานรังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย 

หนวยเด็ก 

4. Surgico-Pediatric conference 

 เวลา  : วันพุธ หรือ วันศุกร เวลา 08.30-09.30 น.(เดือนเวนเดือน) 

 สถานท่ี  : หองประชุมอาวุธ ศรีสุกรี 

 ลักษณะกิจกรรม:  

  เปนการนํา case ท่ีนาสนใจท่ีมีการรักษารวมกันของภาควิชากุมารเวชศาสตรและหนวยกุมาร

ศัลยศาสตร มาทําการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือใหแพทยประจําบานไดฝกอภิปรายในการดูแลรักษาผูปวย โดยแพทย

ประจําบานกุมารเวชศาสตรเปนผูเตรียมประวัติผูปวยและนําเสนอในท่ีประชุม สวนแพทยประจําบานศัลยศาสตรมี

หนาท่ีในการรวมอภิปรายและเตรียมเนื้อหาท่ีเก่ียวกับศัลยกรรม โดยจัดรวมกับแพทยกุมารเวชศาสตรหนวยตางๆ 

วนกันไป อาทิเชน หนวยทางเดินอาหาร และทางเดินนํ้าดี หนวยตอมไรทอ หนวยโลหิตวิทยา หรือ หนวยทารกแรก

เกิด. 

 ผูเตรียม  : แพทยประจําบานภาควิชากุมารเวชศาสตร 

     Chief resident สายกุมารศัลยศาสตร 

5. Tumor conference (Pediatric surgery-Ped Hematology-Radiotherapy and pathology)

 เวลา  : วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. (3 เดือน/ครั้ง) 

 สถานท่ี  : หองเรียน 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 ลักษณะกิจกรรม: 

  เปนการนํา case ท่ีนาสนใจท่ีมีการรักษารวมกันของภาควิชากุมารเวชศาสตร หนวยรังสีรักษา 

หนวยพยาธิวิทยา และหนวยกุมารศัลยศาสตร มาทําการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือใหแพทยประจําบานไดฝกอภิปรายใน

การดูแลรักษาผูปวย โดยแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรเปนผูเตรียมประวัติผูปวยและนําเสนอในท่ีประชุม สวน

แพทยประจําบานศัลยศาสตรมีหนาท่ีในการรวมอภิปรายและเตรียมเนื้อหาท่ีเก่ียวกับศัลยกรรม อาจารยในแตละ

แผนกจะรวมกันวางแผนการรักษาในผูปวยแตละราย. 

 ผูเตรียม  : แพทยประจําบานภาควิชากุมารเวชศาสตร และ แพทย Fellow หนวยโลหิตวิทยาเด็ก 

 

หมายเหตุ  หลังจากเสร็จการประชุมใหเก็บไฟลท้ังหมดลงใน dropbox ของศัลยกรรมกุมารดวยทุกครั้ง ในทุก

กิจกรรมวิชาการ 

Username : pedsurgerycmu@gmail.com 

Password : pedsxcmu 
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กิจกรรมอ่ืน ๆ 

admission record ใหบันทึกการเขานอนรพ.ของผูปวยโดยใชprogram excelหรือ google drive โดยให

บันทึกตั้งเเตผูปวย admit จนถึง discharge ควรจะทําการบันทึกใหเสร็จภายในเดือนที่ราวดเนื่องจากกลุมตอไป

จะตองทําตอ 

 

การสอบวัดผล 

residentท่ีผานศัลยกรรมเด็กจะจัดใหมีการสอบวัดผลดวยขอสอบเขียน หรือสอบ kahoot ตามความ

เหมาะสม โดยจะทําการทดสอบในชวงอาทิตยเเรกและ อาทิตยสุดทายของเดือน เพ่ือเปนการวัดผล pre/post test 

โดยคะเเนนท่ีไดจะนํามาคิดรวมกับการประเมินในการtraining 
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หมวดท่ี 4: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม( หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ) 

โดยแพทยประจําบานทุกคนตองผานหลักสูตรในชั้นปท่ี 1  

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

( หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ) 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

            ช่ือภาษาไทย           :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

 วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร 

            ช่ือภาษาอังกฤษ      :  Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Surgery 

 

2. ช่ือปริญญา 

            ภาษาไทย  :  ช่ือเต็ม   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

(ศัลยศาสตร) 

:  ช่ือยอ   ป. บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ศัลยศาสตร) 

   ภาษาอังกฤษ      :  ช่ือเต็ม   Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences  (Surgery) 

                                :  ช่ือยอ   Higher Grad. Dip. Clin. Sci. (Surgery) 

 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ      คณะแพทยศาสตร   และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร เปน

การประยุกตความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยและความรูทางดานคลินิก เพ่ือนํามาใชดูแลรักษาผูปวยอยาง

เปนองครวมและไดมาตรฐาน เพื่อผลิตแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรท่ีมีความรูความชํานาญในวิชาการเฉพาะทาง มี

ความรูในกระบวนการทําวิจัย เสริมสรางองคความรูใหตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับแพทยและ

บุคลากรอ่ืน ๆ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย  
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4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อใหไดแพทยที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาศัลยศาสตร สามารถใหการดูแลรักษา

ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพและเปนองครวม 

2. เพื่อใหไดแพทยที่มีความรูในกระบวนการทําวิจัย กอใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  และ

สรางงานวิจัยท่ีมีมาตรฐานตามหลักการวิจัย 

3. เพ่ือใหไดแพทยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย 

4. เพื่อใหไดแพทยที่สามารถทํางานรวมกับแพทยและบุคลากรสาขาสุขภาพและวิชาชีพอื่นได

อยางเหมาะสม 

 

5. กําหนดการเปดสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1  เริ่มปการศึกษา 2549 

 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องการรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 

2) สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับแพทยสภา

แลว 

3) เป นแพทย  ใช ท ุนหร ือแพทย ประจ ําบ านส ังก ัดภาคว ิชาศ ัลยศาสตร   คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4)  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหเขาศึกษาได 

5) หากผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบตามขอบังคับขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา 

 

7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา   

 ประกอบดวยการพิจารณาจากใบสมัคร และ/หรือ ผลการสอบคัดเลือกขอเขียน และ/หรือ สัมภาษณ  

 

8. ระบบการศึกษา 

 ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548   ดังนี้ 

1. ใชระบบการศึกษาตลอดป  (Year course) 

2. จัดระบบการศึกษา โดยใหนักศึกษาลงทะเบียนเปนรายป โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไมตํ่ากวา 30 

สัปดาหตอปการศึกษา  
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3. ใชระบบหนวยกิต กําหนดปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชา โดยจัดเนื้อหาวิชาท่ีสอนออกเปน

กระบวนวิชา    กระบวนวิชาท่ีมีปริมาณเนื้อหาวิชาเทากับ 1 หนวยกิต หมายถึง 

• รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  15  ชั่วโมงตอปการศึกษา 

• รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา   30  ชั่วโมงตอปการศึกษา 

• การฝกงาน หรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา    45 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

• การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําไมนอยกวา  

45 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

• การคนควาแบบอิสระท่ีใชเวลาคนควาไมนอยกวา    45 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร เปนหลักสูตร 3 ป  ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวตลอดท้ัง 3 ป  

10.  การลงทะเบียนเรียน 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาท่ีสาขาวิชากําหนดไว 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 11.1 เกณฑการวัดผล   ใชระบบลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผล โดยอักษรคาลําดับข้ัน 

และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้ 

A มีคาลําดับข้ันเปน 4 หมายถึง ดีเยี่ยม (excellent) 

B+ มีคาลําดับข้ันเปน 3.5 หมายถึง ดีมาก (very good) 

B มีคาลําดับข้ันเปน 3 หมายถึง ด ี (good) 

C+ มีคาลําดับข้ันเปน 2.5 หมายถึง ดีพอใช (fairly good) 

C มีคาลําดับข้ันเปน 2 หมายถึง พอใช (fair) 

D+ มีคาลําดับข้ันเปน 1.5 หมายถึง ออน (poor) 

D มีคาลําดับข้ันเปน 1 หมายถึง ออนมาก (very poor) 

F มีคาลําดับข้ันเปน 0 หมายถึง ตก (failed) 
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นอกจากนี้มีการวัดและประเมินผลดวยอักษรอ่ืน ๆ ท่ีไมมีคาลําดับข้ัน คือ 

S หมายถึง เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 

U หมายถึง ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 

I หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 

P หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 

T หมายถึง วิทยานพินธกําลังอยูในระหวางดําเนินการ (thesis in progress) 

V หมายถึง ผูเขารวมศึกษา (visitor) 

W หมายถึง การถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาศัลยศาสตร  นักศึกษาจะตองไดลําดับขั้นไมตํ ่ากวา C หรือ S 

มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก 

  กระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U ไดแก กระบวนวิชา พ.ศศ. 798 

(310798)  

              11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

  เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548    ดังนี้ 

1. ศึกษากระบวนวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชาศัลยศาสตร 

2. มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 

3. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2512 

12. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

12.1 สถานท่ี  :  หองเรียนภาควิชาและคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

12.2  เครื่องมือและอุปกรณ  

ก)  มีเครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอนของภาควิชาและคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ข)  เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองการเพ่ิมเติม  -ไมมี- 
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13.หลักสูตร 

     13.1 จํานวนหนวยกิตสะสม  ตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรียน      ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      48 หนวยกิต 

    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    48 หนวยกิต 

310731 พ.ศศ. 731 ศัลยศาสตรข้ันสูง 1 8  หนวยกิต 

310732 พ.ศศ. 732 ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 1 6  หนวยกิต 

310733 พ.ศศ. 733 ออรโทปดิกสสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป  2  หนวยกิต 

310734 พ.ศศ. 734 วิสัญญีวิทยาสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 2  หนวยกิต 

310735 พ.ศศ. 735 พยาธิวิทยาสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 2  หนวยกิต 

310736 พ.ศศ. 736 ศัลยศาสตรข้ันสูง 2 10  หนวยกิต 

310737 พ.ศศ. 737 ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 2 6  หนวยกิต 

310738 พ.ศศ. 738 ศัลยศาสตรข้ันสูง 3 8  หนวยกิต 

310739 พ.ศศ. 739 ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 3 4  หนวยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก          - ไมมี - 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    - ไมมี -    

  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง            - ไมมี - 

 

 ข. การคนควาแบบอิสระ                           6    หนวยกิต 

  310798 พ.ศศ. 798   การคนควาแบบอิสระ                     6    หนวยกิต 

 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม    

                      1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย -ภาษาตางประเทศ- 

                2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา                     - ไมมี-  

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1  
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2.  แผนกําหนดการศึกษา 

ปท่ี 1 

รหัสกระบวนวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

310731 พ.ศศ. 731 ศัลยศาสตรข้ันสูง 1 8 

310732 พ.ศศ. 732 ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 1 6 

310733 พ.ศศ. 733 ออรโทปดิกสสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป  2 

310734 พ.ศศ. 734 วิสัญญีวิทยาสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 2 

รวม 18 

 

13.3 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

ภาควิชาศัลยศาสตร                        คณะแพทยศาสตร 

พ.ศศ. 731 (310731)            ศัลยศาสตรข้ันสูง 1                                         8(2/2-6/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การฝกหัดและศึกษาเก่ียวกับการวินิจฉัย  การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด  การทําหัตถการเบื้องตนและ

การติดตามผลการรักษาของผูปวยท่ีเขามารับการรักษาในหอผูปวยศัลยกรรม 

 

พ.ศศ. 732 (310732)            ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 1            6  (1/1-5/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การฝกหัดและศึกษาเก่ียวกับการวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยท่ีเขามารับการรักษาในหอผูปวยศัลยกรรม

เฉพาะทาง ไดแก กุมารศัลยกรรม   ศัลยกรรมระบบปสสาวะ  ศัลยกรรมทรวงอก หวัใจและหลอดเลือด ศัลยกรรม

ระบบประสาท และศัลยกรรมตกแตง 

 

พ.ศศ. 733 (310733)              ออรโทปดิกสสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป           2(0/0-2ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การฝกหัดและศึกษาเก่ียวกับการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคท่ีพบบอยทางออรโทปดิกส และการดูแลผูปวย

ในภาวะฉุกเฉิน 
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พ.ศศ. 734 (310734)              วสิัญญีวิทยาสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป                           2(0/0-2ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การฝกหัดและศึกษาเก่ียวกับการใหยาระงับความรูสึก การดูแลผูปวยขณะไดรับยาระงับความรูสึกใหยา

ระงับอาการปวดแกผูปวยหลังผาตัด 

 

พ.ศศ. 735 (310735)             พยาธิวิทยาสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป                             2(0/0-2/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การศึกษาเก่ียวกับการตรวจชิ้นเนื้อของผูปวย   การตรวจวินิจฉัยทางเซลลวิทยา การวินิจฉัยโดยใชกลอง

จุลทรรศน และการตรวจพิสูจนศพ 

 

พ.ศศ. 736 (310736)             ศัลยศาสตรข้ันสูง 2                  10(1/1-9/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :  พ.ศศ.731 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การฝกหัดและศึกษาเก่ียวกับการวินิจฉัย การดูแลรักษา การทําหัตถการทางศัลยกรรมตามระบบอวัยวะเชน 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบตับ ตับออน และทางเดินนํ้าดี ระบบหลอดเลือด ระบบศีรษะ คอ และเตานม รวมถึง

ศัลยกรรมอุบัติเหตุและผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรม 

 

พ.ศศ. 737 (310737)           ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 2          6(0/0-6/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : พ.ศศ. 732 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับการว ิน ิจฉ ัย การด ูแลร ักษาผ ู ป วยในหอผ ู ป วยศ ัลยกรรมเฉพาะทาง ได แก   

กุมารศัลยศาสตร   ศัลยศาสตรระบบปสสาวะ   ศัลยศาสตรทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด  ศัลยศาสตรระบบ

ประสาท และศัลยศาสตรตกแตง  ใหสามารถทําการรักษาโดยการผาตัดโรคท่ีพบบอยและภาวะฉุกเฉิน 

 

พ.ศศ. 738 (310738)            ศัลยศาสตรข้ันสูง 3                                                     8(0/0-8/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : พ.ศศ. 736 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับทางศัลยกรรมที่มีความซับซอน รวมถึงการผาตัดรักษา  

การดูแลในระยะหลังผาตัดและการรักษาภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนในศัลยกรรม 
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พ.ศศ. 739 (310739)           ศัลยศาสตรเฉพาะทางสําหรับศัลยแพทยท่ัวไป 3             4(0/0-4/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : พ.ศศ. 737 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ศึกษาเก่ียวกับการผาตัดและภาวะแทรกซอนในโรคเก่ียวกับศัลยกรรมเฉพาะทาง 5 สาขา ไดแก ศัลยกรรม

ระบบประสาท และศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด  ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมตกแตง และศัลยกรรม

ทางเดินปสสาวะ 

 

พ.ศศ. 798 (310798)           การคนควาแบบอิสระ                                                    6(0/0-6/ฝ) 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลวหรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงราง 
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หมวดท่ี 5: การวัดประเมินผล 

การวัดและประเมินผล  

 การประเมินระหวางการฝกอบรมโดยสม่ําเสมอ และจะแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบ โดยการวัด

และประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมตองครอบคลุมทั้งดานองคความรูทักษะการปฏิบัติงาน การทําหัตถการตาง 

ๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยตาง ๆ รวมท้ังการวิจัย ผลการประเมิน

ดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ   

 

การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป   

มีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมในระยะเวลาระหวางการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร ไดแก

การประเมินเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละรอบเดือน และกําหนดเกณฑการผานการประเมินและการเลื่อนชั้นป 

ก. เนื้อหาการประเมิน มีดังตอไปนี้  

- In-training examination   

- Formative evaluation 

- การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย: Portfolio หรือ E-log book ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ

กําหนดในแตละปการศึกษา   

- Entrustable professional activities ประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS ตามหัตถการท่ี

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯกําหนด  

- การเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางศัลยกรรม   

- การประเมินสมรรถนะดานจริยธรรมความเปนมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร

โดย อาจารยและผูรวมงาน  

- การรายงานความกาวหนางานวิจัย   
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ข. เกณฑผานการประเมินและเล่ือนช้ันป  

ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารท่ี

ใชประเมินและเกณฑผาน   

หัวขอ   

วิธีการและเอกสารท่ีใช

ประเมิน   

เกณฑผาน   

๑.การประเมิน

สมรรถนะ PBA หรือ DOPS   

แบบ

ประเมิน PBA หรือ DOPS

แยกหัตถการตามแตละชั้น

ป  

ตาม Level ท่ีแตละชั้นปตองผาน อิงตาม

ขอกําหนดของหลักสูตรกุมารศัลยศาสตร   

๒.การรายงานประสบการณเรียนรู

จากผูปวย Portfolio หรือ E-log 

book   

รายงานการ

บันทึก Portfolio หรือ E-

log book ของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยฯ

ตาม Rotation   

มีบันทึกครบถวนและมีการตั้งเกณฑตามแต

สถาบันกําหนด  

ยกเวนชั้นปสุดทาย ตองมีบันทึกทําผาตัด

เอง ๕๐ราย และ ชวยผาตัด ๕๐ ราย 

๓.การเขารวมกิจกรรมประชุม

วิชาการทางศัลยกรรม   

แบบเซ็นชื่อเขารวมประชุม/

การบันทึกลายนิ้วมือ   

มีการเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอยกวา

รอยละ 80  ของท้ังหมด   

 

๔.การประเมินสมรรถนะดาน

จริยธรรมความเปนมืออาชีพการมี

ทักษะปฏิสัมพันธ และการ

สื่อสาร โดยอาจารยและผูรวมงาน   

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ในแตละ Rotation   

  

มีการประเมิน และผานเกณฑท่ีสถาบัน

กําหนดในแตละ Rotation   

  

๕.การรายงานความกาวหนา

งานวิจัย   

แบบรายงานความกาวหนา

งานวิจัย   

มีบันทึกครบถวนและมีความกาวหนาของ

งานวิจัยตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนด   
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เกณฑผานการประเมินและเลื่อนชั้นปและเอกสารท่ีใชในการประเมิน รวมท้ังเกณฑผาน สรุปไดดังตารางขางลาง   

ตารางหัวขอการประเมินในแตละช้ันปและเกณฑการเล่ือนช้ันป  

หัวขอ  ช้ันปการศึกษาท่ีประเมิน  

1 2 3  4 

1.การประเมิน

สมรรถนะ PBA หรือ DOPS   

    

2.การรายงานประสบการณเรียนรู

จาก Portfolio หรือ E-log book   

    

3.การเขารวมกิจกรรมประชุม

วิชาการทางศัลยกรรม   

    

4.การประเมินสมรรถนะดาน

จริยธรรม ความเปนมืออาชีพ การมี

ทักษะปฏิสัมพันธ และการ

สื่อสาร โดยอาจารยและผูรวมงาน   

    

5.การรายงานความกาวหนา

งานวิจัย   

    

เกณฑการเลื่อนช้ันป   ผาน 5/5  ผาน 5/5  ผาน 5/5  -  

เกณฑการสงสอบวุฒิบัตร   -  -  -  ผาน 5/5  

 

การประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรือหัตถการ  

 แพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรตองมีความสามารถในการทําผาตัดไดเองโดยผานการประเมินสมรรถนะ 

PBA และ DOPS หรือหัตถการอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอย 1 หัตถการตามท่ีกําหนดในแตละชั้นปโดยแพทยประจํา

บานแตละชั้นปสามารถเลือกหัตถการท่ีจะประเมินเพียง 1 หัตถการในแตละชั้นปเทานั้น  

1. กําหนดชนิดการผาตัดเพ่ือประเมินในแตละช้ันป 

 เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละชั้นป แพทยประจําบานสาขากุมารศัลยศาสตรมีระดับความสามารถในการ

ดูแลผูปวยในระยะกอนผาตัด ระหวางการผาตัด และหลังผาตัด รวมทั้งการผาตัดเพิ่มขึ้นตามระดับที่ไดรับการ

ฝกอบรม ดังนี้ 

ระดับ A  เขาใจในกายวิภาคและกระบวนการสามารถชวยผาตัดได 

ระดับ B  สามารถทําหัตถการดังกลาวโดยมีผูควบคุมชี้แนะโดยละเอียด 

ระดับ C  สามารถทําหัตถการไดโดยอาศัยการแนะนําควบคุมเพียงเล็กนอย 

ระดับ D  สามารถทําหัตถการไดเองโดยไมตองมีผูควบคุม 

ระดับ E  สามารถควบคุมชี้แนะผูอ่ืนในการทําหัตถการได  
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Operation ป 1 ป 2 ป3 ป4 

 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 

11.Intestinal anastomosis A A, B C D 

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

13.การผาตัด 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.การซอมทางเดนินํ้าดี (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 
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2. สาระการประเมินและเกณฑผานประเมินในแตละชนิดการผาตัด 

Operation ผาน ไมผาน 

1. Consent for operation   

2. Preoperative care   

3. Exposure and closure   

4. Surgical technique   

5. Postoperative care   
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การรายงานประสบการณการผาตัด  

 แพทยประจําบานทุกชั้นปตองบันทึกประสบการณการผาตัดลงใน E-logbook ตามแบบของราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยฯใหครบถวน โดยสถาบันตองตั้งเกณฑการผานการประเมินใหชัดเจนในแตละรอบเดือนของการฝกอบรม  

 

กิจกรรมประชุมวิชาการ  

สถาบันฝกอบรมมีหัวขอกิจกรรมวิชาการดังนี้  

1. Mortality and morbidity conference ทุกวันจันทรสุดทายของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. 

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

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

5. Surgico-radiological conference ทุกวันพุธสุดทายของเดือน เวลา 08.00-09.00 น. 

6. Topic review ทุกวันจันทรสุดทายของเดือน เวลา 08.00-09.00 น. 

7. Journal club ทุกวันจันทร เวลา 08.00-09.00 น. 

8. อื่น ๆ เปนครั้งคราว เชน  Pediatric Endocrine-Surgery conference, Pediatric Hemato-oncology 

and surgery conference , Pediatric Gastroenterology- Surgery conference, Neonatology- Surgery 

conference เปนตน 

 

การประเมินสมรรถนะดานจริยธรรมความเปนมืออาชีพ ทักษะปฏิสัมพันธ และ การส่ือสาร  

กําหนดรูปแบบการประเมินดังตัวอยางขางลาง 

สาระการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

1. ทักษะปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ( แพทย พยาบาล อ่ืน ๆ )  

 

  

2. ทักษะปฏิสัมพันธกับผูปวยและญาติ  

 

  

3. สมรรถนะดานจริยธรรม เชน การตรงตอเวลา สัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การงาน  

 

  

4. การบันทึกเวชระเบียน  

 

  

5. การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ  

 

  

  หมายเหตุ แพทยประจําบานตองผานการประเมินทุกขอ  

 

ความกาวหนาการวิจัยและเกณฑการผานช้ันป  

ชั้นปท่ี 1 ตองผาน Research workshop, Proposal development  

ชั้นปท่ี 2 Ethical approval, เก็บขอมูลวิจัย  

ชั้นปท่ี 3 เก็บขอมูลวิจัย  

ชั้นปท่ี 4 สรุปผลการวิจัย วิจารณผลการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานหลกัสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตรท่ัวไป 
และแบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 

 

ช่ือ – สกุล                                                    แพทยประจําบาน ปท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ฝกปฏิบัติงานหนวย                                                       วันท่ี            

 

หัวขอการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ

ตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ความรับผิดชอบดี

มาก 

 

ความรับผิดชอบ

พอใช  ตองคอย 

แนะนํา 

 

ความรับผิดชอบ

พอใช แตตองดูแล

ใกลชิด 

 

ไมเปนท่ีนา

พอใจ 

ประเมินไมได 

2. ความตรงตอ

เวลา 

ตรงตอเวลา 

> 90% 

ตรงตอเวลา  

> 70 % 

ตรงตอเวลา     

>50% 

ตรงตอเวลา

<50% 

ประเมินไมได 

3. ความรู

ความสามารถใน

การดูแลผูปวย  

มีความรูด ี

สามารถดูแลผูปวย

เองได 

มีความรูบาง  

ตองมีการแนะนํา

ของ อาจารย 

มีความรูนอย 

ตองมีการตดิตาม

ดูแลใกลชิดจาก

อาจารย 

ไมเปนท่ีนา

พอใจ 

ประเมินไมได 

4. ทักษะการผาตดั

หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 

ทําหัตถการเองได 

ทักษะดี 

ตองมีคําแนะนําจาก

อาจารย  

ทักษะพอใช 

ตองมีอาจารย

ควบคุม 

ไมเปนท่ีนา

พอใจ 

ประเมินไมได 

5. ความสามารถใน

การรายงานหรือ

การสื่อสารดวย

วาจา 

ชัดเจน ครบถวน 

เขาใจงาย 

ชัดเจน ขาดราย 

ละเอียด สวนนอย  

ไมชัดเจน ขาด

รายละเอียดสวน

ใหญ 

ไมชัดเจน  

เกิดความเขาใจ

ผิด 

ประเมินไมได 

6. ความประพฤติ 

และมนุษยสัมพันธ

ตอผูรวมงาน 

เหมาะสม พอใชได ไมเหมาะสม มีการรองเรียน ประเมินไมได 

 

ภาพโดยรวม                    ��         ผาน                                    ไมผาน 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

 

หมายเหต ุ 1. ถาหัวขอประเมินท่ีไดคะแนนไมเปนท่ีพอใจ กรุณาใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   2.  กรุณาสงแบบประเมินน้ี คืนสํานักงานภาควิชาฯ หลังสิ้นสุดการประเมิน 

  

ลงช่ืออาจารยผูประเมิน                                     (                                 )    วันท่ี  
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การประเมินผลการรับรองวุฒิบัตร  

การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯสาขากุมารศัลยศาสตร 

วิธีการประเมินประกอบดวยการสอบขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ (portfolio) และการสอบสัมภาษณ 

1. การสอบขอเขียน (written examination) เปนการสอบภาคทฤษฎีไดแก ข อสอบ multiple choice 

question (MCQ) และ modified essay question (MEQ) โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถยื่นสมัครสอบ

ไดตั้งแตอยูระหวางการฝกอบรมในปท่ี 4 

2. การสอบภาคปฏิบัติ (portfolio)  ในระหวางการฝกอบรม นอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึก

ประสบการณการผาตัดผูปวยในแตละกลุมตามรายละเอียดในภาคผนวก 4 แลว ผูเขารับการฝกอบรมจะตอง

จัดทํารายงานผูปวยกลุมละ 1 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย จากในภาคผนวก 4 โดยรายงานจะตองประกอบดวย

ขอมูลสรุปเกี่ยวกับประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การสืบคนที่สําคัญ และการวินิจฉัย รายละเอียดของการ

ผาตัด  การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของการผาตัด รวมท้ังคําวิจารณผลงานจากอาจารยเจาของไขดวย  ให

ผู ร ับการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พรอมการสมัครสอบ ซ่ึง

คณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูลในการสอบสัมภาษณดวย 

3. การสอบสัมภาษณ (oral examination) ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพื่อดูแนวทางการปฏิบัติ แนว

ทางการตัดสินใจ และการใหการรักษา การสอบ spot diagnosis ฯลฯ 

4. ผูเขารับการประเมินมีสิทธิในการสอบปากเปลาตอเมื่อจบการฝกอบรม   และสอบผานขอเขียน ผูเขารับการ

ประเมินสามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา 2 ปการศึกษา    นับตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบใน

การสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ปการศึกษา ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหมโดยใช

หลักฐานการจบการฝกอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ (portfolio) เดิมได 

5. เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื ่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ 

สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร โดยการแตงตั้งของแพทยสภาเปนผูกําหนดผลงานวิจัย  

6. ผูเขารับการฝกอบรมตองนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ oral presentation ในการประชุมระดับชาติ 

หรือการประชุมที่คณะอนุกรรมการฯ รับรอง หรืองานวิจัยฉบับเต็ม (full text) โดยสามารถกระทําไดได

ตั้งแตระหวางฝกอบรมในปที่ ๔ และใชเปนหลักฐาน เพื่อสอบปากเปลา (oral examination) เพื่อวุฒิบัตร

กุมารศัลยศาสตร หลังจบการฝกอบรม 

ระเบียบการรับสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ สาขากุมารศัลยศาสตร 

1. สําเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ประเทศไทย 

3. หลักฐานการฝกอบรมจากตางประเทศหลักฐานวุฒิบัตรการฝกอบรมทางกุมารศัลยศาสตรจากตางประเทศ

ในสถาบันกุมารศัลยศาสตรท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขากุมารศัลยศาสตรแหงประเทศไทย

รับรอง 

4. แบบฟอรมแนบผลงานวิจัย และตองแนบผลงานวิจัยฉบับเต็ม หรือหลักฐานในการนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
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5. แบบประเมิน PBA ผูปวย 8 รายจะตองสงพรอมใบสมัคร และมีลายเซ็นของกุมารศัลยแพทยผูควบคุมการ

ผาตัดนั้นเซ็นกํากับรับรองทั้ง 8 ราย โดยมีการกระจายตาม category ที่กําหนดในหลักสูตรสาขากุมาร

ศัลยศาสตร 

6. รายงานประสบการณทําผาตัดและชวยทําผาตัด อยางละไมนอยกวา 50 ราย 

7. รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 3 เดือน) พรอมเขียนชื่อนามสกุลดานหลังทุกรูป 

8. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

หมายเหตุของหลักฐานสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 

1. ในหลักฐานขอท่ี 4-5 จะตองผานการรับรองจากกุมารศัลยแพทยท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

รับรอง 

2. ในกรณีที ่มีปญหาในคุณสมบัติผ ู สมัครสอบ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขากุมาร

ศัลยศาสตรเปนผูตัดสิน และถือเปนอันสิ้นสุด 
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หมวดท่ี 6: งานวิจัย 

ความกาวหนาการวิจัยและเกณฑการผานช้ันป  

ชั้นปท่ี 1 ตองผาน Research workshop, Proposal development  

ชั้นปท่ี 2 Ethical approval, เก็บขอมูลวิจัย  

ชั้นปท่ี 3 เก็บขอมูลวิจัย  

ชั้นปท่ี 4 สรุปผลการวิจัย วิจารณผลการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย  

 

ข้ันตอนการทํางานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารศัลยศาสตร 

 ความรูพ้ืนฐานทางการวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

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 

หลังจากอบรมการทําวิจัยแลว แพทยประจําบานสาขากุมารศัลยศาสตรตองทํางานวิจัย 1  เรื่อง ในระหวาง

การปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร โดยเปนผูวิจัยหลัก ผลงานการศึกษาท่ีจบสิ้นแลวนั้นจะตองมีนิพนธตนฉบับหรือตอง

ผานการนําเสนอในการประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ หรือไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย  

ประเภทของงานวิจัย   

1) Experimental biomedical / Clinical research  

2) Observation clinical research 

3) Social / Behavioral research 

การออกแบบการวิจัย (Research design) 

1) Randomized-controlled trial 

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

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

4) Prospective cohort study 

5) Descriptive study 

6) Cross-sectional study 

7) Pilot study 

8) Systematic review and Meta-analysis 
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ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบานสาขากุมาร

ศัลยศาสตรตองบรรลุตามหลักสูตรการฝกอบรม และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปน

องคประกอบหนึ่งของผูที่จะไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการ

เตรียมความพรอมใหกับแพทยประจําบานของสถาบันตนเองตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางาน

วิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําสงราชวิทยาลัยฯ  

คุณลักษณะของงานวิจัย 

1) เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แตนํามา

ดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 

2) แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจรยิธรรมการวิจัยในคน / 

หรือ good clinical practice (GCP) 

3) งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 

4) งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย 

5) ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 

ส่ิงท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูปวย 

1) เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลงโดย

เครงครัด 

2) เม่ือมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสําเนาแกผูปวยหรือ

ผูแทนเก็บไว 1 ชุด 

3) ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

4) การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมไดเปนสวน

หนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและ

อนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและ

ทางออมท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 

5) กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ หากมี

ผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป 

6) หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ ใหร ีบปรึกษาอาจารยที ่ปร ึกษาโครงการวิจ ัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน 3 ขอ ของ

จริยธรรมทางการแพทยในการตัดสนิใจ คือ 

             -  การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย  

-  การเคารพสิทธิของผูปวย 

             -  การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน 
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กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 4 ป  (48 เดือนของการฝกอบรม) 

ท้ังนี้เดือนท่ีกําหนดข้ึนเปนระยะเวลาท่ีประมาณการ อาจจะทําไดเร็วกวาหรือชากวานี้ไดบาง 

Phrase Task Mark “x” if done Month 

Preparation Research question  6 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 (เชน คน

เวชระเบียน) 

 12 เดือนควรเสร็จ 

 กรอก CRF   

 Register ขอมูล (เชน excel 

access) 

  

 วิเคราะหปญหา ท่ีเกิดข้ึนชวงแรก   

 นัด mentor ปรึกษา เม่ือเก็บ

ขอมูลไปได 10-20% 

  

 นัด นักสถิติปรึกษา เม่ือเก็บขอมูล

ไปได 10-20% 

  

Data assembly Organize database  3 เดือนควรเสร็จ 

 นัดนัก สถิติ   

 นัด mentor   

Submission  Draft manuscript  3 เดือนควรเสร็จ 

 Prepare for oral presentation 

and/or journal submission 

  

 

Research timeline for 2nd year resident 

เปาหมายเสร็จ และ present research ในงาน RCST ตอนปลายป 3และงานประชุมวิชาการสวนภูมิภาค

ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ตอนกลางป 4 

ฉะนัน้  แพทยประจําบาน ป 2  ถึง ป 3  มีเวลาท้ังหมด  24  เดือน 
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Timeline  แพทยประจําบาน 
 
                                       

 
                                       R1                    R2                              R 3     

 
 

1) แพทยประจําบานชั้นปท่ี 1   กอนข้ึนชั้นปท่ี  2  ตองมี Mentor และชื่อหัวขอการวิจัย 
2) แพทยประจําบานชั้นปท่ี 2    สงขอรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในคน และไดรับอนุมัติ  

ภายในเดือนธันวาคม  เริ่มเก็บขอมูลไดอยางนอย 25% กอนจบป 2   
3) แพทยประจําบานชั้นปท่ี 3    

- เก็บขอมูล ไดครบ  วิเคราะหขอมูล  ขอมูลเสร็จสิ้น  ภายในเดือนเมษายน       
- Submit abstract  ในการประชุมวิชาการประจําปราชวิยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
(Deadline 31 พฤษภาคม  Present ในเดือน กรกฎาคม) หรือ  

4) แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๔   ตอนกลางป ๔ Submit abstract ในการประชุมวิชาการสวนภูมิภาค
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย    
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แบบประเมินโครงการวิจัยของแพทยประจําบาน 

 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………….............…………………………แพทยประจําบานชั้นป.......................... 

โครงงานวิจัย 

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

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

ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ………………………………………………………………………………………………...................................... 

 

หัวขอ วันท่ี ทําเสร็จแลว หมายเหตุ 

1. มีหัวขอวิจัย ชั้นปท่ี 1 หรือ 2    

2. Present proposal กอนจบป 2    

3. ไดรับ IRB approval ชั้นปท่ี 2, 3 หรือ 4    

4. Present research result กอนจบป 4    

5. Present research result ท่ีการประชุมราชวิทยาลัย

ศัลยแพทย กอนจบป 4 

   

6. งานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

(optional) 
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หมวดท่ี7: อาจารยท่ีปรึกษา 

   เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจําบานหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขา กุมารศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงไดแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษาแพทยประจําบานหนวยกุมารศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้ 

 

1. ผศ.นพ. เจษฎา   สิงหเวชสกุล  เปนอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจําบานปท่ี 4 

2. ผศ.พญ. จิราภรณ  โกรานา   เปนอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจําบานปท่ี 3 

3. ผศ.พญ. กนกกาญจน  เทพมาลัย  เปนอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจําบานปท่ี 2 

4. อ.พญ. สิรีกานต   จันทขาว  เปนอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจําบานปท่ี 1 

 

บทบาทและหนาท่ี  

- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดูแลผูปวยในความดูแลของแพทยประจําบาน 

- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทําวิจัย และเรื่องท่ัวไปแกแพทยประจําบานตลอดหลักสูตร 

 

โดยแพทยประจําบานสามารถขอรับคําปรึกษาโดยตรงกับอาจารยแตละทานไดตามความเหมาะสม  

ผศ.นพ.เจษฎา   สิงหเวชสกุล  มือถือ 081-8841030 บาน 7412 

  ผศ.พญ.จิราภรณ โกรานา   มือถือ 081-9929767  

  ผศ.พญ.กนกกาญจน เทพมาลัย  มือถือ 081-7832188 

  อ.พญ.สิรีกานต จันทขาว   มือถือ 081-7833072 
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หมวดท่ี8: ขอกําหนดการลาของมหาวิทยาลัยสําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

1. ระเบียบการลาแบงตามตําแหนงการทํางาน  

ลักษณะการลา พนักงานชั่วคราว (intern)    พนักงานประจํา 

(แพทยใชทุน) 

ขาราชการ 

(แพทยประจําบาน) 

ลากิจ       ไมเกิน 12 วัน(ทําการ) ไมเกิน 15 วัน(ทําการ) ไมเกิน 45 วัน(ทําการ) 

ลาพักผอน       ไมเกิน 10 วัน(ทําการ) ไมเกิน 10 วัน(ทําการ) ไมเกิน 10 วัน(ทําการ) 

ลาปวย       ไมเกิน 15 วัน(ทําการ) ไมเกิน 120 วัน(ทําการ) ไมเกิน 120 วัน(ทําการ) 

ลาอุปสมบท 120 วัน 

ลาคลอด 90 วัน 

 

ลากิจกับลาปวยจะนําใชในการประเมินผลการทํางานในแตละป สวนลาพักผอนถือวาเปนสวัสดิการจึงไม

นํามาใชในการประเมินผลการทํางาน 

• สามารถลาพักผอนไดไมเกิน 10 วันตอป และไมเกิน 10% ของการทํางานในหนวย (5 วันทําการในแตละ

หนวย) โดยตองมีผูปฎิบัติงานแทนหรือไมกระทบกับการทํางานในหนวย  ตองสงใบลาและแจงอาจารย

ประจําหนวยใหทราบลวงหนากอนเสมอ โดยการลาพักผอนนี้ขอความรวมมือไมใหลาในสัปดาหสุดทาย

ของเดือน และไมใหลาในชวงเดือนมิถุนายนและ กรกฏาคมซึ่งเปนชวงที่มีการสอบบอรดและมีแพทย

ประจําบานข้ึนใหม โดยจจะจัดใหมีตารางการพักผอนใหลงชื่อไวในหองพักเรสซิเดน เพ่ือการจัดการไมให

ลาซํ้าซอนกัน ทั้งนี้ขอความรวมมือใหลาพักผอนในชวงท่ีrotate ในภาควิชา ไมแนะนําใหลาพักผอน

ในขณะอยูหนวย elective นอกภาค ซ่ึงอาจทําใหถูกประเมินไมผานได  

• วันลาพักผอนสามารถเก็บสะสมไปปตอไปได แตไมเกิน 15 วันทําการ  

• หากลาเกินจํานวนวันลาใหพิจารณา ดังนี้ 

o หากลาโดยมีเหตุอันควรใหซอมตามจํานวนวันลา 

o หากลาโดยไมมีเหตุอันควร ใหrotate ใหมท้ังเดือน 

หมายเหตุ : จํานวนวันซอมอาจเปลี่ยนแปลงข้ึนกับดุลยพินิจของ คณะกรรมการดูแล 

• พนักงานชั่วคราวและพนักงานประจํา ใหติดตอเจาหนาที่ผู ดูแลแพทยประจําบานและแพทยใชทุน 

ภาควิชาศัลยศาสตร  เพื่อสงใบลา online (แมวาขณะนั้นแพทยจะปฏิบัติงาน elective ที่ภาควิชาใดก็

ตาม) 

• ขาราชการ เจาหนาท่ีหนวยกิจการแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (คุณวารุณี  คุณเลิศ) ติดตอ 

หนาหองผูอํานวยการเพ่ือทําเรื่องแจงตนสังกัด 

• ในกรณีท่ีลาปวยจะตองมีใบรับรองแพทยเสมอ โดยสามารถสงยอนหลังได 

• ในกรณีที่ elective ที่ตางจังหวัดใหสงใบลาที่โรงพยาบาลที่ไปทํางานอยู ยกเวนการลาเพื่อเขารวม

ประชุมวิชาการใหติดตอพ่ีนารถ(หองภาควิชา) เพ่ือสงใบลาไปประชุม(โดยไมคิดเปนวันลา) 
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• การลาในวันหยุดราชการหรือเสาร อาทิตย ตองไดรับการยินยอมจากอาจารยในหนวยท่ีแพทยปฏิบัติงาน

กอนทุกครั้ง 

2. หากเปนการเดินทางภายในประเทศ การลาที่อยูในชวงเวลาทํางานจะตองสงใบลาเสมอ โดยหากครอบคลุม

ชวงนอกเวลาทํางาน(วันหยุดเสาร-อาทิตย,วันหยุดนักขัตฤกษ)จะไมคิดเปนวันลา เชน ลา ไป 5 วันติดวันหยุด

เสาร-อาทิตย 2 วัน ถือวาลา 3 วัน ในกรณีที่ไปในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษเทานั้น ใหแจง

อาจารยประจําหนวยและchief resident โดยไมตองเขียนใบลา  

3. หากเปนการเดินทางไปตางประเทศ ตองเขียนใบลาทุกกรณี โดยหากครอบคลุมชวงนอกเวลาทํางาน(วันหยุด

เสาร-อาทิตย,วันหยุดนักขัตฤกษ)จะไมคิดเปนวันลา เชน ไป 5 วันติดวันหยุดเสาร-อาทิตย 2 วัน ถือวาลา 3 

วัน 

4. หากจะตองการไปประชุมไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศใหแจงพี่เจาหนาที่ผูดูแลแพทยประจําบานและ

แพทยใชทุน ภาควิชาศัลยศาสตร เพื่อสงใบบันทึกขอความใหหัวหนาหนวยนั้นรับทราบ และเขียนแจงบน

กระดาน โดยไมนับเปนวันลา หากเปนการประชุมนอกเวลาทํางานใหแจงอาจารยและ chief  resident เสมอ

การไปประชุมของ resident 4 จะตองมี resident 4 ที่อยูเวรทุกวันในหนวย general อยางนอย 1 คนและ 

trauma อยางนอย 1 คน 
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หมวดท่ี9: บทลงโทษ 

บทลงโทษ 

 

กรณีมีการประเมินเจตคติที่อยูในขั้น  “ไมพอใจ”  หรือมีขอรองเรียนที่ไดสอบถาม  และไตสวนแลว

มีความผิดจริง หรือกรณีไมผานการสอบวัดความรูจะมีการพิจารณาบทลงโทษ เปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ตักเตือนโดยอาจารยศัลยแพทยผูดูแลแพทยประจําบานครั้งท่ี1 (เม่ือสอบวัดความรูไมผาน MPL 

ท่ีกําหนดหรือ การประเมิณพฤติกรรม 2 ครั้ง) และเซ็นตชื่อรับทราบ  

2. ตักเตือนโดยอาจารยศัลยแพทยผูดูแลแพทยประจําบานครั้งท่ี 2 (เม่ือสอบวัดความรูไมผานหรือ 

การประเมิณพฤติกรรม 2 ครั้ง) และเซ็นตชื่อรับทราบ  

3. พิจารณาซ้ําชั้นเม่ือถูกตักเตือนครบ 2 ครั้งในชั้นปเดียวกัน 

4. พิจารณาหยุดการฝกอบรมหากซ้ําชั้นเดียวกัน 2 ครั้ง  

 

หมายเหตุ: นับใหมท้ังหมดเม่ือเลื่อนชั้นป เชน ถูกตักเตือนเพียง 1 ครั้ง เม่ือเลื่อนชั้นปถัดถือวาเปน 0 
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หมวดท่ี10: หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ 

หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ สําหรับแพทยใชทุน แพทยประจําบานและแพทยประจําบานตยอด  

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับแพทยใชทุน แพทยประจําบานและ

แพทยประจําบานตอยอด เขารับการฝกอบรมในสาขาและอนุสาขาตาง ๆ เพื่อใหการฝกอบรมของแพทย เปนไปดวย

ความราบรื่น และดําเนินการอยางยุติธรรม จึงไดมีการเปดโอกาสใหแพทยมีชองทางในการขอคําปรึกษา กรณีมีปญหา

ในดานตาง ๆ ระหวางการฝกอบรม หรือมีการยื่นอุทธรณในกรณีที่ไดรับ พิจารณาบทลงโทษใด ๆ แตแพทยรูสึกไมได

รับความเปนธรรม เพื่อใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทางภาควิชาศัลยศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ขอกําหนดในการย่ืนอุทธรณ 

  1. การยื่นอุทธรณ ใหยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งแจงโทษ 

  2. คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ โดยระบุชื่อ สังกัด ตําแหนง โดยใชแบบฟอรมหนังสืออุทธรณของ

โรงพยาบาล พรอมกับแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการอุทธรณ(ถามี) 

  3. หลังจากไดรับเอกสาร ทางภาควิชาจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงภายใน 7 วัน  

  

กรณีแพทยมีปญหาระหวางการฝกอบรมหรือการปฏิบัติงาน สามารถขอคําปรึกษากับอาจารยผูดูแล

แพทย ใช ท ุนและแพทย ประจ ําบ าน ท ี ่แพทย ก ําล ังปฏ ิบ ัต ิงานด วยในหน วยน ั ้น ๆ หร ือปร ึกษา  

ผศ.ดร.พญ. จิราภรณ โกรานา และผศ.ดร.นพ. อภิชาติ ตันตระวรศิลป ไดโดยตรง 

(สามารถรับแบบฟอรมการขออุทธรณไดที ่ หนวยกิจการแพทยประจําโรงพยาบาล งานบริหาร

โรงพยาบาล โทร 35179) 
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หมวดท่ี11: แนวทางการปรึกษาจิตเวช 
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หมวดท่ี12: วิธีการ Set ผาตัด 

วิธีการ set case เขาหองผาตัด 

ความเรงดวนในการ set case เขาหองผาตัดแบงเปน 4 ระดับ คือ elective, expedite, urgency และ 

emergency  

Elective คือ ผูปวยที่นัดมาผาตัดในภาวะที่ไมเรงดวน สามารถรอผาตัดไดและการรอ ผาตัดนั้นไมทําให

เสียชีวิตใน 24 ชม. เชน breast mass, non-bleeding hemorrhoid, liver mass, reducible indirect inguinal 

hernia 

Expedite คือ ผูปวยที่นัดมาผาตัด elective แตมีความจําเปนตองผาตัดเรงดวน ทาง วิสัญญีจะพิจารณารับ

เปน case สุดทายหากหองผาตัดฉุกเฉินวาง 

Urgency คือ ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัดภายใน 24-48 ชม. หากไมไดรับ การรักษาโดยการผาตัดท่ี

เหมาะสมภายในชวงเวลาดังกลาว อาจทําใหเสีย ชีวิตได เชน wound infection, peritonitis, acute cholecystitis, 

upper GI bleeding (non-massive), acute appendicitis 

Emergency คือ ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัดอยางเรงดวน เนื่องจากภาวะที่เกิด ขึ้นอาจทําใหเสียชีวิต

ได   เช น  rupture AAA, traumatic intra-cranial hemorrhage, unstable pelvic fracture, intra-abdominal 

injury with shock 

โดยแตละกลุมของผูปวยมีขอกําหนดในการ set case เขาหองผาตัดดังนี้ 

Elective case 

- Set ในคอมพิวเตอรภายในเวลา 15.00 น.ของแตละวัน และทางภาควิชาจะพิมพใบ set แตละหองออกมา 

13 ใบสงไปท่ีหองผาตัด ซ่ึงจะสงไปยังหนวยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พนักงานเปล,หองเตรียมอุปกรณ หากไมได set ใน

เวลาที่กําหนด หรือมีจํานวนผูปวยเพิ่มจากที่พิมพออกไปแลว แพทยประจําบานของหนวยนั้นจะตอง print ใบ set 

ผาตัดเอง และ Xerox อีก 13 ใบไปสงที่หนาหองผาตัด ในกรณีที่เปนการ set case วันจันทร หากไมสงใบ set case 

ตั้งแตวันศุกรจะตองทําเชนเดียวกัน คือ print ใบผาตัดและ Xerox 13 ใบ 

Urgency case  

แพทยประจําบานในหนวยนั้นตอง   

1. set case ในคอมพิวเตอร 

2. print ใบดมยา  

3. แจง case ท่ีหนาหองผาตัด  

4. คุยกับ resident วิสัญญีเก่ียวกับผูปวยท่ี set  

ดังนั้นแพทยประจําบานที่ไป set case จะตองรูเกี่ยวกับรายละเอียดของผูปวย หามเดา หรือมั่ว เพราะเปน

ขอมูลที่วิสัญญีจําเปนตองรู เชน vital sign, นํ้าหนัก (คาดคะเนได), underlying ที่ตองระวัง, G/M blood product 

แลวไดหรือไม, ผล lab ท่ีผิดปกติ เชน thrombocytopenia ในกรณีท่ี set แลวหากหองผาตัดแจงรับผูปวยไมควรขอ

เลี่อน ถาไมมีเหตุจําเปน เชน มีผูปวยท่ีเรงดวนกวาจําเปนตองไดรับการผาตัด 
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- ในกรณีที่ผูปวยยังไมพรอมที่จะเขารับการผาตัด เชน peritonitis แตยัง resuscitation ไมเพียงพอก็ยังไม

ควร set case รอใหพรอมกอน หรือ หากมี case ท่ีเรงดวนหลาย case จะตองคุยกับ resident วิสัญญีวาคิดวา case 

ไหนเรงดวนกวา หากจําเปนตอง ผาตัดเกิน 1 หอง พรอม ๆ กันมีหมอผาตัดท่ีจะเขาไดเพียงพอหรือไม 

- เม่ือหองผาตัดพรอมจะรับผูปวยจะโทรแจงอาจารยท่ีจะเขาผาตัดและ resident เม่ือรับผูปวยเขาหองผาตัด

แลว จะตองมี resident ท่ีสามารถท่ีรูเก่ียวกับหัตถการท่ีจะทํา เขาไป time in, sign in ผูปวยดวยเสมอ  

 

Emergency 

- ใหโทร set case ท่ี stretcher เบอรโทรภายใน เพ่ือแจงหองผาตัด และ resident วิสัญญี เก่ียวกับขอมูล

ผูปวยและหัตถการท่ีจะทํา  สภาวะของผูปวยในขณะนี้ รวมถึงการ G/M blood product ท่ีเตรียมไว เม่ือหองผาตัด

พรอมจะโทรมาใหเข็นผูปวยไปหองผาตัดไดเลย ไมควรเข็นผูปวยไปรอหนาหองผาตัดเพราะไมมี monitor และ

บุคลากรท่ีคอยดูแลผูปวยได  

- เม่ือไปถึงหนาหองผาตัดแลว ให resident ในหนวยเขียน set ท่ีหนา stretcher กอน เขาหองผาตัด และ

ตองมี resident เขาไปพรอมผูปวยเสมอ เพ่ือท่ีจะชวยแกไขปญหาท่ี อาจเกิดข้ึนไดในระหวางท่ีวิสัญญีกําลังทํา

หัตถการกับผูปวยเชน ใส ET-tube หรือใหยา 

 

ในกรณีที่เปน elective case แตตองการผาตัดดวนจากเหตุผลตาง ๆ เชน เปนเพื่อน หรือ เปนญาติของ

แพทยท่ีรูจัก จะตอง set เปน case extra โดยจะตอง set กอนถึง วันท่ีตองการผาตัด  

1. ไปเช็คกับทางภาควิชาวิสัญญีวาหองผาตัดในวันนั้นวางพอท่ีจะ set case extra หรือไม ถาหองวางจะตอง

คุยกับ resident หรืออาจารยว ิส ัญญีเกี ่ยวกับความจําเปนใน การ set extra, หัตถการที ่จะทํา, ผล lab หรือ 

underlying ท่ีตองพึงระวัง (ในกรณีท่ี วันนั้นมี case ฉุกเฉินอาจจะไมไดทําตามเวลาท่ีตองการ)  

2. หากอาจารยวิสัญญีท่ีดูแล case emergency ในวันนั้นพิจารณารับแลว ให set ใน คอมพิวเตอร และแจง

ทางหองผาตัด 

 

การแตงตัวในการมาตรวจผูปวยท้ังในและนอกเวลาราชการ 

ในเวลาราชการ 

- แตงตัวตามท่ีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด คือ ใสเสื้อกาวนท่ีมี ชื่อปก เห็นไดชัดเจน ใส

กระโปรงหรือกางเกงท่ีสุภาพ 

 

นอกเวลาราชการ 

- แตงกายสุภาพ หามใสเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น หรือ กางเกงขาสั้น หรือ รองเทาแตะ (ทุกแบบ) มาตรวจผูปวย

ท้ังในหองฉุกเฉินและหองผูปวยใน 
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