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ประกาศแพทยสภาท่ี    12    /2555   

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

เฉพาะของศัลยศาสตร์   ปี 5 
ความรู้ความสามารถดังกล่าวจ าแนกตามโรคหรือกลุ่มอาการ/ภาวะได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที ่1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินทีต้่องรู้กลไกการเกดิโรค สามารถให้การวนิิจฉัยเบ้ืองต้นและให้

การบ าบัดโรคฯ การรักษาผู้ป่วย ได้อย่างทนัท่วงทตีามความเหมาะสมของสถานการณ์   รู้ข้อจ ากดัของตนเอง
และปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า ได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มที ่2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะทีต้่องรู้กลไกการเกดิโรค สามารถให้การวนิิจฉัย ให้การบ าบัดโรคฯ  การ
รักษาผู้ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค   ในกรณทีี่โรค
รุนแรง หรือซับซ้อนเกินความสามารถ ให้พจิารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผู้ป่วยต่อไปยงัผู้เช่ียวชาญ 

กลุ่มที ่3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะทีต้่องรู้กลไกการเกดิโรค สามารถให้การวนิิจฉัยแยกโรค และรู้หลักใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย  การฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อไปยงัผู้เช่ียวชาญ 
 
หมวดที ่2. จ าแนกตามระบบหรือชนิดของความผดิปกติ  

2.1 อาการ / ปัญหาส าคัญ  (ICD10 ข้อ XVIII, R00 - R69)    
ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา สามารถวนิิจฉยัแยกโรค

และปฏิบติัรักษาเบ้ืองตน้ ไดเ้หมาะสมส าหรับอาการส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 อุบติัเหตุ  
 ตาเหลือง ตวัเหลือง   
 ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวยีนศีรษะ หนา้มืด เป็น

ลม 

 กลา้มเน้ืออ่อนแรง ชกั สั่น กระตุก ชา ซึม ไม่รู้
สติ 

 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหน่ือย หายใจขดั หายใจไม่อ่ิม เจบ็หนา้อก ใจสั่น เขียวคล ้า 
 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะขดั ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผดิปกติ กลั้นปัสสาวะไม่ได ้ 
 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย   

 
 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ) 

กลุ่มที ่1  
 Shock 
 Cardiac tamponade 
 pneumothorax 

 acute urinary retention 
 acute increased intracranial pressure 

 serious bleeding : massive bleeding , intracranial bleeding 
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 Animal bite 
 injury /accident : head & neck injury, body and limb injuries, serious injury, electrical injury, burns, near-

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

 
2.3 โรคตามระบบ 

II NEOPLASM ( ICD10, C00-D48)   

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

 prostate gland, testes, kidney, urinary bladder,  
 brain,  

 malignant neoplasm skin and subcutaneous tissue 

IV. ENDOCRINE,  NUTRITIONAL,  AND METABOLIC  DISEASE (ICD 10,  E00 - E90) 

กลุ่มที ่2  
 Disorders of fluid, electrolyte and acid-

base imbalance 
กลุ่มที ่3  
 Cushing’s syndrome 

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

กลุ่มที ่3  
 brain abscess  hydrocephalus 

IX. DISORDERS OF THE CIRCULATORY 
SYSTEM   (ICD10,  I 00 – I 99) 

กลุ่มที ่3  
 valvular heart diseases  
 ischemic heart diseases   
 cerebral vascular disease 

 Peripheral arterial occlusive disease 
 

 

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

กลุ่มที ่2  
 Pneumothorax 
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กลุ่มที ่3  

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

 กลุ่มที ่3  
 hernia (inguinal, umbilical) 
 intestinal obstruction 
 peritonitis 

 Infantile hypertrophic pyloric 
stenosis 

 

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

กลุ่มที ่2  
 corn, keloid, scar 
 wart 
 ulcer 

 cyst 
 lymphadenitis 

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

กลุ่มที ่2  
 cystitis, urtethritis   
 urethral syndrome 
 orchitis and epididymitis 
 hyperplasia of prostate 

 phimosis / paraphimosis 
 mastitis 
 pyelonephritis 
 Stress incontinence 

กลุ่มที ่3  
 obstructive & reflux uropathy 
 hydrocele of testis 

 urolithiasis

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

กลุ่มที ่3  
 encephalocoele, hydrocephalus 
 pre-auricular sinus, sinus, fistula and 

cyst of branchial cleft 
 congenital malformation of heart 
 cleft lip, cleft palate 
 thyroglossal duct cyst 
 tracheo-esophageal fistula 

 

 diaphragmatic hernia 
 congenital hypertrophic pyloric stenosis 
 congenital megacolon, imperforate anus 
 omphalocoele, gastroschisis 
 hypospadias, undescended testis, ambiguous 

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

กลุ่มที ่2  
 wound 
 animal bites 
 foreign body through orifices 

 corrosions, heat stroke, electrical injury 
 near-drowning 
 Maltreatment syndrome (child abuse) 

กลุ่มที ่3  
 chest injury 
 abdominal injury 
 head injury 

 spinal cord and peripheral nerve injury 
 Genitourinary tract injury 

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

กลุ่มที ่2  
 transport accidents 
 fall 
 exposure to smoke, fire and flames 

 exposure to forces of nature (natural heat or 
cold, sunlight, victim of lightning, victim 
of earthquake, victim of flood) 

 intention self-harm เช่น crashing of motor vehicle, hanging and suffocation, handgun discharge 
เป็นตน้ 
 

หมวดที ่3. ทกัษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการท าหัตถการ 

      3.4  การท าหัตถการทีจ่ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยแบ่งระดับหัตถการ
ดังต่อไปนี ้
 ระดับที ่1 หมายถึง หัตถการพืน้ฐานทางคลนิิก  
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  
ตรวจและประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  สามารถท าได้ด้วยตนเอง วนิิจฉยัและดูแล
บ าบดัภาวะแทรกซอ้นได ้

 venepuncture 
 intravenous fluid infusion 
 injection :  intramuscular, intradermal, 

intravenous, subcutaneous 
 blood and blood component transfusion 
 arterial puncture 
 local infiltration and digital nerve 

block 

 nasogastric intubation, gastric 
lavage, gavage and irrigation  
 urethral catheterization  
 incision and drainage   

 debridement of wound   
  
 wound dressing 
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 excision of benign tumour and cyst of skin and 
subcutaneous tissue  
 Local destruction of lesion or tissue of skin and 
subcutaneous tissue 

 suturing and desuturing 
 first aid management of injured patient 
 measurement of central venous pressure

 
ระดับที ่2 หมายถึง หัตถการทีม่ีความซับซ้อนกว่าหัตถการพืน้ฐาน มีความส าคัญต่อการรักษาผู้ป่วย  
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  
ตรวจและประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม สามารถท าภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง และ
เม่ือผา่นการเพิ่มพูนทกัษะแลว้ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  วนิิจฉยัและดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นได ้

 venesection     
 intercostal drainage 

 

 Removal of nail, nail bed or nail fold  

  ระดับที ่3 หมายถึง หัตถการทีม่ีความซับซ้อน และอาจท าในกรณทีีจ่ าเป็น   
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิด ขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไดถู้กตอ้ง  เคยช่วยท า และเม่ือผา่นการเพิ่มพูนทกัษะ สามารถท าได้
ภายใตก้ารแนะน า วินิจฉยั ดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นภายใตก้ารแนะน าไดถู้กตอ้ง 

      

 circumcision 
 Peritoneal lavage 
 Suprapubic tapping 
 Tracheostomy 

    Ultrasound abdomen in trauma 
condition 
    Diagnostic ultrasound of abdomen and 

retroperitoneum   

 
ระดับที ่4 หมายถึง หัตถการทีม่ีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกดิอนัตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน  

เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิด ขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไดถู้กตอ้ง สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเม่ือผา่น
การเพิ่มพูนทกัษะ  
เคยเห็นหรือเคยช่วย 

 vasectomy
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กระบวนวชิา พ.ศศ.501 (310501) : ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง 

  การบรรยายตามระบบทางศลัยศาสตร์เฉพาะทาง  และการฝึกปฏิบติังาน ศลัยศาสตร์เฉพาะทาง     
6 หน่วยกิต (2-12-4) 

 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางศลัยศาสตร์เฉพาะทางท่ีพบบ่อยและ
เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทางดา้นระบาดวิทยา สาเหตุ ปัจจยัเส่ียง พยาธิสภาพ พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การด าเนินโรค และการพยากรณ์ ทกัษะการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการพื้นฐานท่ีจ าเป็นพร้อมการแปลผล การแปลผลภาพรังสี การฝึกทกัษะหัตถการ
พื้นฐาน อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาผูป่้วย หลกัการรักษา ประเด็นทางจริยเวชศาสตร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การอา้งอิงหลกัฐานทางการแพทย ์และการสร้างเสริมสุขภาพ ทกัษะการส่ือสารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผูป่้วยและญาติ 

กระบวนวิชาน้ีเป็นกระบวนวิชาต่อเน่ืองจากกระบวนวิชา พ.คพ. 402,412 ในภาคบรรยาย จะมีการ
บรรยายทางศลัยศาสตร์เฉพาะทาง  เก่ียวกบัโรคหรือปัญหาต่างๆท่ีพบไดบ้่อยในผูป่้วยทางศลัยศาสตร์เฉพาะ
ทาง  ส่วนภาคปฏิบติั นกัศึกษาจะหมุนเวียนกนัมาฝึกปฏิบติังานท่ีภาควิชา  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ หน่วย
ละ 1 สัปดาห์  ศัลยศาสตร์เฉพาะทางประกอบด้วย  ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ  ประสาทศัลยศาสตร์  
ศลัยศาสตร์ตกแต่ง กุมารศลัยศาสตร์ และศลัยศาสตร์ทรวงอก โรคหัวใจและหลอดเลือดและศลัยศาสตร์ 
นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายใหร่้วมดูแลและศึกษาผูป่้วยท่ีรับไวใ้นหอผูป่้วย และท่ีหอ้งตรวจโรคผูป่้วยนอก 
เยี่ยมดูแลและร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วย ทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั และมีโอกาสเขา้ช่วยผ่าตดัในห้อง
ผา่ตดั  และไดฝึ้กปฏิบติัศลัยกรรมเทคนิค และศลัยศาสตร์หตัถกรรมอยา่งง่าย ๆ โดยมีอาจารย ์แพทยใ์ชทุ้น 
หรือแพทยป์ระจ าบา้นให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ  นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้เสนอและแสดงผูป่้วยท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ร่วมดูแล ต่อกลุ่มนักศึกษาโดยอภิปรายเก่ียวกบัการวินิจฉัยโรค และ/หรือปัญหาของผูป่้วย 
รวมทั้งสาเหตุของโรคการเกิดพยาธิสภาพและการดูแลรักษาผูป่้วย  ทั้งการรักษาก่อนผา่ตดั การผ่าตดัและ
การดูแลหลงัผา่ตดั  เป็นการเรียนขา้งเตียงผูป่้วยและในหอ้งบรรยาย 

 
วตัถุประสงค์ของกระบวนวชิา 
1.  นกัศึกษารู้และเข้าใจหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 หลกัการทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์เฉพาะทาง 
 การเกิดพยาธิสภาพ  การวินิจฉยัโรค  และหลกัการดูแลรักษาก่อนผา่ตดั  การผา่ตดั  และหลงัผา่ตดั  

การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป ศลัยศาสตร์เฉพาะทางและ
ภยนัตรายท่ีพบไดบ้่อย 

2.  นกัศึกษาสามารถ 
 ซกัประวติัท่ีแน่นอนและส าคญัได ้
 ตรวจร่างกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบ 
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 ใชเ้คร่ืองมือในการตรวจร่างกายอยา่งธรรมดาได ้
 ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการอยา่งธรรมดาและแปลผลได ้วางแผนส่งตรวจพิเศษทางหอ้งปฏิบติัการและ

แปลผลได ้  
 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูป่้วย เพื่อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัโรคและปัญหาท่ีแน่นอนของผูป่้วยได ้
 ก าหนดแผนการดูแลผูป่้วย  เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  การหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 บนัทึกและเรียบเรียงรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์ ถูกตอ้งและเป็นล าดบัขั้นตอน  สามารถเสนอ

และแสดงผูป่้วยต่อท่ีประชุมได ้
 ท าหตัถการพื้นฐานทางศลัยกรรมท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 เรียนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ได ้

3. นกัศึกษามีเจตคติท่ีดี ต่อการเรียนรู้ โดยมีความสนใจ กระตือรือร้น รับผดิชอบ และขยนัหมัน่เพียรในการ
เรียน 
 ต่อการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการอ่านและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ  และ

จากการแกปั้ญหาการเจบ็ป่วยโดยใชข้บวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 โดยตระหนกัวา่แพทยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบต่อผูป่้วยทั้งคน  คือทั้งร่างกาย จิตใจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยตระหนกัวา่ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีถูกตอ้งและแน่นอนเท่านั้น ท่ีจะน ามาวิเคราะห์การวินิจฉยัโรค

หรือปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และแน่นอน หรือใกลเ้คียงท่ีสุด 
 โดยตระหนักว่า แพทยต์้องศึกษาให้ได้การวินิจฉัยโรค/ ปัญหาผูป่้วยให้ได้เสียก่อนจึงก าหนด

แผนการดูแลรักษา 
  โดยตระหนักว่า แพทยต์อ้งติดตามดูแลผูป่้วยอย่างใกลชิ้ดเสมอ เพื่อดูการเปล่ียนแปลงหรือการ

ด าเนินของโรค ประเมินผลการรักษา และบนัทึกไวใ้นรายงานอย่างละเอียด  เพื่อให้ผลการดูแล
รักษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป่้วยจะไดมี้ขวญัและก าลงัใจดีเสมอ  และเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์แก่ตวัแพทยเ์อง 

 โดยตระหนกัว่า มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของแพทยต่์อผูป่้วย  ช่วยให้ผูป่้วยมีขวญัดีและให้ความร่วมมือ
อยา่งดีต่อการดูแลรักษา 

 โดยตระหนกัวา่  หนงัสือและต าราเป็นแนวทางของแพทยใ์นการดูแลรักษาผูป่้วย  และผู้ป่วยทุกคน
คือ “ผู้สอนหรือครู” ของแพทยท่ี์หาค่ามิไดเ้สมอ 

 โดยตระหนกัวา่ แพทยรู้์ขอบเขตความรู้ความสามารถของตนเอง  รู้จกัปรึกษาหรือส่งผูป่้วยต่อผูท่ี้มี
ความรู้มากกวา่ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  ตามควรแก่สภาพส่ิงแวดลอ้มและในเวลาท่ีเหมาะสม 

 โดยพยายามปรับปรุงตวัเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  มีความเคารพต่อสิทธิและศกัด์ิศรีของผูป่้วย และ
ต่อช่ือเสียงของผูร่้วมงานทุกระดบั 
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เน้ือหากระบวนวชิา (Course Content) ประกอบดว้ย 

1.  ภาคบรรยาย จ านวน 37.5 ชัว่โมง โดยมีทุกวนัราชการ  ยกเวน้วนัพุธ  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ 
หอ้งเรียน 1 ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน  โดยมีเน้ือหาตามตารางการบรรยายท่ีก าหนดไว ้

2.  ภาคฝึกปฏิบัติงาน  นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้ร่วมดูแลผูป่้วยของภาควิชา ทั้งผูป่้วยทัว่ไป
และผูป่้วยฉุกเฉิน  เพื่อฝึกหัดการซักประวติั การตรวจร่างกายผูป่้วย  ฝึกการเยี่ยมดูแลผูป่้วย  
ศึกษาและร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วยทั้งก่อนผา่ตดั การผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  ฝึกปฏิบติัหตัถการ
ทางศลัยกรรมเทคนิคพื้นฐาน  มีโอกาสเขา้ช่วยอยูใ่นทีมผา่ตดัร่วมกบัอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้น
หรือแพทยใ์ช้ทุนของภาควิชาทั้งในการผ่าตดัปกติหรือผ่าตดัฉุกเฉิน  ฝึกการตรวจรักษาผูป่้วย
นอกท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอกของภาควิชา  น าเสนอและแสดงผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมายให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแลต่อกลุ่มนักศึกษา โดยอภิปรายเก่ียวกบัวิธีการหรือแนวทางการให้การ
วินิจฉยัโรคหรือปัญหาของผูป่้วย  สาเหตุและการเกิดพยาธิสภาพของโรค  และการดูแลรักษา
ผูป่้วยภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์
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หัวข้อบรรยายกระบวนวิชา  

Topic in Trauma Surgery ชั่วโมง 
1. Initial assessment                                                                               อ.ก ำธน 1 
2. Trauma in elderly                                                                                อ.ธิดำรตัน ์ 1 
3. Trauma in pediatric and pregnant patients                                        อ.โอบเอือ้ 1 
รวม 3 
Topic in Plastic Surgery ชั่วโมง 
1. Basic Plastic Surgery and wound management                                 อ.โอภำส 1 
2. Maxillofacial Injuries                                                                            อ. วิมล 2 
3. Keloid, hypertrophic scar, skin tumor and vascular anomaly             อ.วิมล 1 
4. Hand injury                                                                                          อ. โอภำส   1 
5. Cleft lip, cleft palate and craniofacial surgery                                    อ.พดุตำน 1 
6.Burns                                                                                                    อ. พดุตำน 1 
รวม 7 
Topic in Pediatric Surgery ชั่วโมง 
1. Introduction to Pediatric Surgery, Pre and Post-operative Care  อ วินยัศกัดิ ์
2. Acute abdomen in pediatric patients                                           อ วินยัศกัดิ ์
3. Respiratory distress in pediatric patients                                    อ. จิรำภรณ ์                               

1 
1 
1..5 

4. Abdominal mass in pediatric patients, Neuroblastoma, Wilms' tumor, 
Hepatoblastoma                                                                           อ.กนกกำญจน ์

5. Neonatal Jaundice, Abdominal wall disease                               อ. เจษฎำ 
6. Anorectal malformation and Hirchsprung's disease                    อ. เจษฎำ 

 
1.5 
1 
1 

รวม 4 
Topic in Neurosurgery ชั่วโมง 
1. Cerebrovascular disease                                                                อ. วนรกัษ์ 1 
2. Head injuries                                                                                   อ. ธนฐั 1 
3. Congenital Anomalies of the nervous system                                 อ. ชมุพล 1 
4. Brain tumor                                                                                      อ. เกรยีงศกัดิ ์ 1 
5. Surgical treatment of Spinal cord diseases                                    อ. ธญัญำ 
6. Surgical infections in the nervous system                                      อ. เกรยีงศกัดิ ์
7. หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรวินิจฉยัสมองตำย                                             อ. ธนฐั                                 

1 
1 
0.5 

รวม 6.5 
Topic in Cardiovascular Thoracic Surgery ชั่วโมง 
1. Surgery of Congenital Heart Diseases                                         อ. สรุนิทร ์ 1 
2. Surgery of Valvular Heart Diseases                                             อ. ศภุชยั 1.5 
3. Surgery of ischemic heart diseases                                            อ. ฉตัรอรุณ 
4. Surgery of the Great vessels                                                       อ. ธิติพงศ ์

1 
1 

รวม 4.5 



 11 
 
Topic in Urology 

ชั่วโมง 

1. Obstructive uropathy                                                             อ. ศิวฒัน ์ 1 
2. Voiding physiology                                                                อ. พฤทธ ์ 1 
3. Voiding dysfunction                                                               อ. พฤทธ ์ 1 
4. Urolithiasis                                                                             อ. บรรณกิจ 2 
5. Genitourinary tract infection                                                   อ. ศภุณ 1 
6. Genitourinary tract injury                                                        อ. พฤทธ ์ 1 
7. Genitourinary tract malignancy                                              อ. สรุธิร 2 
8. Congenital Anomalies of Genitourinary tract                          อ. ศิวฒัม ์
9. จรยิธรรมเก่ียวกบักำรบรจิำค หรอืกำรปลกูถ่ำยอวยัวะ                  อ. ศิวฒัม ์

1 
0.5        

รวม 10.5 

Bioethics: ควำมประเมินเลนิเลอ่ทำงกำรแพทย ์                               อ. สวุรรณ/อ.จกัรกรชิ 
Surgical Safety Checklists                                                           อ.นเรนทร ์    
Common surgical procedures   
1. Vasectomy & circumcision                                                       อ. ศภุณ 
7. Initial management for injured patients                                    อ. ก ำธน 
8. Common procedures for injured patients                                อ. นเรนทร ์
รวม  

1 
1 
 
1 
1 
1 
5 

 

 
การเรียนกบัผู้ป่วย 
 ในการเรียนในระดับปรีคลินิก  การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามตารางสอนของภาควิชาต่างๆ  
นกัศึกษาจะรู้ล่วงหน้าว่าวนัไหนจะมีการบรรยายเร่ืองอะไร  ท าการทดลองแบบฝึกหัดท่ีเท่าใด  แต่ในการ
เรียนระดบัคลินิก  มีการบรรยายบา้ง เวลาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนจากตวัผูป่้วย  นกัศึกษาแต่ละคนจะได้
ศึกษาผูป่้วยไม่เหมือนกนั  โดยไม่มีตารางสอนว่าพรุ่งน้ีหรืออาทิตยห์น้าตวัเองจะได้รับผูป่้วยโรคอะไร  
นกัศึกษาตอ้งบริหารเวลาท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 ในการเรียนกบัผูป่้วย นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสร่วมปฏิบติังานในส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจและกระตุน้
ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น  มีอิสระท่ีจะได้ฝึกปฏิบติังานทางคลินิกกับผูป่้วยด้วยตนเอง ภายใต้การ
ควบคุมและดูแลของอาจารย ์ นกัศึกษาตอ้งขวนขวายหาความรู้ดว้ยตนเองจากการอ่านต าราและวารสาร  ฝึก
ประยุกตค์วามรู้พื้นฐาน น ามาแกปั้ญหาผูป่้วยแต่ละราย  มีการเรียนโดยการอภิปรายในกลุ่มยอ่ย เป็นการฝึก
ให้นักศึกษารู้จกัการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และย่อเร่ือง เพื่อท่ีจะได้น าเสนอให้กลุ่มได้ทราบ  หรือออก
ความเห็น หรือถามในส่ิงท่ียงัไม่เข้าใจ เป็นการฝึกหัดให้รู้จกัพูด วิจารณ์และอภิปรายในกลุ่มหรือในท่ี
ประชุม 
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 การเรียนแพทย  ์ไม่ไดห้มายถึง การไดพ้บเห็นโรคต่างๆมากท่ีสุด หรือการรับฟังการบรรยายถึง
โรคต่างๆมากท่ีสุด  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงการเรียนพอกพูนความรู้ และไม่สามารถท าให้นกัศึกษาเรียนรู้วิชา
แพทยไ์ด้หมดทุกอย่างในเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ได้  การเรียนกับผูป่้วยมีความมุ่งหมายให้รู้จกัการประยุกต์
ความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาต่างๆของผูป่้วย  มีความสามารถท่ีจะศึกษาดว้ยตนเองต่อไปได ้แมว้า่จะพน้โรงเรียน
แพทยไ์ปแลว้ 

กระบวนการเรียนการสอน 

การแบ่งกลุ่มหมุนเวียน 
 การแบ่งกลุ่มหมุนเวยีนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มหน่วย Trauma , Neurosurgery , Plasticsurgery 
และกลุ่มหน่วย Pediatric , Urology , CVT โดยหน่วยกลุ่มยอ่ยจะอยูห่น่วยละ 1 สัปดาห์หมุนเวยีนสลบักนั
จนครบ        3 สัปดาห์และสลบักลุ่มใหญ่จนเรียบร้อยทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
BEDSIDE TEACHING ROUND 

ในหน่วยศลัยกรรมทัว่ไปแต่ละสาย จะจดัอาจารยข้ึ์นสอนนกัศึกษาท่ีขา้งเตียงผูป่้วยตั้งแต่เวลา 7.00 
- 8.30 น. ยกเวน้วนัหยุดราชการ  โดยเรียนตามตารางท่ีก าหนดไวใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  นกัศึกษาแพทยท่ี์
จะเป็นผูเ้สนอผูป่้วยให้กลุ่มได้ศึกษาในวนันั้นๆ ให้แจ้งปัญหาของผู้ป่วยให้กลุ่มที่จะเรียนด้วยได้ทราบ 
เพื่อท่ีเพื่อนนกัศึกษาในกลุ่มจะไดเ้ตรียมศึกษาปัญหาดงักล่าวและเตรียมซักถามหรือร่วมอภิปราย  การแจง้
โดยการเขียนช่ือผูป่้วยและปัญหาไวท่ี้ board น.ศ.พ.ปี 5   นักศึกษาผูดู้แลผูป่้วยจะเป็นผูเ้สนอประวติัการ
เจ็บป่วย ผลการตรวจร่างกาย และร่วมกนักบักลุ่มในการสรุปปัญหา วิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดแผนการ
ดูแลรักษา  โดยอาจารยจ์ะเพิ่มเติมในส่ิงท่ีจ  าเป็น หรือแสดงการตรวจร่างกายท่ีถูกตอ้ง ในผูป่้วยบางรายการ
ท า Teaching round อาจจะไม่สามารถศึกษาถึงปัญหาของผูป่้วยทุกประเด็นในเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด้  การ
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไวว้า่ท่านตอ้งการให้กลุ่มไดเ้รียนรู้ เร่ืองอะไรในชัว่โมงนั้นๆ เพื่อท่ีจะไดไ้ม่
ซ ้ ากบัชัว่โมงท่ีผา่นๆมา และนกัศึกษาทั้งกลุ่มก็จะไดค้วามรู้ใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
 
PROBLEM SOLVING EXERCISE 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดฝึ้กการรายงานผูป่้วยในความดูแลของตนเอง
ต่อท่ีประชุม  ฝึกการเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย และฝึกการเป็นผูเ้ขา้ร่วมอภิปราย  กิจกรรมน้ีจดัให้มีทุกวนั
องัคารถึงวนัพฤหัสบดี โดยหมุนเวียนกนัท าโดยนกัศึกษาจากแต่ละสายตามตารางท่ีก าหนดไวแ้ลว้  ในแต่
ละหน่วยสาขาวิชาหวัขอ้เร่ืองท่ีควรจะศึกษาควรเป็นปัญหาทางศลัยกรรมท่ีพบไดบ้่อยๆ หรือหัวขอ้ปัญหา
อ่ืนท่ีน่าสนใจ  เม่ือเลือกผูป่้วยและปัญหาท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมไดแ้ลว้ให้เรียนปรึกษากบัอาจารยผ์ูค้วบคุม
และแจง้ให้กลุ่มทราบเร็วที่สุด โดยการเขียนช่ือผูป่้วยและปัญหาท่ี ตารางการท า Problem solving exercise  
การเสนอขอ้มูลผูป่้วยให้น าเสนอโดยโปรแกรม power point และตอ้งเตรียมผลการตรวจเช่น film x-rays 
เพื่อแสดงต่อท่ีประชุมดว้ย ผูด้  าเนินการอภิปรายควรจะน าการอภิปรายให้ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้ห้อยู่
ในประเด็น  ในการแบ่งกลุ่มเรียน problem solving exercise ให้เรียนรวมกลุ่ม Trauma, Neuro,Plastic และ 
Ped, Uro, CVT โดยในการเรียนวนัองัคารเป็นหัวข้อเร่ืองของหน่วย Trauma&Pediatric วนัพุธ Neuro & 
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Uro วนัพฤหัสบดี Plastic & CVT ห้องเรียนท่ีใช้ในกิจกรรมคือห้องเรียนย่อยสองห้อง ท่ีชั้นสองอาคาร
เฉลิมพระบารมี 

 
การเรียนการสอนในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  

วนัตรวจผูป่้วยนอกของแต่ละหน่วย ให้ดูในตารางการฝึกปฏิบติังานของหน่วยนั้นๆ เวลาท่ีออก
ตรวจคือ 10.30 – 12.00 น. ลกัษณะการเรียนการสอนคือ การเรียนรู้วิธีการตรวจผูป่้วยนอก โดยอาจารย์
ผูส้อนอาจพิจารณาให้นกัศึกษาเฝ้าสังเกตอาจารยใ์นการตรวจรักษาผูป่้วยนอก หรือ อาจารยอ์าจพิจารณาให้
นกัศึกษาไดต้รวจผูป่้วยดว้ยตนเอง แลว้รายงานปรึกษาอาจารยผ์ูดู้แล หลงัจากตรวจเสร็จ  

 
การเรียนการสอนในห้องผ่าตัดเลก็  

ในวนัท่ีออกตรวจผูป่้วยนอก จะมีการท าการผ่าตัดเล็กในผูป่้วยนอกด้วย โดยอาจใช้ห้องท า
หตัถการท่ีอยูใ่นหอ้งตรวจ หรือหอ้งผา่ตดัเล็ก ซ่ึงนกัศึกษาแพทยจ์ะไดมี้โอกาสสังเกต หรือช่วยอาจารยห์รือ
แพทยป์ระจ าบา้นในการท าผา่ตดัเล็ก  

 
การเรียนการสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ 
1.  แพทยป์ระจ าบา้นหรือแพทยใ์ชทุ้นของหน่วยสาขาวชิานั้นๆ จะเป็นผู ้SET ผา่ตดั ELECTIVE โดยจะท า

เสร็จส้ินก่อน 14.00 น. ของวนัก่อนผ่าตดั  ตารางแสดงรายการผ่าตดัจะจดัท าโดยภาควิชาฯ และส่งให้
ห้องผ่าตดัก่อน 15.00 น ของวนัก่อนผ่าตดั  (ยกเวน้วนัหยุดราชการจะจดัเสร็จก่อน 12.00 น.) ดังนั้น
นกัศึกษาจะทราบล่วงหนา้วา่ ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลจะไดรั้บการผา่ตดัอะไร เวลาไหน โดยสอบถามท่ี
ส านกังานภาควิชา หรือท่ีห้องผ่าตดัหลงัเวลาราชการ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมตวัในการศึกษาการผ่าตดั
ชนิดนั้นๆล่วงหน้า  โดยศึกษาจากต าราการผา่ตดั ( Manual of Operation) ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการเขา้ดู
หรือช่วยในห้องผ่าตดั จะไดเ้ขา้ใจถึงกายวิภาค พยาธิสภาพท่ีเห็นในขณะผ่าตดั และการท าผ่าตดัโดย
อาจารย ์ แพทยป์ระจ าบา้น 

2.  ภาควิชาถือเป็นหนา้ท่ีของนกัศึกษาท่ีจะเขา้สังเกต หรือเขา้ช่วยในทีมผา่ตดั โดยเฉพาะในรายผูป่้วยท่ีอยู่
ในความดูแล ไดรั้บการผ่าตดั    เพื่อให้ไดป้ระโยชน์และไดค้วามรู้อยา่งจริงจงั  นกัศึกษาจะตอ้งเตรียม
ตวัล่วงหนา้โดยทราบถึงขอ้มูลทุกอยา่งเก่ียวกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดั รวมถึงขอ้บ่งช้ีของการผา่ตดั  ส่ิง
ท่ีนักศึกษาแพทยค์วรสังเกตระหว่างท าการผ่าตดัคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพื่อท่ีจะได้
เขา้ใจถึงพยาธิสภาพท่ีท าให้เกิดอาการและอาการแสดง  การพยากรณ์โรคไดดี้ยิง่ข้ึน  และท่ีส าคญัอีกคือ 
การสังเกต basic surgical technique ท่ีศลัยแพทยไ์ดใ้ชร้ะหวา่งผา่ตดั เช่น เคร่ืองมือผา่ตดั suture material 
ชนิดต่างๆ รวมถึง เทคนิคพื้นฐานในการผา่ตดั เช่น การผกู การตดั การเยบ็ การจบัเคร่ืองมือ การเลือกใช้
เคร่ืองมือ  ซ่ึงนักศึกษาแพทยจ์  าเป็นตอ้งเรียนรู้เพราะว่า ตอ้งรู้เพื่อน าไปใช้ผ่าตดัผูป่้วยในอนาคต  ใน
กรณีที่มีต าแหน่งแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดว่างอยู่ (โดยปรกติ สามารถมีแพทย์ช่วยผ่าตัดได้ 3 ต าแหน่ง ) 
นักศึกษาควรขอแพทย์ผู้ผ่าตัดเพ่ือเป็นแพทย์ช่วยผ่าตัดทันท ี 



 14 
3.  ในการผ่าตดั ELECTIVE CASES จะเร่ิมเวลา 8.00 น. ซ่ึงยงัเป็นเวลาท่ีนักศึกษายงัเรียนแบบกลุ่มอยู ่ 

เม่ือเสร็จจากการเรียนในห้องให้นักศึกษาในหน่วยสาขาท่ีมีการผ่าตดั ให้เข้ามาสังเกตในห้องผ่าตดั
เพื่อท่ีจะทนัไดดู้ในผูป่้วยรายต่อๆไป  ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแล  การท่ีมีคนคุน้หน้าคอยอยู่
ใกล้ๆ จะช่วยเป็นก าลังใจของผูป่้วยอีกด้วย  ในกรณีท่ีนักศึกษามีโอกาสท่ีจะเข้าช่วยอยู่ในทีมผ่าตดั 
จะตอ้งเขา้ไปในห้องผา่ตดัพร้อมๆกบัผูป่้วย เพื่อเตรียมท าความสะอาดบริเวณผา่ตดั และไดช่้วยในการ
ผา่ตดัตั้งแต่เร่ิมตน้  และออกจากห้องผา่ตดัหลงัการผา่ตดัเสร็จส้ิน และควรออกจากห้องผา่ตดัไปพร้อมๆ
กบัผูป่้วย เพื่อท่ีจะไดช่้วยในการปิดแผลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

4.  ในการเขา้ไปในห้องผ่าตดั จะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัเดิมออก และใส่ชุดส าหรับห้องผา่ตดัซ่ึงมีเตรียม
ไวใ้นห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัในห้องผา่ตดั  ของมีค่าต่างๆให้เก็บไวก้บัตวั ไม่ควรทิ้งไวใ้นเส้ือผา้ท่ีทิ้ง
ไวใ้นหอ้งแต่งตวัเน่ืองจากอาจสูญหายได ้  และทางหอ้งผา่ตดัไม่สามารถรับผดิชอบในการสูญหายได ้

5.  ชุดส าหรับใส่ในห้องผ่าตดั หมวก MASK และรองเทา้ในห้องผ่าตดั ห้ามใส่หรือน าออกจากห้องผ่าตดั
โดยเด็ดขาด 

6.  ห้องพกัฟ้ืน  อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัห้องผา่ตดั  นกัศึกษาท่ีช่วยในการผา่ตดัตอ้งติดตามผูป่้วยออกจาก
ห้องผา่ตดัไปจนถึงห้องพกัฟ้ืน เพื่อจะไดต้รวจและเฝ้าดูอาการเปล่ียนแปลง  ตลอดจนท่อระบายต่างๆท่ี
ถูกปลดออกขณะเคล่ือนยา้ยว่าได้รับการต่ออย่างถูกตอ้งแล้วหรือยงั  ในห้องพกัฟ้ืนน้ี นักศึกษาจะได้
เรียนรู้ถึงการสังเกตอาการหลงัผา่ตดัทนัที  ระยะท่ีผูป่้วยเร่ิมรู้สึกตวัหลงัจากฟ้ืนจากยาสลบ จนกระทัง่
รู้ตวัดีก่อนท่ีจะกลบัหอผูป่้วยเดิมอีกคร้ังหน่ึง 

 
ระเบียบปฏิบัติในการรับผู้ป่วยและการเขียนรายงาน 
1.  ภาควิชาจะรับผูป่้วยไวใ้นความดูแลทุกวนั โดยทัว่ไปจะรับเขา้มาในเวลาราชการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉินจะ

รับมาไดทุ้กเม่ือ 
2.  เน่ืองจากนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 ผา่นแต่ละหน่วยเพียง 1 สัปดาห์ ดงันั้น ภาควิชามีนโยบายใหน้กัศึกษา

เรียนรู้ผูป่้วยด้วยตนเอง โดยเลือกรับผูป่้วยไวเ้พื่อการเรียนรู้ในการท ารายงาน 1 ราย และ ท ารายงาน 
progress note  1 ราย และท่ีส าคญั ไม่ควรเป็นผูป่้วยในรายเดียวกบัท่ีเลือกเรียน bed side teaching และ 
problem solving exercise เพื่อประโยชน์แก่นกัศึกษาเองในการเรียนรู้ผูป่้วยท่ีหลายหลายในสัปดาห์นั้นๆ  
( ในหน่วยย่อยของศลัยศาสตร์ทัว่ไป  อนุญาตให้เป็นผูป่้วยรายเดียวกบัท่ีนักศึกษาแพทยปี์ 4 รับไวใ้น
ความดูแลได ้)    

3.  นกัศึกษาแพทยค์วรจะรีบรับผูป่้วยให้เร็วท่ีสุดหลงัจากผูป่้วยนอนโรงพยาบาล  โดยเฉพาะผูป่้วยกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อท่ีจะได้มีโอกาสได้ศึกษาผูป่้วยตั้งแต่ก่อนผ่าตดั  การรับผูป่้วยหลงัการผ่าตดัจะท าให้เสีย
โอกาสตรวจพบอาการแสดงท่ีส าคญัก่อนผา่ตดัได ้   

4.  เม่ือไดรั้บผูป่้วยแลว้ ให้นกัศึกษาเขียนช่ือและชั้นปี ลงบนกระดาษแผน่เล็กๆไวห้นา้ CHART HOLDER 
ของผูป่้วยและจะตอ้งบนัทึกรายงานท่ีส าคญัๆ ( admission note หรือ on service note ) ลงใน chart ให้
เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง  ห้ามนกัศึกษาแพทยน์ าเอาขอ้มูลส าคญัของผูป่้วย เช่น แฟ้มผูป่้วยนอก operative 
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note ออกจากแฟ้มประวติัอย่างเด็ดขาดเน่ืองจากอาจเกิดการสูญหาย ส าหรับซองฟิล์มผูป่้วย ถ้า
จ าเป็นตอ้งน าไปศึกษานอกหอผูป่้วยจะตอ้งแจง้พยาบาลประจ าหอผู ้ป่วยให้ทราบทุกคร้ัง และตอ้งน ามา
คืนท่ีหอผูป่้วยหลงัจากเรียนเสร็จทนัที 

5.  แนวทางการเขียนรายงานแรกรับฉบบัสมบูรณ์ ให้ดูจากหัวขอ้ในการเขียนรายงานและแบบประเมินผล
รายงานผูป่้วยใหส่้งกบัอาจารยเ์วรท่ีรับปรึกษาในวนันั้นๆ  

6.  ติดตามดูแลผูป่้วยทุกวนั เพื่อฝึกหัดการเขา้หาและปฏิบติัตวัต่อผูป่้วย  ศึกษาการดูแลรักษาตลอดจนการ
ใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัตวั การป้องกนัโรคส าหรับผูป่้วยและครอบครัว 

7.  บนัทึกการเปล่ียนแปลง  การด าเนินโรค หรือผลการรักษาของผูป่้วย  โดยบนัทึก progress note ในแต่ละ
ปัญหาของผูป่้วยโดยใช้ S-O-A-P format ในผูป่้วยบางรายมีการเปล่ียนแปลงน้อยอาจจะไม่ตอ้งเขียน
อะไรมาก  ผูป่้วยบางรายมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญับ่อย อาจจะตอ้งบนัทึกการเปล่ียนแปลงวนัละหลาย
คร้ัง การติดตามดูแลท่ีดีท าให้เกิดเจตคติดา้นวชิาการท่ีดี  มองเห็นส่ิงท่ียงัเป็นค าถามอยู ่ เห็นทางวางแผน
ใหม่ๆ  เกิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ท่ีส าคญัควรบนัทึกความเห็นต่อการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั หรือแผนการ
รักษาทุกคร้ัง 

8.   การติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการหรือการตรวจพิเศษอ่ืน   นักศึกษาแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยควร
ติดตามผลการตวจและบนัทึกไวใ้นแฟ้มรายงานผูป่้วย  ฝึกหดัการแปลผลการตรวจนั้นๆ และวิเคราะห์ดู
วา่ตรงกบัแผนการท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อการวางแผนต่อไป   

9.  เม่ือผูป่้วยพน้จากความดูแล เช่นจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ยา้ยแผนก หรือนักศึกษาผูดู้แลยา้ยสาย
หรือยา้ยแผนก  ให้เขียน  Discharge summary  หรือ Off-service note โดยสรุปปัญหาของผูป่้วยอย่าง
สั้นๆ  ผลการตรวจและรักษา แผนการต่อไป  เพื่อผูท่ี้จะมาดูแลผูป่้วยต่อไปจะไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

10.  เม่ือครบระยะเวลายา้ยสายหรือยา้ยแผนก  ให้นักศึกษาแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยตอ้งรับผิดชอบในการจ่าย
ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลใหก้บันกัศึกษาแพทยก์ลุ่มต่อไป    และนักศึกษาแพทยก์ลุ่มใหม่ตอ้งรับ
ผูป่้วยเก่าท่ีอยูใ่นความดูแลของนกัศึกษากลุ่มเก่ามาอยูใ่นความรับผดิชอบทุกราย 

 

***  ในการศึกษาและดูแลผู้ป่วย ไม่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในความ
ดูแลเท่าน้ัน นักศึกษาควรจะศึกษาผู้ป่วยในหน่วยสาขาวิชาที่ตัวเองหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงาน
ให้มากทีสุ่ด เพ่ือเพิม่พูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้มากทีสุ่ด   *** 
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ข้อก าหนดในการส่งรายงานผู้ป่วยและรายงาน progress note 

 
1. รายงานผู้ป่วย และ progress note ทีต้่องส่งทั้งหมดมี 6 ฉบับ โดยส่งสัปดาห์ละ 1 ฉบับ ให้ส่งในวนั

จันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ก่อนเวลา 15.00 น. โดยใส่ไว้ในกล่องใส่รายงานในห้องพกันักศึกษา 
เจ้าหน้าทีจ่ะไปเกบ็รายงานในวนัจันทร์ 15:00 น. และวนัพุธ 15:00 น. 

2. กรณวีนัจันทร์ หรือวนัพุธ เป็นวนัหยุดราชการ เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็รายงานในวันท าการถัดไป  
3. ถ้าส่งรายงานหลงัวันจันทร์ 15:00 น. ถึง วนัพุธ 15:00 น. ถือว่าส่งรายงานช้า 
4. ถ้านักศึกษายงัไม่ส่งรายงาน ในวนัพุธ 15:00 น. โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับ

รายงาน ถือว่าขาดส่ง และได้คะแนนรายงานฉบับน้ันเป็น 0  
5. นักศึกษา ต้องส่งรายงาน และ progress note ทุกฉบับ ถ้าขาดส่งรายงานฉบับใดฉบับหน่ึง จะติด I 

ต้องมาเรียนซ่อมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ ท ารายงานเพิม่เติมตามทีภ่าควชิาก าหนด 
6. ให้ นักศึกษา บันทกึการส่งรายงาน ด้วยลายมือตนเอง ทุกคร้ัง  

 

หัวข้อในการเขียนรายงานผู้ป่วย 
1. ขอ้มูลผูป่้วย (Identification data) 
2. ผูใ้หป้ระวติัและความน่าเช่ือถือ (Source of data and reliability) 
3. ประวติัการเจบ็ป่วย (History of illness) 

 อาการส าคญั (Chief complaint) 
 ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจุบนั (Present illness) 
 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, 

allergy) 
 ทบทวนประวติัการเจบ็ป่วยในอดีตอีกคร้ังเป็นระบบ (systemic review)  
 ประวติัทางครอบครัว (Family history - health of family, familial diseases, marital history) 
 ประวติัทางสังคม (Social history - birth place, social and economic status, daily activities, use of 

drugs, occupation) 
4. การตรวจร่างกาย (Physical examination) 

 Vital signs on admission ( 
Temperature, BP, pulse, respiratory 
rate, height, weight) 

 General appearance 
 Integument (skin, nails, hair) 

 Head (skull, eyes, nose, ears, 
mouth, and throat ) 

 Neck  
 Breast 
 Chest and lungs 
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 Cardiovascular system (heart and 

peripheral vascular) 
 Abdomen 
 Genitalia 
 Anal and rectal examination 

 Back 
 Extremities 
 Nervous system 
 Mental status 

5.  การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (Provisional diagnosis) และขอ้คิดเห็น 
6.  ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐาน ( Basic Laboratory Investigations) 
7.  การวนิิจฉยัแยกโรค (Differential diagnosis) และขอ้คิดเห็น 
8.  แผนการรักษาและการตรวจคน้ต่อไป (Treatment and further examinations) 
9.  ผลการตรวจพิเศษทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ( Special Investigations) 
10.  การวนิิจฉยัโรคขั้นสุดทา้ย (Final Diagnosis) 
11.  ผลการรักษาและการด าเนินโรค (Results of treatment and progress of disease) 
12.  แผนการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและครอบครัว (Plan of patient and family education) 

 

หัวข้อในการเขียนรายงานผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
1. ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ (Identification data of injured patient) 
2. ผูใ้หป้ระวติัหรือผูน้ าส่ง และความน่าเช่ือถือ (Source of data and reliability) 
3. ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุ (History of injury) 

3.1 อาการส าคญั (Chief complaint) 
3.2 รายละเอียดของการบาดเจบ็ (Description of event) 

3.2.1 กลไกการไดรั้บอุบติัเหตุ (Mechanism of injury) 
3.2.2 สภาพท่ีเกิดเหตุและความเสียหาย (Environment) 
3.2.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

3.3 ประวติัการไดรั้บการรักษาเบ้ืองตน้จากท่ีอ่ืนมาก่อน (Previous treatment) 
3.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, 

allergy, medications) 
4.  การประเมิน เบ้ื องต้น  (Initial evaluation and assessment - Primary survey including vital signs and 

level of consciousness) 
5.  ขั้นตอนในการรักษาเบ้ืองตน้ (steps in the initial resuscitation) 
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6.  การตรวจร่างกายตามระบบ (Secondary survey) 

 Head and face 
 Neck 
 Chest and lungs 
 Abdomen 
 Pelvis and perineum 
 Back and spine 
 Extremities and peripheral 

vascular 
 Neurological examination 



 

 

7.  การวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ ( Provisional diagnosis and specific organs injuries) 
8.  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ภาพถ่ายรังสี และการสืบตน้อ่ืนๆ (Investigations) 
9.  การดูแลรักษาทัว่ไปและการรักษาต าแหน่งท่ีมีการบาดเจ็บ (General management and management of 

specific injuries) 
10. ผลการรักษาและการติดตามการเปล่ียนแปลง  (results of treatment and progression) 
11. วจิารณ์ (Discussion) 
 
SERVICE ROUND 
 นกัศึกษาแพทยต์อ้ง service round ร่วมกบัอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นในตอนเยน็หลงัจากท่ีเรียน
ในห้องบรรยายเสร็จ  และตอนเชา้ในวนัหยุดราชการ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปของผูป่้วยภายในหน่วย และ
ช่วยดูแลผูป่้วยในดา้นต่างๆ เช่น การท าแผล การท าหตัถการต่างๆ  
 
การปฏิบัติงานทีห้่องฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ปี 5 

นกัศึกษากลุ่มท่ีอยูศ่ลัยศาสตร์เฉพาะทางลูป trauma neuro plastic จะไดรั้บการมอบหมายให้อยูเ่วรท่ี
ห้องฉุกเฉิน ( emergency room ) โดยมีตารางเวรแจกให้ และติดท่ีบอร์ด ซ่ึงนกัศึกษาจะมีโอกาสไดอ้ยูเ่วรคน
ละประมาณ 5 คร้ัง  

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถทราบถึงวธีิการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็อยา่งเบ้ืองตน้ท่ีหอ้งฉุกเฉินได ้
2. สามารถทราบถึงวธีิการเยบ็บาดแผล และสามารถเยบ็บาดแผลบริเวณผวิหนงัท่ีไม่รุนแรงได ้
ข้อปฏิบัติ 
1. เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 ในวนัท่ีมีรายช่ือฝึกปฏิบติังาน  
2. รายงานตวัต่ออาจารยแ์พทยท่ี์ห้องฉุกเฉินทุกคร้ัง ให้อาจารยล์งลายมือช่ือรับทราบในสมุดบนัทึก

หตัถการก่อนลงเวรทุกคร้ัง 
3. ร่วมฝึกปฏิบติังานในห้องฉุกเฉินร่วมกบั น.ศ.พ. ปี 6 และอาจารยแ์พทยใ์นการดูแลผูป่้วยท่ีได้รับ

อุบติัเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การอยู่เวรของหน่วย CVT 
 นกัศึกษาท่ีอยูห่น่วย CVT ตอ้งข้ึนอยูเ่วร ICU CVT ในวนัองัคารและวนัพฤหสับดีตั้งแต่ 19.00 – 
23.00น. เพื่อเรียนรู้การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและเตรียมผูป่้วยส าหรับการเรียน post-
operative ICU round ในเชา้วนัพุธ 
 

ขอย า้เตือน เพ่ือเป็นความหลากหลายในการเรียนรู้ ผู้ป่วยทีนั่กศึกษาน ามา Teaching round , 
problem solving exercise , patient report and progress note report ต้องเป็นผู้ป่วยคนละราย
กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบัดวกิฤติ 
( Trauma and Critical Care Unit ) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวิกฤติ ในกระบวนวชิา พ.คพ.
502 มีดงัต่อไปน้ี 

 เพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสศึกษาการให้การรักษาผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุโดยการสังเกต ฝึกการให้การ
ซักประวติั และตรวจร่างกายผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุของหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดั
วกิฤติ ท่ีมารับการรักษาเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีห้องฉุกเฉิน รวมทั้งมีโอกาสฝึกติดตามการรักษาผูบ้าดเจ็บ
ท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในหอผูป่้วย 

 เพื่อให้นึกศึกษาสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีของกลไกการบาดเจ็บ (mechanism of injury) และ
หลักการประเมินเบ้ืองต้นของผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บ (initial assessment) มาปฏิบัติเพื่อให้การรักษา
เบ้ืองตน้และพิจารณาส่งต่อผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เพื่อให้นกัศึกษาทราบความแตกต่างในดา้นกายวิภาคและสรีรวิทยาในกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บพิเศษ 
เช่น เด็ก ผูสู้งอายุ และสตรีตั้งครรภ์ และสามารถให้การรักษาเบ้ืองตน้ รวมทั้งพิจารณาส่งต่ออย่าง
เหมาะสมได ้รวมทั้งตระหนกัถึงความเป็นไปไดข้องการละเมิดต่อผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ในกลุ่มน้ี 

 เพื่อให้นกัศึกษาทราบหลกัการและสามารถปฏิบติัหัตถการช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ในผูบ้าดเจ็บ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การเปิดทางเดินหายใจพื้นฐาน การช่วยหายใจ การห้ามเลือด และการท าอลัตร้าซาวด์ในผูท่ี้ไดรั้บ
บาดเจบ็ 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสท าหตัการพื้นฐานจากการบาดเจบ็ท่ีห้องฉุกเฉิน 
 เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดัผูบ้าดเจบ็ท่ีเขา้รับการผา่ตดัเป็นกรณีฉุกเฉิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวียนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วย หน่วยศลัยศาสตร์
อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ เป็นเวลา 1 สัปดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

 
*หอ้งเรียน skill station 
Ultrasound อ.ธิดารัตน์ ศูนยฝึ์กทกัษะผา่ตดัเสมือนจริง  

ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ 
Stop the bleed อ.ก าธน ศูนยฝึ์กทกัษาผา่ตดัเสมือนจริง  

ชั้น 8 อาคารปฏิบติัการ 50 ปี 
Initial management อ.โอบเอ้ือ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ 
Airway management อ.กวศีกัด์ิ ศูนยฝึ์กทกัษาผา่ตดัเสมือนจริง  

ชั้น 8 อาคารปฏิบติัการ 50 ปี 

 
1.Teaching round   

วนัจนัทร์ (service round อ.ธิดารัตน์) ,วนัอังคาร (อ.ก าธน) , วนัพุธ (อ.โอบเอ้ือ) , วนัพฤหัสบดี 
(อ.นเรนทร์)  และวนัศุกร์ (อ.กวศีกัด์ิ) เวลา 7.00-8.30 น.  

 Service round ในวนัจนัทร์ ให้นกัศึกษาแพทย ์round พร้อมแพทยป์ระจ าบา้นและ อ.ธิดารัตน์ เวลา 
7.00 น. โดยเร่ิมตน้ท่ีหอผูป่้วยก่ึงวกิฤตศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ (TCCU) 

 Teaching round ให้นักศึกษาแพทยเ์ตรียมผูป่้วยท่ีรับการรักษาอยู่ในหอผูป่้วยก่ึงวิกฤตศลัยศาสตร์
อุบติัเหตุ (TCCU) หรือหอผูป่้วยศลัยกรรมชาย/หญิง มาน าเสนออาจารย ์ 

2.Skill station 
 ให้นกัศึกษาฝึกท าหตัถการพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการช่วยชีวติผูบ้าดเจ็บดงั ในวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 
8.30-9.30 น. ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

วนั 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

จนัทร ์
Service round 
(อ.ธิดำรตัน)์ 

U/S 
(อ.ธิดำรตัน)์ 

OR หอ้ง 9 
Service 
round 

องัคำร 
Teaching 
(อ.ก ำธน) 

Stop the 
bleed 

(อ.ก ำธน) 
OPD พกั 

SDL  
หรอื PBL CVT wk 2 , 4 

Service 
round 

พธุ 
Teaching 
(อ.โอบเอือ้) 

Initial mx 
(อ.โอบเอือ้) 

ICU round 
New case conference 

(หอ้งประชมุศนูยอ์บุตัิเหต)ุ 
Service 
round 

พฤหสั 
Teaching 
(อ.นเรนทร)์ 

Airway Mx 
(อ.กวีศกัดิ)์ 

Multi round 
ที่  SubICU trauma 

Journal 
club 

พกั MM trauma SDL 
Service 
round 

ศกุร ์
Teaching 
(อ.กวีศกัดิ)์ 

Topic conference 
(หอ้งประชมุศนูย์

อบุตัิเหต)ุ 

MM & grand round 
ภำควิชำ 

พกั SDL 
Service 
round 



 

 

 Ultrasound in trauma ฝึกใช้เคร่ือง ultrasound และเรียนรู้วิธีการท า ultrasound ท่ีส าคญัในผูบ้าดเจ็บ 
โดยใชหุ่้นจ าลอง 

 Stop the bleed ฝึกหัตถการห้ามเลือดฉุกเฉินในผูบ้าดเจ็บ ได้แก่ การท า wound packing, การใช ้
tourniquet, traction splint และ pelvic binder 

 Airway ใหเ้รียนรู้จกัและฝึกใชอุ้ปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ โดยใชหุ่้นจ าลอง 
 Initial assessment ฝึกโดยใช้ multiple trauma scenario และให้นักศึกษาหมุนเวียนฝึกปฏิบัติกับ

หุ่นจ าลอง 
4.การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัองัคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.ท่ีห้องตรวจศลัยกรรมทัว่ไป101 นกัศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษา
ผูป่้วยนอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวิกฤติ ให้นักศึกษาแพทยเ์ฝ้า
สังเกตการณ์ซกัประวติั และตรวจร่างกายของอาจารยภ์ายในหน่วย 
 
5.การผ่าตัดใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวิกฤติ มีผูป่้วยเขา้รับการผา่ตดัในห้องผา่ตดัหมายเลข 9  ซ่ึง
ผูป่้วยท่ีเข้าห้องผ่าตดัจะเป็นผูป่้วยภายในหอผูป่้วยท่ีนัดมารับการผ่าตดัเพื่อแก้ไขผลขา้งเคียง หรือผ่าตดั
เสริมสร้างให้ผูป่้วยกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ นักศึกษาแพทยมี์หน้าท่ีตอ้งเขา้ช่วยผ่าตดัหรือสังเกตการณ์ ในวนั
จนัทร์ เวลา 10:00 ถึง 14.00 น. (หากไม่มีการเรียนการสอน)โดยนักศึกษาแพทยค์วรศึกษาประวติัและการ
วนิิจฉยัโรคมาก่อนการเขา้ช่วยหรือสังเกตการณ์ 

ในบางวนัช่วงในเวลาราชการ อาจมีผูบ้าดเจ็บท่ีเขา้มารับการรักษาเป็นผูป่้วยใน มีความจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการผา่ตดัเป็นกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงจะเขา้รับการผา่ตดัในห้องผา่ตดัฉุกเฉิน นกัศึกษาควรเขา้ช่วยผา่ตดัหากมี
โอกาส  ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาแพทยค์วรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ ลกัษณะตรวจพบในห้องผ่าตดัของผูป่้วยรายนั้น 
เพื่อให้เห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้ และนกัศึกษาควรสังเกตหตัถการพื้นฐานของการ
ผา่ตดั เช่น การผูกไหม การเยบ็แผล การเลือกใชเ้คร่ืองมือผ่าตดัให้เหมาะกบัลกัษณะหตัถการ และวิธีการใช้
เคร่ืองมือผา่ตดัแบบพื้นฐาน ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 

 
Service Conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม 4 กิจกรรมคือ  
1. Trauma new case admission conference 
 เวลา :  วนัพุธ เวลา 12.00 -14.00น.   สถานที ่ : หอ้งประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ 
 ลกัษณะ activity : เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีรับใหม่ทั้ งหมดในรอบสัปดาห์นับจาก 7.00น. วนัพุธ
สัปดาห์ก่อน โดยนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6  
2. Journal club 

เวลา :  วนัพฤหสับดี เวลา 11.00 – 12.00น.  สถานที ่ : หอ้งประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ 



 

 

ลกัษณะ activity : เป็นการน าเสนอ ความรู้ใหม่ ๆ ใน Journal ท่ีเป็นสากล สัปดาห์ละ 2 เร่ือง โดยให้แพทย์
ประจ าบา้นเป็นผูน้ าเสนอ เวลาในการ น าเสนอ ไม่เกิน 15 นาที (ตอ้งส่งหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอ ภายในวนัองัคาร 
โดยน า full paper ใหอ้าจารยพ์ิจารณา)  
 
3.  Morbidity and mortality conference 

เวลา:     วนัพฤหสับดี เวลา 13.30-14.30                               สถานท่ี : หอ้งประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ 
ลกัษณะ activity : เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีเสียชีวิต และมีภาวะแทรกซ้อน ตลอดในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ( 
นับจาก 7.00 น. ของวนัพุธ สัปดาห์ก่อน จนถึง 7.00 น. วนัพุธ สัปดาห์ท่ีท า Conference ) จะมีการรายงาน
ประวติั ส่ิงตรวจพบ การรักษา และ ผลการชนัสูตรศพ ( Full autopsy) พร้อมรูปถ่ายมาจากภาควิชานิติเวช
ศาสตร์ โดยการมีการวิจารณ์ถึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วน
ผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจะมีการวิจารณ์ถึงข้อผิดพลาดในการรักษาท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูป่้วย 
นกัศึกษาแพทยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรม มีบทบาทในการศึกษาปัญหาของผูป่้วยโดยการสังเกต และอาจแสดงความ
คิดเห็นไดถ้า้มีการถามจากอาจารย ์
 

4.Trauma topic review 
เวลา :  วนัศุกร์เวลา 8.30 – 10.00น.  สถานที ่ : หอ้งประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ 

ลักษณะ activity : เป็นการน าเสนอความรู้จากต าราศัลยศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยเป็นหัวข้อท่ีได้รับ
มอบหมายจากอาจารยป์ระจ าหน่วย นกัศึกษาแพทยมี์บทบาทในการรับฟังและซกัถามหากมีประเด็นท่ีสงสัย 
  
การดูแลผู้ป่วยใน (ward round) 
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ เวลา 15:00 – 16:30 และช่วงเช้าของวนัหยุดราชการ 8:00 – 10:00 น 
หากนกัศึกษาแพทยไ์ม่มีกิจกรรมวิชาการใดในช่วงเวลาดงักล่าว ให้นกัศึกษาแพทยติ์ดตามแพทยป์ระจ าบา้น
ในการดูแลผูป่้วยใน เพื่อเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย และฝึกท าหตัถการเม่ือมีโอกาส 
 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 ท่ีผ่านการปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวิกฤติ 
ศลัยศาสตร์ตกแต่งและศลัยศาสตร์ระบบประสาท มีหน้าท่ีอยู่เวรห้องฉุกเฉินตามตารางเวรท่ีภาควิชาจดัให ้
ตั้ งแต่เวลา 19.00 – 22.00น. โดยมีหน้าท่ีเรียนรู้เก่ียวกับผูป่้วยท่ีมารักษาท่ีห้องฉุกเฉินและได้ท าหัตการ
เบ้ืองตน้บางอยา่ง เช่น เยบ็แผล , ฉีควคัซีน ใหก้บัผูป่้วยตามท่ีอาจารยท่ี์อยูเ่วรหอ้งฉุกเฉินก าหนด 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองของการปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ี
เหมาะสมมาปรึกษาเป็นการส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา 



 

 

 
หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เติม 

 Advanced Trauma Life Support (ATLS) program for doctor, American College of Surgeons, 10th 
Edition   

 Schwartz’s Principle of Surgery ,  Brunicardi FC.  11th Edition  .  
 Sabiston Textbook of Surgery , 20th Edition. .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ (Neurosurgery) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 มีดงัต่อไปน้ี 
1.  นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยประสาทศลัยศาสตร์  ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  การดูแล

ผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยประสาทศลัยศาสตร์รับผิดชอบ สามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายทางระบบ
ประสาทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  นักศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ ทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั  และขั้นตอน
พื้นฐานในการผา่ตดั สามารถวางแผน และเรียนรู้ถึงแนวทางการ Investigation ท่ีเหมาะสม 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยประสาทศัลยศาสตร์  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานใน
หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (นกัศึกษาท่ีไม่ไดฝึ้กปฏิบติังานในหน่วยประสาทศลัยศาสตร์
ในชั้นปีท่ี 5 จะมาไดม้าฝึกในชั้นปีท่ี 6) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แพทยศาสตร์บณัฑิต ดงัน้ี (ดูในตารางการฝึกปฏิบติังาน) 

1. Teaching round  ทุกวนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 7.00-8.30 น. เป็น teaching round ของหน่วยประสาท
ศลัยศาสตร์  ตามหวัขอ้ต่าง ๆ  
- วันจันทร์ Neurological Examination โดย อ.ชุมพล ไม่ต้องเตรียมเคส ท่ี  หอผู ้ป่วยประสาท

ศลัยศาสตร์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 
- วันอังคาร Unconscious patient approach โดย อ.เกรียงศักด์ิ  ท่ี  หอผู ้ป่วย ICU Neuro ชั้ น  3 ตึก

ศรีพฒัน์ หลงัจากนั้นร่วม Service round ต่อกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 
- วนัพุธ Neurosurgical patient approach โดย อ.ชานน ท่ี หอผูป่้วยประสาทศลัยศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร

เฉลิมพระบารมี (ให้นกัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีตวัเองสนใจ เพื่อท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การ
ตรวจร่างกายและผลการตรวจอยา่งอ่ืนให้กลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน 
เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจพื้นฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารย ์

- วนัพฤหสั Patient care โดย อ.จิระพงศ ์ท่ีหนา้ลิฟท ์ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน ไม่ตอ้งเตรียมเคส 
- วนัศุกร์ Bedside Teaching โดย อ.ธัญญา ท่ีหอผูป่้วย ICU Neuro ชั้น 3  ตึกศรีพฒัน์ ให้ นศ.เตรียม

เคส 
2. การตรวจผู้ป่วยนอก  หน่วยประสาทศลัยศาสตร์มีการตรวจรักษาผูป่้วยนอกทุกวนัจนัทร์ องัคารและ

ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. ท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 2   มีการเรียนการสอนท่ี O.P.D. โดยให้
นกัศึกษาไปพบอาจารยท่ี์ O.P.D. เบอร์ 2 เวลา 10.00 น.ในวนัจนัทร์ สอนโดย อ.เกรียงศกัด์ิ , วนั
องัคาร สอนโดย อ.ธนฐั 

3. ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR major) หน่วยประสาทศลัยศาสตร์มีตารางการท าผา่ตดัใหญ่ท่ีเป็น elective 
cases ทุกวนั ใหน้กัศึกษาเขา้สังเกตการผา่ตดั เพื่อจะไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนในการรักษาผูป่้วยดว้ยการ
ผา่ตดั นกัศึกษาอาจมีโอกาสไดเ้ขา้ช่วย หรือเก็บหตัถการใน log book โดยก าหนดให ้นศ.เขา้ OR ใน



 

 

วนัพุธ และ พฤหสั 10.00-12.00 หรือหาก นศ.มีความสนใจเพิ่มเติมอาจหาโอกาสเขา้ OR ไดท้ั้งใน
และนอกเวลาราชการ ท่ี นศ.ไม่ติดกิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถปรึกษาพี่แพทยป์ระจ าบา้นเพื่อเขา้ร่วมได ้

4. Service conference ให้นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี ้
- New admission conference ทุกวนัพุธ ท่ีหอ้งประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ  
- Conference หน่วย วนัพฤหสั ท่ีหอ้งประชุมภาค (บุญสม-มาร์ติน) 
- Neuro-x-ray conference ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. (ก่อน ward round สถานท่ีสามารถถาม

แพทยป์ระจ าบา้นได)้ 
5. Self-directed Learning (SDL) เป็นชัว่โมงท่ีนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ

ฝึกทักษะในการเป็น Lifelong learners โดยใช้ปัญหาผูป่้วยท่ีพบน าไปสืบค้นเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ท่ีเตรียมไวใ้ห้ เช่น บันทึกตวัอย่างผูป่้วย (Case record), การสืบค้นในต ารา หรือ  internet 
website, การศึกษาจาก Lecture online, การปรึกษาโดยตรงกบั resource person (อาจารยห์รือแพทย์
ประจ าบา้น เพื่อปรึกษาในประเด็นหวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจ หรือ ตอ้งการฝึก skill ต่าง ๆ), อาจเป็นชัว่โมงท่ี 
นศ.นดัอาจารยเ์พื่อชดเชยใน หวัขอ้ท่ีไม่ไดเ้รียน 

6. WARD ROUND / SERVICE ROUND นกัศึกษาควรดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมแพทยป์ระจ าบา้นและ
แพทยใ์ชทุ้นทุกวนัในตอนเยน็ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ  เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาผูป่้วย  การ
เตรียมผา่ตดั  การดูแลหลงัผา่ตดั  

7. การรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลและการส่งรายงานผู้ป่วย  นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายใหร่้วมดูแลผูป่้วย
ของหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ โดยใหท้ ารายงานส่งอาจารยท่ี์ดูแลผูป่้วยรายนั้น โดยตรวจสอบได้
จากหอผูป่้วยจ านวน 1 ฉบบั โดย case ไม่ซ ้ ากบั case ท่ีท า teaching round และ รูปแบบการเขียน
รายงานจะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีหน่วยก าหนด   

8. Post-test  เพื่อประเมินความรู้ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ และนกัศึกษาสามารถประเมินตนเองวา่มีหวัขอ้ใดท่ี
ยงัไม่เขา้ใจ สามารถสอบถามอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นเพิ่มเติม 
 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เติม  
1. JR Youmans. Neurological Surgery. 7th  Ed. Philadelphia, WB Saunders Co., 2011 
2. Kenneth W, Lindsay, Ian B, Robin C. Neurology and Neurosurgery Illustrated 
3. Mark S Greenberg. Handbook of Neurosurgery. 2010 
4. เอกสารค าสอนและบทความวชิาการ download ไดท่ี้ www.neurosurgerycmu.com 
5. วดีีโอ Lecture online ใน Microsoft Team 

 
 
 
 
 

http://www.neurosurgerycmu.com/


 

 

ตารางการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ( น.ศ.พ. ปี 5 ) 
 

วนั 7.00-8.30 8.45-09.45 10.00-12.00 12.00-
13.00 

13.00-15.00 15.00-> 

จนัทร์ Neurological Examination 
(อ.ชุมพล) ไม่ตอ้งเตรียมเคส 

@ ท่ีวอร์ด ชั้น 7 

Teaching OPD   
(อ.เกรียงศกัด์ิ) 

@ OPD2 

 Burn Unit 
Round 

(อ.พดุตาน)  
หรือ 
SDL 

Ward 
Round 

องัคาร Unconscious patient 
approach  

(อ.เกรียงศกัด์ิ) 
@ ICU Neuro ชั้น 3 ตึก

ศรีพฒัน ์

Service Round 
(อ.เกรียงศกัด์ิ) 

Teaching OPD    
(อ.ธนฐั) 
@ OPD2 

 SDL  
หรือPBL CVT 

wk 2 , 4 

Ward 
Round 

พุธ Neurosurgical patients 
approach  

เตรียม เคส (อ.ชานน) 
@ ท่ีวอร์ด ชั้น 7 

Conference 
หน่วย 

@ หอ้งประชุม
ศูนยอ์ุบติัเหต ุ

OR  
(อ.เกรียงศกัด์ิ) 

@ ชั้น 3 
ศรีพฒัน ์

 Faculty’s 
activities 

Ward 
Round 

พฤหัสบด ี Patients care  
(อ.ธนฐั ) ไม่ตอ้งเตรียม

เคส 
@ หนา้ลิฟท ์ชั้น 2  อาคาร

บุญสมมาร์ติน 

Conference 
หน่วย 

@ หอ้งประชุม
บุญสม-มาร์ติน 

OR  
(อ.ธญัญา) 
@ ชั้น 3 
ศรีพฒัน ์

 SDL Ward 
Round 

ศุกร์ 
 
 
 

Bed side teaching เตรียม
เคส 

(อ.ธญัญา) 
@ ICU Neuro ชั้น 3 ตึก

ศรีพฒัน ์

Post - test 
 (อ.ธญัญา) 
@หอ้งเรียน 

0210 

SDL  SDL Ward 
Round 

เสาร์ Ward Round    

อาทติย์ Ward Round    

 
 
 
 



 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด (CVT) 
 

วัตถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ของนกัศึกษาแพทย์
ชั้นปีท่ี 5 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก หวัใจ และหลอดเลือดในหลายๆประเภท 

ทั้ง congenital heart disease, valvular heart disease, aortic disease และ ischemic heart disease 
2. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก หวัใจ และหลอดเลือด ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงั

ผา่ตดั  และทราบขั้นตอนพื้นฐานในการผา่ตดั รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยอยา่งเตม็ท่ี 
 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 จะหมุนเวยีน
กนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก หวัใจ และหลอดเลือด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัจนัทร์
ถึงวนัอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นส่วนของการเรียนการสอน และ กิจกรรมของหน่วย ซ่ึงมีตารางการฝึกปฏิบติังาน
ดงัน้ี 

1. Orientation + Pre-test 
สถานท่ี: หอ้งประชุม ICU CVT ชั้น3 อาคารศรีพฒัน์ เวลา 7.30น.  โดย อ.ฉตัรอรุณ 
 

2. การเรียนการสอน 
2.1 Bedside teaching round  

a. วนัองัคาร เรียนกบั อ.วีระชยั เวลา 07.00-08.30 ให้นกัศึกษาเตรียมเคสท่ีสนใจและรอเรียน
กบัอาจารยท่ี์ ward สามญั CVT ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 

b. วนัศุกร์ เรียนกบั อ.สุรินทร์หรือ อ.อมฤต ให้นกัศึกษาเตรียมผูป่้วยในปัญหาท่ีตวัเองสนใจ 1 
รายส าหรับการเรียนการสอน และแจง้ใหอ้าจารยผ์ูดู้แลทราบก่อน 1 วนัก่อนราวด ์

                      **ไม่ควรเลือกผูป่้วยท่ีมีก าหนดการผา่ตดัรายแรกในเชา้วนันั้น  
3. OPD teaching อ.อมฤต 

วนัจนัทร์ เวลา 8.45 น. เรียนเร่ืองการดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดัหัวใจในคลินิก ท่ี OPD 
ศลัยกรรม1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี เน้ือหาเน้นเร่ืองการตรวจร่างกายหลงัผ่าตดัใน 
OPD, การปรับยา และการให้ค  าแนะน าแก่ผูป่้วย  นกัศึกษาจะไดน้ าความรู้จากการเรียนใน
หัวขอ้ OPD teaching  ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจผูป่้วยจริงท่ี OPD หลงัจากนั้นเรียนจาก
ผูป่้วยจริงพร้อมอาจารย ์จนถึงเวลา 12.00 น. 
หมายเหตุ: แผนก CVT จะมีการออกตรวจผูป่้วยนอก (OPD) ในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ 

 
 
 
 



 

 

4. OR Teaching อ.ฉตัรอรุณ 
วนัองัคาร เวลา10.30-12.00น. เรียนรู้เร่ืองพื้นฐานในการผ่าตดัหัวใจโดยเข้าไป

พร้อมอาจารย ์หลงัจาก teaching ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 1ชัว่โมง ให้นกัศึกษาสามารถเขา้เคส
ผา่ตดัไดต้ามสมควร 

หมายเหตุ: แผนก CVT มีผ่าตัดทุกวนัท่ีห้องผ่าตัด ชั้ น 3 ตึกศรีพัฒน์ นักศึกษา
สามารถเขา้สังเกตการผ่าตดัไดทุ้กเวลาท่ีว่างจากกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ โดยจะมี
อาจารยท่ี์ท าการผ่าตดัในวนันั้นเป็นผูดู้แลการเรียนการสอนในห้องผ่าตดั นกัศึกษาควรหา
โอกาสเขา้สังเกตการผา่ตดั เพื่อจะไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนในการรักษาผูป่้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในผูป่้วยรายท่ีตวัเองรับผดิชอบ ถา้มีโอกาสควรเขา้ช่วยผา่ตดัดว้ย  

5. Post op critical care round อ.ธิติพงศ ์
วนัพุธเวลา 7.30-9.00น. ท่ี ICU CVT ชั้น 3 ตึกศรีพฒัน์ 
เรียนเก่ียวกับ  Hemodynamic management และการดูแลผู ้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจ 

นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้วิธีการประเมินผูป่้วยท่ีมีความดนัไม่คงท่ี และแนวทางการรักษา/ การให้สารน ้ า
และยากระตุน้หวัใจ 

ให้ศึกษาดูเคสหลงัผ่าตดัพร้อมกบั resident ในขณะท่ีอยู่เวรคืนก่อนวนัเรียนเพื่อเตรียมมา
เรียนกบั อ.ธิติพงศใ์นเชา้วดัถดัมา นกัศึกษาไม่ตอ้งเตรียมเคสท่ีเฉพาะเจาะจง อาจารยจ์ะน าสอน ช้ีใน
จุดท่ีน่าสนใจในผูป่้วยแต่ละรายเอง 
6. CVT Emergency อ.นพพล 

วนัพฤหสั เวลา 10.30-12.00น. เรียนเร่ืองภาวะฉุกเฉินใน CVT ท่ีพบไดบ้่อย และควรท าการ
วนิิจฉยัและใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้ได ้ โดยหวัขอ้นั้นไดแ้ก่ 

- Cardiac Tamponade 
- Mechanical valve dysfunction 
- Complication of ischemic heart disease 

2.6 Problem based learning อ.นพพล 
วนัองัคารของสัปดาห์ท่ี 2 ของการวนลูปย่อย (CVT-URO-Ped)  เวลา 13.00 – 14.30 น. ท่ี

ห้องประชุม0209 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี เน้ือหาท่ีจะเรียนคือ Acute aortic dissection โดย
นักศึกษาท่ีได้รับมอบหมายจะต้องปรึกษา อ.นพพล โดยหาเคสและแจง้ให้อาจารยท์ราบภายใน
สัปดาห์แรกของการวนลูปยอ่ย โดยนกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอประวติั ตรวจร่างกาย  ผล investigation 
ท่ีส าคญั เช่น CXR, Echocardiogram, CT เป็นตน้  

การเตรียมไฟล์ investigation  ให้นักศึกษาติดต่อเจา้หน้าท่ีหน่วยศลัยกรรมทรวงอกหัวใจ
และหลอดเลือด คุณอนงค ์โทร 081-8818881 หรือคุณป่ินมณีรัตน์ โทร 081-5316355 เพื่อเตรียมและ
ทดสอบเปิดไฟล์ไปเปิดในห้องประชุมให้เรียบร้อย อย่าให้มีปัญหาในการเปิดดูไฟล์ในระหว่างการ
น าเสนอ 

 



 

 

3. การรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลและการส่งรายงานผู้ป่วย  
นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้ดูแลผูป่้วยคนละ 1 ราย โดยเป็นเคสท่ีจะผา่ตดัในวนัองัคาร/ 

พุธ/ พฤหัส โดยสามารถปรึกษาเร่ืองเลือกเคสกบั Chief Resident ได ้ นกัศึกษาจะตอ้งรู้ปัญหา และ
แผนการรักษาอยา่งครบถว้น (นกัศึกษาอาจโดนสุ่มให้รายงานเคสกบัอาจารยใ์นขณะราวน์ หรือใน
conference) และให้นักศึกษาเขียนรายงานผูป่้วยฉบบัสมบูรณ์  1 ฉบบั พร้อมทั้ง progress note ใน 
post-op day 0-3  ส่งภายในวนัจนัทร์ถดัไปของการrotation  อาจารยท่ี์ตรวจรายงานคืออาจารยเ์จา้ของ
เคสในผูป่้วยรายนั้นๆ 

4. Ward round/ Service round  
นกัศึกษาจะตอ้งมาร่วม Service Round ร่วมกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น ****วันพุธ 

10.30น. โดยนักศึกษาต้องรายงานเคสกับอาจารย์ ในผู้ ป่วยท่ีตัวเองรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  
ส่วนในตอนเย็นของวนัราชการ และวนัเสาร์-อาทิตย์/วนัหยุดราชการ ให้ Service Round พร้อม 
Resident โดยทัว่ไปจะเร่ิมท่ี ICU-CVT อาคารศรีพฒัน์ ชั้น 3 
 

5. Wound dressing, Line/ Drain discharge 
วนัพฤหัส 7.15 น. ให้ฝึกท าแผล และ off สายระบาย/ monitoring lines อย่างถูกตอ้งท่ี ICU 
CVT ภายใตก้ารดูแลของ resident 
 

6. Conference อ่ืน ๆ ทีค่วรเข้าร่วม 
6.1 Pre-operative conference จะจดัทุกวนัองัคาร เวลา 08.00-10.00 น. ท่ีห้องประชุม ICU CVT ชั้น 

3 อาคารศรีพฒัน์ 
6.2  Journal club จดัทุกวนัพฤหสับดีเวลา 8.00-10.00น. ท่ีหอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศรีพฒัน์ 
6.3 Med-Ped-CVT Cardiac Conference ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น. ท่ีห้องประชุมชั้น 

3 อาคารศรีพฒัน์ 
6.4 Topic conference จะจดัทุกวนัพุธ เวลา 8.00-10.00น.ท่ีหอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศรีพฒัน์ 

 
7. การอยู่เวร 

 นกัศึกษาตอ้งข้ึนมาอยู่เวร ICU CVT ในวนัองัคารและวนัพฤหสับดี ตั้งแต่ 19.00-22.00น.เพื่อเรียนรู้
การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและเตรียมเรียน Post op ICU round ในวนัพุธเชา้ 
 

8. Pre-Post test  
Pre-test วนัจนัทร์ หลงั orientation 
Post-test วนัศุกร์บ่าย ท่ี OPD CVT ติดต่อ คุณ อนงค์ 081-8818881 (คะแนน post test มีส่วนในการ
ประเมินตดัเกรด)  



 

 

ข้อแนะน าทัว่ ๆ ไป  
- ในการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมผูป่้วย นักศึกษาไม่ควรเลือกผูป่้วยรายเดียว หรือ

เลือกผูป่้วยซ ้ า ในการท า Activity ต่าง ๆ  
- นกัศึกษาทุกคนควรจะทบทวนเน้ือหาทางวชิาการต่าง ๆ (Lecture) ก่อนข้ึนปฏิบติังาน 
 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เติม 
            SABISTON & SPENCER SURGERY OF THE CHEST, 9th  EDITION (ISBN: 978-0-323-24126-7 
 
เบอร์ติดต่ออาจารย์หน่วย CVT 
อ.วรีะชยั 081-5956578 
อ. สุรินทร์ 081-6810897 
อ. ธิติพงศ ์ 081-5956287 
อ. นพพล 063-2545651 
อ. ฉตัรอรุณ 084-6129199 
อ. อมฤต 089-6333661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CVT: Schedule for 5th year medical student 
 

Period **7.00-8.00 **8.00-10.30 10.30-12.00  13.00-15.00 15.00-16.00 

Monday 
Orientation + Pre-test 
Chartaroon 

Teaching:Amarit 
Warfarin & Postop 
management 

OPD  SDL Ward round 

   Tuesday 
Teaching round 
Weerachai 

Pre-op Conference OR Teaching: 
Chartaroon 

 PBL CVT 
(week 2, 4) 

Ward round 

Wednesday 
Teaching: Thitipong 
ICU management 

Topic conference Ward round 
Case presentation 

 Grand round  

Thursday 

Wound dressing 
Line d/c 

Journal club Teaching CVT 
emergency:  
Noppon 
 

 CVT-Med-Ped 
conference 

Ward round 

Friday 
Teaching round 
Dr. Surin/ Amarit 

OR/OPD OR/OPD  Post test     

Saturday 
Ward round Ward round Ward round    

Sunday 
Ward round Ward round Ward round    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หน่วยกมุารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
 
วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยกุมารศลัยศาสตร์ของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยกุมารศลัยศาสตร์  ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  การดูแลผูป่้วย

ในหอผูป่้วยท่ีหน่วยกุมารศลัยศาสตร์รับผิดชอบ 
2. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยกุมารศลัยศาสตร์ ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  และขั้นตอนพื้นฐาน

ในการผา่ตดั  โดยเฉพาะการดูแผูป่้วยเด็กซ่ึงมีบางอยา่งท่ีแตกต่างไปจากการดูแลผูป่้วยผูใ้หญ่ 
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยกุมารศัลยศาสตร์  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานใน
หน่วยกุมารศลัยศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (นกัศึกษาท่ีไม่ไดฝึ้กปฏิบติังานในหน่วยกุมารศลัยศาสตร์ในชั้นปี
ท่ี 5 จะไดม้าฝึกในชั้นปีท่ี 6) และมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
 
1. Teaching round  ทุกวนัจนัทร์ ถึงวนัพฤหสับดี เวลา 7.00-8.00 น. เป็น teaching round ของหน่วยกุมาร

ศลัยศาสตร์ เวลา 07.00 น. พบอาจารยท่ี์ชั้น 2 หนา้ ICU ตึกบุญสมมาร์ติน หรือตามท่ีนดัหมายไวก้บั
อาจารย ์  ใหน้กัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีตวัเองสนใจ เพื่อท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจบ็ป่วย การตรวจร่างกาย
และผลการตรวจอยา่งอ่ืนให้กลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจ
พื้นฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยตอ้งโทรปรึกษา case ท่ีจะ
น ามาเรียนกบัอาจารยก่์อน อยา่งนอ้ย 1 วนั หากไม่มีเคสท่ีวอร์ดตอ้งติดต่อกบัอาจารยเ์พื่อหาเคสให ้ดงัน้ี 
วนัจันทร์ ผศ.นพ.วนิยัศกัด์ิ  ขตัติพฒันาพงศ ์เตรียมเคส Jaundice 
วนัองัคาร อ.พญ. สิรีกานต ์จนัทขาว Anorectal malformation 
วนัพุธ  ผศ.พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลยั neonatal gut obstruction ยกเวน้ Hirschsprung’s disease และ 
ARM 
 เร่ิม 7.30น.พบกนัท่ีชั้น6วอร์ดเด็ก1 
วนัพฤหัสบดี ผศ.นพ.เจษฎา  สิงหเวชสกุล Hirschsprung’s disease 
วนัศุกร์ service round เวลา 7.00 – 8.00น. เป็นการดูแลผูป่้วยร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา แพทยใ์ชทุ้น แพทย์
ประจ าบา้นและอาจารยห์น่วยกุมารศลัยศาสตร์ โดยนกัศึกษาควรท าความเขา้ใจในผูป่้วยท่ีตนเองไดรั้บ 
เพื่อจะไดร่้วมอภิปรายและซกัถามอาจารยใ์นส่วนท่ีไม่เขา้ใจได ้ และเวลา 8.00-9.30น.ใหแ้ยกมาราวดก์บั 
ผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา เตรียมเคสเร่ือง Intussusception 

*  โดยการ teaching round ไม่ควรใช้โรคทีซ่ ้ากนักบัการท ารายงาน 
 

2. Problem base learning (PBL)  นกัศึกษาท่ีผา่นสายpediatric จะตอ้งเข้าร่วม PBL ของURO วนัองัคาร
และplastic วนัพฤหสั สัปดาห์ท่ีก าหนดไว ้  เวลา 13.00-15.00 น.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้ง
เตรียมผูป่้วยและทฤษฎีในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจหรือท่ีก าหนดไว ้  น าเสนอปัญหาผูป่้วยใหก้ลุ่มทราบและให้
เพื่อนในกลุ่มมีโอกาสไดอ้ภิปรายร่วม  และเพื่อท่ีจะใหก่้อประโยชน์ไดสู้งสุด  นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มควร



 

 

จะไดศึ้กษาทฤษฎีของเร่ืองนั้นๆมาก่อน เพื่อท่ีจะไดร่้วมอภิปรายหรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
หวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจได ้   นกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมดว้ยตนเองล่วงหนา้  เพื่อ
ยนืยนัและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

3. การตรวจผู้ป่วยนอก  มีการตรวจรักษาผูป่้วยนอกทุกวนัจนัทร์และวนัพุธเวลา9.00 – 12.00น.  ท่ีหอ้งตรวจ
ผูป่้วยนอกเบอร์ 1   นกัศึกษาควรจะดูแลและศึกษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารย ์  เพื่อเรียนรู้การตรวจผูป่้วย
ศลัยกรรมเด็กประเภทต่างๆ โดย 
วนัจนัทร์จะออกตรวจกบัอ.กนกกาญจน์ หรืออ.สิรีกานต ์สลบัอาทิตยก์นั 
วนัพุธ จะออกตรวจกบัอ.เจษฎาหรือ อ.จิราภรณ์ 

4. ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR major) หน่วยกุมารศลัยศาสตร์มีตารางการท าผา่ตดัใหญ่ท่ีเป็น elective cases ทุกวนั
องัคารและวนัพฤหสับดี  ใหน้กัศึกษาเขา้สังเกตการผา่ตดั เพื่อจะไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนในการรักษาผูป่้วย  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยรายท่ีตวัเองรับผดิชอบ  และถา้มีโอกาสควรเขา้ช่วยผา่ตดัดว้ย 

5. Pediatric conference  ของหน่วยกุมารศลัยศาสตร์มีทุกวนัจนัทร์เวลา 13.00 –15.00 น.ท่ีห้องประชุม
โอกาส-ระเบียบ โดยประกอบดว้ยการน าเสนอ new case conference, Pre-operative conference ให้
นกัศึกษาเขา้ร่วมรับฟังดว้ย ถา้ไม่ตรงกบัการเรียนภาคบรรยาย 

6. WARD ROUND / SURVICE ROUND นกัศึกษาควรดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมแพทยป์ระจ าบา้นและแพทย์
ใชทุ้นทุกวนัในตอนเยน็ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ  เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาผูป่้วย  การเตรียมผา่ตดั  
การดูแลหลงัผา่ตดั และการท าแผล 

7. Pediatric topic and Morbidity Mortality conference จดัทุกวนัจนัทร์สุดทา้ยของทุกเดือน เวลา 08.00 – 
09.30 น. ท่ีหอ้งประชุมโอกาสระเบียบ เป็นการประชุมท่ีเลือกผูป่้วยท่ีน่าสนใจและน่าเรียนรู้ในแต่ละ
เดือนมาศึกษาใหน้กัศึกษาร่วมรับฟังดว้ย  

8. journal club จะเป็นการใหน้กัศึกษาปี 6 เตรียม 1 เร่ือง แพทยป์ระจ าบา้นน าเสนอในท่ีประชุมคนละ 30 
นาที โดยสรุปเน้ือความใหก้ระชบั เขา้ใจง่าย และอภิปรายร่วมกนัถึง วธีิการวจิยั การน าไปใชป้ระโยชน์ 
จดัทุกวนัจนัทร์ 08.00 – 09.30 น. ทุกวนัจนัทร์ของเดือน ท่ีหอ้งประชุมโอกาส ระเบียบ (ยกเวน้วนัจนัทร์ท่ี
มี topic ขอ้ 7) 

9. SDL จะไดมี้การเตรียมวดีิโอ3เร่ืองคือ Gastroschisis, FB in GI tract, Herniaไวส้ าหรับใหน้กัศึกษาไดท้  า
การเรียนและทบทวนดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาวา่งท่ีไดจ้ดัให ้ 

10. Quiz จะมีการท าการทดสอบหลงัเรียนหรือลงกองหน่วยในวนัศุกร์เวลา 10.00-10.30น. อาจมีการ
เปล่ียนแปลงหากมีวนัหยดุ โดยคะแนนทีไ่ด้จากการท าข้อสอบจะน าไปรวมกบัการคิดคะแนนสอบด้วย 

หนังสือ/ต าราที่แนะน าให้ศึกษาเพิม่เติม :  
Arnold G. Coran Pediatric Surgery. 7th Edition 

     Ashcraft’s Pediatric Surgery, 6th Edition 
 
 
 



 

 

 

ตารางการฝึกปฏบิัติงานในหน่วยกมุารศัลยศาสตร์( น.ศ.พ. ปี 5 ) 
 

วนั 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

จนัทร์     Teaching          
(jaundice อ.
วนิยัศกัด์ิ) 

Journal or 
Topic 

OPD     Preoperative  
conference   

 and admission 
conference 

service 
round 

องัคาร Teaching 
(ARM อ.สิรี
กานต)์ 

 OR  PBL URO wk 2-5 service 
round 

พุธ Teaching 
(neonatal gut 
obstruction  
อ.กนก
กาญจน์) 

xray 
conference  
(อาทิตย์
สุดทา้ย) 

OPD  SDL Video service 
round 

พฤหัสบด ี Teaching 
(HDอเจษฎา) 

 OR  Problem solving 
 (Plastic)wk 1-4 

service 
round 

ศุกร์ Grand round 
( นศพปี5 

present case 
คนละ 1 

case) 

               Teaching              
 (Intuss อ.จิราภรณ์) 

Quiz 10ขอ้ 
feedback 

(อ.สิรีกานต)์ 

 SDL 
Video 

service 
round 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ยูโร (Urologic Surgery) 
 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ยโูรของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ยูโร  ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  การดูแลผูป่้วย

ในของหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ยโูรรับผิดชอบ  โดยจะมีผูป่้วยประเภทต่างๆ เช่น Stone diseases, 
Urinary tract infection, Genitourinary tract tumor, Benign prostatic hyperplasia และ Genitourinary tract 
injury 

2. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ยโูร ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  และขั้นตอนในการ
ผา่ตดัประเภทต่างๆ  

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ยูโร  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานใน
หน่วยศลัยศาสตร์ยโูร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย)์ และมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
1. Teaching round  ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ยกเวน้วนัพุธ เวลา 7.00-8.20 น. ใหน้กัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ี

ตวัเองสนใจและควรเป็นหวัขอ้หลกัท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้ และไม่ควรเป็นเร่ืองท่ีซ ้ ากนัใน 5 วนั นกัศึกษา
ผูรั้บผดิชอบตอ้งซกัประวติัและตรวจร่างกายดว้ยตนเองและเตรียมผลการตรวจต่างๆของผูป่้วยรายนั้นๆ
ใหค้รบถว้น และเรียนให้อาจารยท่ี์รับผดิชอบ round ในวนันั้นทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนันกัศึกษาใน
กลุ่มควรจะไดศึ้กษาและอ่านต าราเร่ืองท่ีจะ round มาก่อนล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจเน้ือหาพื้นฐานของ
เร่ืองนั้นๆพอสมควรเม่ือมีปัญหาจะไดซ้กัถามจากอาจารยข์ณะ teaching round ได ้

โดยการ  Teaching round  
วนัจนัทร์กบัอ. ศิวฒัน์   
วนัองัคารกบั อ.วมิล Present และ ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ 
วนัพุธ กบั อ. จิรกานตห์รือservice round กบัแพทยป์ระจ าบา้น 
วนัพฤหสับดี กบั อ. อคัร 
วนัศุกร์ กบั อ.กฤษณ์ 
 
2. Problem solving exercise ทุกวนัพุธ เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอ้งเรียน 0209-0210  นกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ

ตอ้งเตรียมรายละเอียดเก่ียวกบัผูป่้วยท่ีน ามาน าเสนอใหค้รบถว้น พร้อมทั้งอ่านทฤษฎีเก่ียวกบัโรคของ
ผูป่้วยรายนั้นมาดว้ย รูปแบบของการเรียนจะเนน้ให้เพื่อนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นและสอบถามอาจารยผ์ูดู้แล ในจุดท่ีสงสัย  นกัศึกษาท่ีรับผดิชอบเตรียมผูป่้วยท่ีเรียน ตอ้งติดต่อกบั
อาจารยท่ี์รับผดิชอบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั เพื่อจะไดรั้บทราบขอ้คิดเห็น และค าแนะน าจากอาจารย ์
รวมทั้งเขียนข้ึนกระดานแจง้เพื่อนนกัศึกษาในกลุ่มล่วงหนา้เพื่อจะไดเ้ตรียมอ่านทฤษฎีมาก่อนทุกคน 
ผูป่้วยท่ีน ามาศึกษาควรจะมีผลการตรวจครบถว้นแลว้ ทั้งทางหอ้งปฏิบติัการและทางรังสีวนิิจฉยั โดยตอ้ง
เขา้PSEของหน่วยplasticดว้ย 

3. การรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลและการส่งรายงานผู้ป่วย  นกัศึกษาแต่ละคนจะไดรั้บผูป่้วยใหม่ 1 ราย ในวนั
พฤหสับดีเชา้ เพื่อท ารายงานส่งอาจารยใ์นวนัจนัทร์ถดัไป  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส 



 

 

ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ดูแลและติดตามการรักษาผูป่้วยในความรับผดิชอบของตนเอง การส่งรายงานให้
ส่งรายงานผูป่้วยฉบบัสมบูรณ์ทั้ง 1 รายงาน  

4. การตรวจผู้ป่วยนอก  ห้องตรวจผูป่้วยนอกของศลัยกรรมยูโร คือ ห้องตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 2  ซ่ึงจะมีการ
ตรวจผูป่้วยนอกในวนัพฤหสับดี เวลา 10.30-12.00 นกัศึกษาแต่ละคนจะไดรั้บผูป่้วยใหม่ 1 ราย เพื่อฝีก
การซกัประวติั ตรวจร่างกาย วเิคราะห์ปัญหาของผูป่้วย จนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นตน้ และสามารถส่ง
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยจะมีอาจารยผ์ูดู้แลรับผดิชอบคอยแนะน า 

5. ห้องผ่าตัดเลก็ (OR minor) มีการผา่ตดัเล็กท่ี OR minor ทีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 2 ในวนัพุธและวนั
พฤหสับดี เวลาประมาณ 13.00-15.00น. โดยอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษาควรไดเ้ขา้ช่วยผา่ตดั
หรือสังเกตอยูร่อบนอก เพื่อใหท้ราบหลกัการและขั้นตอนการท าผา่ตดัเล็ก เช่น circumcision,  Vasectomy 
เป็นตน้ 

6. ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR major) หน่วยศลัยกรรมยโูรมีตารางการผา่ตดัใหญ่ ในวนัจนัทร์ วนัองัคาร และวนั
ศุกร์ซ่ึงประกอบดว้ยห้องผา่ตดัเบอร์ 12, หอ้ง 14 A และหอ้งสลายน่ิว และหอ้งผา่ตดัเบอร์ 2 ในวนัศุกร์ 
โดยหอ้งผา่ตดัเบอร์ 12 และเบอร์ 2 เป็นการผา่ตดัชนิด open surgery  และ laparoscopic surgery หอ้ง
ผา่ตดัเบอร์ 14 A  จะเป็นการผา่ตดัชนิด endourology ส่วนหอ้งสลายน่ิว จะเป็นการสลายน่ิวโดยใช ้shock 
wave (extracorporeal shock wave lithotripsy) นกัศึกษาควรเขา้สังเกตใหท้ัว่ถึงทุกหอ้ง เพื่อใหไ้ด้
ประสบการณ์ 

7. Uro Conference ทุกวันพุธ เวลา 07.00 – 08.30 ทีห้่องประชุมโอกาสระเบียบ 
8. WARD ROUND / SERVICE ROUND นกัศึกษาควรดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมแพทยป์ระจ าบา้นและแพทย์

ใชทุ้นทุกวนัในตอนเยน็เม่ือวา่งจากภาระกิจหลกัอ่ืนๆ  และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ  เพื่อเรียนรู้การ
ดูแลรักษาผูป่้วย  การเตรียมผา่ตดั  การดูแลหลงัผา่ตดั  

9. หนังสือ/ต าราที่แนะน าให้ศึกษาเพิม่เติม 
8.1 PC Walsh, AB Retik, ED Vaughan, And AJ Wein. Campbell’s Urology. 10th Ed. Philadelphia, WB 

Saunders Co., 2010. 
8.2 EA Tanagho, JW McAninch. Smith’s General Urology 15th Ed. Lange Medical Pub., 2006 

 

การเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning 
 ใหน้กัศึกษาท าการเรียนผา่นระบบ E-learning ก่อนหรือตั้งแต่วนัแรกท่ีอยูส่ายศลัยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ โดยค าแนะน าการเรียนใหเ้ขา้ท่ี website ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th) เลือกระบบ 
cmu onlineแลว้ log in ท่ี toolbar ขวาบนโดยใส่ username-passward ท่ีนกัเรียนมีเม่ือลงทะเบียนเป็นนกัศึกษา
มช. หลงัจากเขา้สู่ระบบให้นกัเรียนเลือก course categoroes แลว้ Click Faculty of medicine Click 
Department of surgery Click Urosurgery เลือก course เรียนท่ีตอ้งการได ้ บทเรียน E-learning ของสาย
ศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะเป็นบทเรียนเสริมจากบทเรียนหลกัเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัศลัยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะไดม้ากข้ึน หากนกัศึกษามีขอ้สงสัยสามารถสอบถามอาจารยห์น่วยสายศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะได ้
 



 

 

 
ตารางการฝึกปฏบัิติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ยูโร ( น.ศ.พ. ปี 5 ) 

 

วนั 7.00-8.20 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 15.00-16.30 

จนัทร์ Teaching Round Uro อ.ศิวฒัม ์ OR room 12,14A 
หอ้ง ESWL 

Burn Unit Round 
(อ.พดุตาน)  หรือ 
(อ.เวร Burn) 

Service round 
กบั ทีม Resident 

องัคาร Teaching Round Plastic 
(07.30 น.) หนา้ lift ชั้น 2 (อ.

วมิล) (Eng) 
เตรียม case Maxillofacial 

injuries (pre – op) 
ตรวจร่างกายทุกคน 

OPD ชั้น 3 plastic 
(อ.วมิล และ คณะ) 

PBL URO wk 2-5 Service round 
กบั ทีม Resident 

พุธ URO conference OPD/OR minor URO 
(อ.พฤทธ ์และอ.จรัสพงษ)์ 

 Faculty’s 
activities/ SDL 

Service round กบั 
ทีม Resident 

พฤหัสบด ี Teaching Round Uro 
อ.อคัร 

OPD2 ชั้น 1 
OR minor 

 Problem solving 
 (Plastic)wk 1-4 

Service round 
กบั ทีม Resident 

ศุกร์ Teaching Round Plastic 
 (อ.กฤษณ์) 

(07.30 น.) ศญ3 ชั้น 8 (Eng) 
เตรียม case Craniofacial 

OR  Room  2,12,14A SDL Service round 
กบั ทีม Resident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) 
 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งในหลายๆประเภท ทั้ง head and neck 

cancer and reconstruction, hand surgery, microsurgery, craniofacial surgery, และ  reconstructive 
surgery ของร่างกายส่วนอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ ศลัยศาสตร์ ตกแต่งไม่ใช่เพียงศลัยกรรม
เสริมสวย (Cosmetic surgery) อยา่งท่ีบุคคลภายนอกมกัเขา้ใจผดิ 

2. นกัศึกษาทราบถึงหลกัการดูแลรักษาผูป่้วยกลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 Cleft lip and cleft palate 
 Maxillo-facial trauma 
 Wound care and scar 
 Skin graft and skin flap 
 ผูป่้วยบาดแผลไฟไหมแ้ละน ้าร้อนลวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

3. นกัศึกษาทราบวธีิการท าความสะอาดบาดแผลผูป่้วยท่ีถูกตอ้ง ทั้งหลกัการและขั้นตอน 
4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  และทราบขั้นตอน

พื้นฐานในการผา่ตดั 
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง  นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 จะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วย
ศลัยศาสตร์ตกแต่ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (นกัศึกษาท่ีไม่ไดฝึ้กปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งในชั้นปีท่ี 5 จะ
ไดม้าฝึกในชั้นปีท่ี 6) และมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
1. Teaching round  วงัองัคาร วนัพุธ วนัศุกร์  เวลา 7.00-8.20 น. ร่วมกบั นกัศึกษา ท่ีอยูส่ายกุมารศลัยศาสตร์ ให้

นกัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีตวัเองสนใจ และควรอยูใ่นหวัขอ้หลกัท่ีนกัศึกษาควรจะรู้  เพื่อท่ีจะไดเ้สนอประวติัการ
เจบ็ป่วย การตรวจร่างกายและผลการตรวจอยา่งอ่ืนใหก้ลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมา
ก่อน เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจพื้นฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆ 
และท่ีส าคญั ควรไดม้าดูผูป่้วยและตรวจร่างกายร่วมกบัเพื่อนก่อนเรียนดว้ย เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

โดยการ  Teaching round  
วนัจนัทร์กบัอ. ศิวฒัน์   
วนัองัคารกบั อ.วมิล Present และ ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ 
วนัพุธ กบั อ. จิรกานตห์รือservice round กบัแพทยป์ระจ าบา้น 
วนัพฤหสับดี กบั อ. อคัร 
วนัศุกร์ กบั อ.กฤษณ์ 
2. Problem solving exercise ของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีทุกวนัพฤหสับดี เวลา 13.00 – 14.30 น.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมายจะตอ้งเตรียมผูป่้วยและทฤษฎีในหวัขอ้ท่ีถูกก าหนดให ้  น าเสนอปัญหาผูป่้วยใหก้ลุ่มทราบและใหเ้พ่ือนใน
กลุ่มมีโอกาสไดอ้ภิปรายร่วม  และเพ่ือท่ีจะใหก่้อประโยชน์ไดสู้งสุด  นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มควรจะไดศึ้กษาทฤษฎีของ
เร่ืองนั้นๆมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดร่้วมอภิปรายหรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในหวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจได ้   นกัศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมายตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมดว้ยตนเองล่วงหนา้  เพ่ือยนืยนัและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยตอ้งเขา้ 
PSE UROดว้ย 

2. 3การตรวจผู้ป่วยนอก  หน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีการตรวจรักษาผูป่้วยนอกทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับดี  ท่ี
หอ้งตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 1   โดยเฉพาะในวนัองัคาร จะมีอาจารยทุ์กท่านในหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งออก
ตรวจ  นกัศึกษาควรจะดูแลและศึกษาผูป่้วยร่วมกบัอาจารยท่ี์ OPD ทุกวนัองัคาร  ส่วนวนัพฤหสับดีใหเ้ขา้ไปดู
การผา่ตดัท่ีหอ้งผา่ตดัใหญ่  เพื่อเรียนรู้การตรวจผูป่้วยประเภทต่างๆ รวมทั้งจะไดมี้โอกาสท าหตัถการต่างๆ 
เช่นการตดัไหม การถอดยางจากการท า intermaxillary fixation การฉีดยา keloids 

3. ห้องผ่าตัดเลก็ ( OR minor) มีการท าผา่ตดัเล็กท่ีหอ้งผา่ตดัเล็กของห้องตรวจผูป่้วยนอกเบอร์ 1 ทุกวนัองัคาร 
เวลา 10.30-12.00 น. และ 14.00-16.00 น.  และมีการผา่ตดัโดยใชย้าชาเฉพาะท่ีในห้องผา่ตดัใหญ่เบอร์ 10 ทุก
วนัศุกร์ โดยอาจารย ์ แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ชทุ้น  นกัศึกษาควรหาโอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั เพื่อท่ีจะได้
ทราบหลกัการและขั้นตอนในการท าผา่ตดัเล็กเช่น revision of scar, cyst excision, nevus excision  นกัศึกษา
จะตอ้งเขา้ใจวา่ ผูป่้วยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการผา่ตดั



 

 

จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง และผลการผา่ตดัควรจะไดผ้ลดี มีแผลเป็นนอ้ย  ดงันั้นนกัศึกษาอาจจะไม่มี
โอกาสไดท้  าผา่ตดัดว้ยตนเอง แต่จะสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการสังเกต ซกัถามและเขา้ช่วยการผา่ตดันั้น 

4. ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR major) หน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่งมีตารางการท าผา่ตดัใหญ่ท่ีเป็น elective cases ทุกวนั
จนัทร์  พุธ พฤหสับดีและวนัศุกร์  นกัศึกษาควรหาโอกาสเขา้สังเกตการผา่ตดั เพื่อจะไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนใน
การรักษาผูป่้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยรายท่ีตวัเองรับผดิชอบ  และถา้มีโอกาสควรเขา้ช่วยผา่ตดัดว้ย 
นอกนั้นส าหรับผูป่้วยอุบติัเหตุจะมีการผา่ตดัดว้ยในหอ้งผา่ตดัฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลา นกัศึกษาควรหา
โอกาสเขา้ดูและมีโอกาสมากท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมการผา่ตดั 

5. หน่วย BURN  การดูแลผูป่้วย Burn ปัจจุบนัอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยศลัยศาสตร์ตกแต่ง โดยมีอาจารย์
พุดตานรับผดิชอบสอน  นกัศึกษาทั้งกลุ่มท่ีฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์เฉพาะทาง จะมีโอกาสมาศึกษา
การดูแลผูป่้วย burn ทุกเชา้วนัจนัทร์  เวลา 8.30 - 9.30 น.  

6. WARD ROUND / SURVICE ROUND นกัศึกษาควรดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ช้
ทุนทุกวนัในตอนเชา้วนัพฤหสับดี ตอนเยน็ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ  เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาผูป่้วย  
การเตรียมผา่ตดั  การดูแลหลงัผา่ตดั และการท าแผล โดยขณะ Service  round นกัศึกษาสามารถซกัขอ้สงสัย
จากรุ่นพี่ได ้

7. กจิกรรมวชิาการ วนัองัคาร 12.30- 14.30 น. MM conference & post-op conference วนัศุกร์ 10.00 – 12.00 น. 
Topic review & Journal club  

 
8. หนังสือ/ต าราที่แนะน าให้ศึกษาเพิม่เติม 

1.   ถาวร จรูญสมิทร์  ศลัยกรรมตกแต่ง  กรุงเทพฯ : บริษทัเยยีร์บุค๊พลบับลิชเชอร์ จ  ากดั, 2528 
2. Grabb and Smith’s Plastic Surgery 7th ed.Philadelphia: Lippincott-Raven ,2014 
3. McCarthy JG Plastic Surgery. Philadelphia: WB Saunders Co. 1990 
4. Regan TJ Facial scar; incision, revision, and comoflage. 1989 
5. Jurkiewitez MJ, Krizele TJ. Plastic surgery; Principles and practice.  
6. Peter C. Neligan Plastic Surgery 3rd Ed. 2013 
7. Stephen J. Mathes , Plastic Surgery 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการฝึกปฏบิัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง  ( น.ศ.พ. ปี 5 ) 
 

วนั 7.00-8.20 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.30 หลงั 15.00 

จนัทร์ Teaching Round Uro 
อ.ศิวฒัม ์

OR room 1 Burn Unit 
Round 

(อ.พดุตาน)  
หรือ 

(อ.เวร Burn) 

Service round 
กบั ทีม Resident 

องัคาร Teaching Round Plastic 
(07.30 น.) หนา้ lift ชั้น 2 

(อ.วมิล) (Eng) 
เตรียม case Maxillofacial 

injuries (pre – op) 
ตรวจร่างกายทุกคน 

OPD ชั้น 3 plastic 
(อ.วมิล และ คณะ) 

 PBL URO 
 wk 2-5 

Service round 
กบั ทีม Resident 

พธุ Teaching Round อ.จิรกานต/์ 
service round 

OPD/OR minor URO 
(อ.พฤทธ์ และอ.จรัสพงษ)์ 

Faculty’s 
activities 

Service round 
กบั ทีม Resident 

พฤหสับดี Teaching Round Uro 
อ. อคัร 

OPD  OR  room 1 Problem solving 
(Plastic)wk 2-5 

Service round 
กบั ทีม Resident 

ศุกร์ Teaching Round Plastic 
(อ.กฤษณ์) 

(07.30 น.) ศญ3 ชั้น 8 (Eng) 
เตรียม case Trauma หรือ 

Craniofacial 

OR Room 
1 

(minor 
,local) 

Topic & 
Journal Club 
Conference 

  Service round 
กบั ทีม Resident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมนิและวดัผลการศึกษา 
 

การประเมินอาจารย์และกระบวนวชิา 
ทางภาควิชาศลัยศาสตร์ไดมี้การให้นกัศึกษาไดป้ระเมินอาจารยผ์ูส้อน และกระบวนวิชาท่ีเรียน โดยให้

นกัศึกษาประเมินในแบบแสดงความคิดเห็นท่ีภาควชิาแจกในวนัสอบ รวมถึงการประเมิน Online ของมช.ดว้ย  
การวดัเจตคติ ( Attitude ) 
 การปฏิบติัตนท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตในการเรียนและการประเมินผล เช่น ปลอมเอกสาร ใชข้อ้ความเท็จใน
การลา ทุจริตในการสอบ หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีตน้ตอมาจากความไม่ซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ขอ้ 1.6 และ 1.7 ท่ีก าหนดวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งมี คุณธรรม 
และจริยธรรมท่ีเมาะสมต่อการประกอบวชิาชีพแพทย ์และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต หากนกัศึกษามีพฤติกรรม
ดงักล่าว ภาควชิาอาจพิจารณาใหน้กัศึกษาไดรั้บล าดบัขั้นในกระบวนวชิานั้นเป็น I  ไวก่้อนเพื่อก าหนดวธีิปรับ
ล าดบัขั้น I  ท่ีเหมาะสมต่อไป 
การประเมินดา้นคะแนน 
 
การประเมินด้านคะแนน 

กระบวนวชิา พ.คพ.   ใช้วธีิการประเมินและวดัผลดังนี้ 
     1. จากการสังเกตุ 

1.1 Teaching round                                                     12% 
1.2 การท า Problem solving                                                   5 % 
1.3 ร่วมอภิปราย problem solving                3 % 
1.4 Post/ped/cvt/neuno       3 % 

     2. จากการเขียนรายงาน 
2.1 รายงานแรกรับผู้ป่วย และ progress note                             10% 
2.2 สมุดบันทกึการฝึกปฏิบัติงาน                                              5% 

     3. จากการสอบ 
3.1 MCQ (Multiple choice questions)                                             25% 
3.2 MEQ (Multiple essay questions)                                         12% 
3.3 Short questions                                       10% 
3.4 OSCE (Objective structural clinical evaluation)                        15% 

 
   รวมทั้งหมด                                                  100% 

 
 



 

 

 
หมายเหตุ 

 ใบบันทึกคะแนน Teaching round รับได้ที่ห้องพักนักศึกษา ให้นักศึกษาเขียนช่ือให้ชัดเจน แล้วส่งให้
อาจารย์ที่ round ด้วยทุกคร้ัง อาจารย์จะท าการประเมินแล้วน ามาส่งคืนที่ภาควิชาเอง นักศึกษาที่ขาด
เรียนโดยไม่มีใบลาหรือไม่มีเหตุผลทีเ่หมาะสม จะได้ 0 คะแนนในการเรียนคร้ังน้ัน 

  นักศึกษาจะได้ท า Problem solving exercise ทั้งหมด 2 คร้ัง โดยมีคะแนนทั้งหมด 8 %  

 รายงานผู้ป่วยต้องส่ง สัปดาห์ละ 1 ฉบับ และรายงานฉบับน้ันต้องมีส่วนของ Progress note ด้วย (อย่าง
น้อย3วนั) 

 นักศึกษา ต้องส่งรายงาน และ progress note ทุกฉบับ ถ้าขาดส่งรายงาน อาจได้เกรด F หรือ ติด I ในการ
ตัดเกรด  กรณตีิด I ต้องมาเรียนซ่อมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ ท ารายงานเพิม่เติมหลายฉบับตามที่
ภาควชิาก าหนด 

 สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน ให้ส่งอย่างช้าก่อน 14.00 น.ในวันจันทร์หลังจบกระบวนวิชา อ่าน
รายละเอยีดการให้คะแนนในหัวข้อถัดไป  

 MCQ สอบในวนัพฤหัสบดี สัปดาห์ที ่6  

 MCQ มีทั้งหมด 120 ข้อหน่วยละ 20 ข้อ ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 

 MEQ short question และ OSCE สอบในวนัศุกร์ สัปดาห์ที ่6 

 MEQ มีทั้งหมด 3 เคส 

 Short question มีทั้งหมด 20 ข้อใช้เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง 

 OSCE มีทั้ งหมด 9 station Primary Survey+GCS 1 ข้อ หัตถการผูกไหม 1 ข้อ  ซักประวัติ  ตรวจ
ร่างกายการให้ค าแนะน า หรือหัตถการอ่ืนๆ 2 ข้อ หมวด interpretation 5ข้อ 

 คะแนน MCQ และ OSCE ในแต่ละกลุ่ม มี minimal passing level score (MPL score) ซ่ึงนักศึกษาทุก
คนต้องท าคะแนนให้ผ่าน กรณีที่สอบไม่ผ่าน MPL score  นักศึกษาคนน้ันต้องมาสอบ MCQ หรือ 
OSCE ที่ไม่ผ่าน หลังการเรียนวันสุดท้ายของปี 5 โดยภาควิชาจะแจ้งก าหนดการสอบอีกคร้ัง    ในการ
สอบคร้ังที่สอง นักศึกษาต้องสอบให้ผ่าน MPL เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ผ่านอีกคร้ัง นักศึกษาจะได้ F ใน
กระบวนวิชานี้  แต่ถ้าสามารถท าคะแนนผ่าน MPL ได้ นักศึกษาจะได้คะแนนเท่ากับคะแนน MPL ของ
คร้ังแรกเท่าน้ัน (ส าหรับ MCQ) และ OSCE ที่ไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องซ่อมเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่าน 
และถ้าผ่านจะได้คะแนนเท่ากบัคะแนนMPL 

 คะแนนในแต่ละหัวข้อ จะแบ่งเป็น 3 หมวดคือ ความรู้ เจตคติ และ ทักษะ ซ่ึงในการประเมินคะแนนรวม
ทั้งหมด ต้องได้ไม่น้อยกว่า 55% 70% และ 60% ตามล าดับ โดยมีระดับผลการเรียน A B+ B C+ และ C 
ซ่ึงถ้านักศึกษาท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดหมวดใดหมวดหน่ึง จะได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนระดับ F หรือ ติด I ซ่ึงต้องแก้ I โดยต้องได้เรียนรู้เพิ่มเติมและรับการประเมินใหม่ตามที่ภาควิชา
ก าหนด 



 

 

o ถ้าไม่ผ่านในหมวดความรู้(KNOWLEDGE<55%)  ให้มาให้มาปฏิบัติงานเพิ่มอีก 2 สัปดาห์ 
และสอบซ่อมShort question ถ้ายงัไม่ผ่านให้ F 

o ถ้าไม่ผ่านหมวด เจตคติ ถ้าตะแนนATTITUDE 50<P<70% ให้มาปฏิบัติงานเพิ่มอีก2 สัปดาห์ 
ถ้าATTITUDE<50% ให้F 

o ถ้าไม่ผ่านในหมวดSKILL<60% ให้มาฝึกปฏิบัติงานเพิม่อกี2สัปดาห์ เน้นในเร่ืองหัตถการ 
 

 สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน มีไวใ้ห้นกัศึกษาไดจ้ดบนัทึกรายช่ือผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ เพื่อ
บนัทึกกิจกรรมการเขา้ช่วยหรือสังเกตการผา่ตดั และเพื่อบนัทึกหตัถการพื้นฐานทางศลัยกรรมท่ีตอ้งท าได้
ดว้ยตนเอง โดยนกัศึกษาตอ้งบนัทึกตามความเป็นจริง ถา้ตรวจพบมีการทุจริต หรือบนัทึกไม่ตรงความ
เป็นจริง จะตดัคะแนนทั้งหมดของสมุดบนัทึก ในการบนัทึกนกัศึกษาตอ้งบนัทึกให้ครบทุกช่อง โดยการ
ให้คะแนน ภาควิชาจะนับช่องท่ีไม่ถูกบนัทึก โดยจะหักคะแนนช่องท่ีไม่ถูกบนัทึก ช่องละ 0.5 คะแนน  
ในการบนัทึกนกัศึกษาควรมีขอ้มูลส ารองส่วนตวัไว ้เน่ืองจากถา้มีการท าสมุดสูญหาย จะไดมี้ขอ้มูลเขียน
ใหม่ได ้ สมุดบันทกึนีต้้องส่งคืนภาควชิาทุกคนในวนัจันทร์หลงัลงเรียนจบกระบวนวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หวัข้อการประเมนิ 
 

คะแนน Knowledge Attitude Skill 

Teaching round 12 4 
33.3% 

4 
33.3% 

4 
33.3% 

PSE 1 (moderator) 5 1.8 
36% 

0.8 
16% 

2.4 
48% 

PSE 2 (discussant) 3 1.5 
50% 

1.5 
50% 

0 

Post/ped/cvt/neuro 3 
 

3 
100% 

0 0 

Report &  
progress note 

10 7.9 
78.5% 

0.7 
7.2% 

1.4 
14.3% 

Log Book 5 0 3 
60% 

2 
40% 

MCQ 25 25 0 0 
MEQ 12 12 0 0 

Short Q 10 10 0 0 
OSCE 15 0 0 15 
รวม 100 65.2 10 24.8 

เกณฑผ์่าน  55% 70% 60% 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

การบนัทกึการให้คะแนน Teaching Round ปี 5 

 
กลุม่ที่.............. หนว่ย.......................อำจำรย.์....................................................................ลำยเซ็น............................. 
วนัท่ีเรยีน.................................................ปัญหำผูป่้วยที่เรยีน...................................................................................... 

 

เลขที ่
รหัส

นักศึกษา 

ชื่อ
นักศึกษา 

มา
ตรง
เวลา 

มา
สาย 

ทักษะการซัก
ประวัติ ตรวจ

ร่างกาย 

10 คะแนน 
(Skill) 

ความรู้
เกี่ยวกับ

ปัญหาผู้ป่วย 

10 คะแนน 

(Knowledge) 

การมีส่วน
ร่วมแสดง
ความเห็น 

10 คะแนน 
 (Attitude) 

 

รวมคะแนน 

1  
 

 
 

      

2  
 

 
 

      

3  
 

 
 

      

4  
 

 
 

      

5  
 

 
 

      

 

 

ให ้นศพ. กรอกข้อมูลเบือ้งต้นและชือ่นักศึกษาใหเ้รียบร้อย ส่งใบบันทกึ
คะแนนแก่อาจารยก่์อนการเร่ิมเรียน 

 

คะแนนรวม 30 คะแนน  คะแนน skill , knowledge, attitude  ส่วนละ 10 คะแนน 

กรณีมาสาย ใหต้ดิลบคะแนน attitude ไป 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบใหค้ะแนนผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย Problem Solving Exercise ปี 5 
 

ช่ือนกัศกึษำแพทย ์..............................................................................รหสั.............................. ปี 5 กลุม่ที่ ............... 
ช่ืออำจำรยท์ี่ปรกึษำ ............................................................................ ลำยเซ็น........................................................ 
หวัขอ้ Problem solving .................................................................... วนัท่ีเรยีน........................................................ 

หัวข้อให้คะแนน จงวงกลมคะแนนทีไ่ด ้ รวม 
A 1. มำปรกึษำอำจำรยล์ว่งหนำ้ 

 
   2  0  

K 2. มีกำรตัง้วตัถปุระสงคใ์นกำร  เรยีนรู ้       และเมื่อ
สิน้สดุกำรเรยีนแลว้สำมำรถบรรลตุำมวตัถปุระสงค์
ครบถว้น 

   2 1 0  

3. ควำมครบถว้นของขอ้มลูตำ่งๆของผูป่้วย 
 

5 4 3 2 1 0 

4. ควำมรูใ้นหวัขอ้กำรเรยีนรู ้
 
 

5 4 3 2 1 0 

S 5. ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรอภิปรำย 
 

5 4 3 2 1 0  

6. Power point ที่ใชน้  ำเสนอ สำมำรถอำ่นไดช้ดัเจน 
 

    1 0 

คะแนนเตม็ 20 คะแนน คะแนนท่ีได ้  
A = Attitude เจตคติกำรเรียนรู ้  K = Knowledge ควำมรู ้  S = Skill ทกัษะ  

1. นศพ. ตอ้งมำปรกึษำและขอค ำแนะน ำจำกอำจำรยผ์ูค้วบคมุลว่งหนำ้ 

2. วตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไวต้อ้งครอบคลมุเนือ้หำ และเมื่อเสรจ็สิน้กำรเรยีน ตอ้งบรรลคุรบถว้น 

3. ควำมครบถว้นของขอ้มลู หมำยถงึ ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำยตอ้งมีขอ้มลูผูป่้วยทัง้ประวตัิ ตรวจรำ่งกำย กำรสบืคน้ และ

ขอ้มลูกำรรกัษำทัง้หมดอยำ่งละเอียด เพื่อใชด้  ำเนินกำรอภิปรำย 

4. ผูด้  ำเนินกำรอภิปรำยตอ้งมคีวำมรูอ้ยำ่งดีในหวัขอ้ที่น ำเสนอ 

5. ตอ้งสำมำรถด ำเนินกำรอภิปรำย และชกัจงูใหก้ลุม่สำมำรถอภิปรำยจนบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

6. Power point ที่น ำเสนอมีควำมชดัเจน อำ่นง่ำย สำมำรถน ำเสนอไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 

 
 
 



 

 

ใบใหค้ะแนนผูร่้วมอภิปรายการเรียนรู้ problem solving ปี 5 

 
หวัขอ้เร่ือง.................................ชั้นปีท่ี 5 กลุ่มท่ี....... วนัท่ีเรียน …………………………… 
 
ช่ือ อ.ท่ีปรึกษา .........................................................................ลายเซ็น ................................. 

 
[   ] กลุ่ม Trauma-Neuro-Plastic.   [   ] กลุ่ม Ped-Uro-CVT 

ลายมือช่ือ 
ผูร่้วมอภิปราย  

รหสันกัศึกษา 
 

มาตรง
เวลา 

มาสาย ความมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
Attitude 

Rating score 0 - 10 

ความรู้ในหวัขอ้การอภิปราย 
Knowledge 

Rating score 0 - 10 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 
คะแนนรวม 20 คะแนน 
คะแนน attitude (ความมีส่วนร่วมในการอภิปราย)  10 คะแนน  
 กรณีมาสาย จะติดลบ 3 คะแนน จากคะแนนท่ีได ้
คะแนน knowledge (ความรู้ในหวัขอ้การอภิปราย) 10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อาจารย์..................       นัด  เวลา................ สถานที.่.................. 
                              ไม่นัด 

ใบคะแนนรายงานผู้ป่วย และ progress note   
ช่ือ นศพ. ........................................................รหสั ............................... ปี  5  กลุ่ม ........หน่วย……………… 
ช่ือผูป่้วย........................................................................................หอผูป่้วย ..................................................... 
รับผูป่้วยไวใ้นความดูแลวนัท่ี ..............................................ส่งรายงานวนัท่ี....................................................... 
 

หัวข้อให้คะแนน  
A = attitude, K = knowledge, S = skill         

คะแนน รวม 
4 3 2 1 0 

A สง่ตามเวลาทีก่ าหนด (จนท.บันทกึคะแนน)  ตรง    สาย  

K ขอ้มลูประวตัคิวามเจ็บป่วย       
ขอ้มลูตรวจรา่งกาย      
ขอ้คดิเห็นการวนิจิฉัยโรคเบือ้งตน้       
ขอ้คดิเห็นการวนิจิฉัยแยกโรค 
 

     

ความเห็น และการแปลผลทางหอ้งปฏบิัตกิาร
และภาพถา่ยทางรังส ี

     

ความเห็นการใหก้ารรักษาหรอืวางแผนการ
รักษา 

     

ความเห็นการใหค้ าแนะน าแกผู่ป่้วยและ
ครอบครัว 

     

การเปลีย่นแปลงประจ าวนั ( S & O )      
วางแผนวนิจิฉัย สง่ตรวจ และแปลผล (A)      
การวางแผนการรักษา (P) 
 

     

ความเห็น และการแปลผลของขอ้มลูทัง้หมด 
( ในสว่นของ progress note) 

     

S ทักษะการเขยีนการใชภ้าษาสือ่สารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เขา้ใจงา่ยและถกูตอ้ง 

      

รายงานสามารถอา่นงา่ย ชดัเจน สะอาด และ
เรยีบรอ้ย 

     

คะแนนเต็ม 56 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้  

4 = ดีมาก,3 = ดี, 2 = ปานกลาง,1 = พอใช,้ 0 = ควรปรับปรุง หวัขอ้ S O A P  คือส่วนของ progress note 
 

ลงช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน...................................................................................... 
 
 

 


