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ค าน า 
 

 ศลัยศาสตร์นบัเป็นวชิาหลกัวชิาหน่ึงในสาขาแพทยศาสตร์  ท่ีตอ้งเนน้ในแนวทางปฏิบติั
มากกวา่สาขาอ่ืน ๆและเป็นสาขาท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วย เพื่อใหผู้ป่้วยมีความเช่ือมัน่ใน
ตวัศลัยแพทย ์ในการเรียนการสอนในสาขาศลัยศาสตร์ ภาควชิาฯ จะเนน้ความรู้คู่กบัเจตคติ โดยให้
น ้าหนกัทดัเทียมกนั คณะแพทยศาสตร์ไดป้รับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร์ใหม่ 2558 ในการเรียน
การสอนภาควชิาฯ จะยดึหลกัการเป้าหมาย 3 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความรู้และความเขา้ใจ 
2. ความสามารถและรักษา 
3. เจตคติ 

ทั้ง 3 เกณฑ ์จะไดรั้บการประเมินจากอาจารยใ์นแต่ละหน่วยสาขาวชิาศลัยศาสตร์ทัว่ไป ท่ี
นกัศึกษาหมุนเวยีนฝึกปฏิบติังาน โดยจะประเมินเม่ือส้ินสุด การปฏิบติัเม่ือหน่วยนั้น ๆ  รายละเอียด
ต่าง ๆ  นกัศึกษาสามารถศึกษาไดจ้ากค าอธิบายลกัษณะของกระบวนวชิา ซ่ึงบรรจุอยูใ่นเล่นน้ีแลว้ 
 คู่มือการเรียนรู้น้ีไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษาแพทยไ์ดท้ราบการปฏิบติังานการจดัการเรียน
การสอนของภาควิชาศลัยศาสตร์ และรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษาใน
การศึกษาต่อไป ในกรณีท่ีมีนักศึกษามีปัญหาขอ้ขอ้งใจ หรือไต่ถาม สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์
ดูแลหลกัสูตรนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาในภาควชิา หรือหวัหนา้ภาควชิาไดต้ลอดเวลา 
 

     ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
     กรกฎาคม 2564 
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ประกาศแพทยสภา 
   ท่ี    12 /2555 

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

เฉพาะของศัลยศาสตร์ปี 4 
ความรู้ความสามารถดงักล่าวจ าแนกตามโรคหรือกลุ่มอาการ/ภาวะได้เป็น 3 กลุ่มดงันี ้
กลุ่มที่ 1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยเบ้ืองต้นและให้การบ าบัดโรคฯ 

การรักษาผู้ป่วย ได้อย่างทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์   รู้ข้อจ ากัดของตนเองและปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์มากกว่า ได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มที ่2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะทีต้่องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบ าบัดโรคฯ  การรักษาผู้ป่วย ได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค   ในกรณีที่โรครุนแรง หรือซับซ้อนเกิน
ความสามารถ ให้พจิารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผู้ป่วยต่อไปยงัผู้เช่ียวชาญ 

กลุ่มที่ 3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค และรู้หลักในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย  การฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญ 
หมวดที ่2. จ าแนกตามระบบหรือชนิดของความผดิปกต ิ 

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

เบ้ืองตน้ ไดเ้หมาะสมส าหรับอาการส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 อุบติัเหตุ  
 ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด  
 ตาเหลือง ตวัเหลือง   
 เบ่ืออาหาร คล่ืนไส ้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด  
 สะอึก ส าลกั กลืนล าบาก  

 ทอ้งเดิน ทอ้งผกู อุจจาระเป็นเลือดอุจจาระด า  
 กอ้นในทอ้ง 
 ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวยีนศีรษะ หนา้มืด เป็นลม 
 ปวดขา 
 กลา้มเน้ืออ่อนแรง ชกั สัน่ กระตุก ชา ซึม ไม่รู้สติ 

 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหน่ือย หายใจขดั หายใจไม่อ่ิม เจบ็หนา้อก ใจสัน่ เขียวคล ้า 
 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะขดั ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ กลั้นปัสสาวะไม่ได ้ 
 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย   
 กอ้นท่ีคอ กอ้นใตผ้ิวหนงักอ้นท่ีเตา้นม  
 ซีด ต่อมน ้ าเหลืองโต 
 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ) 

กลุ่มที ่1 
 Shock 
 Cardiac tamponade 
 pneumothorax 

 acute urinary retention 
 acute increased intracranial pressure 
 acute abdomen 

 serious bleeding : massive bleeding , intracranial bleeding 
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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 
 SVC obstruction 

 Acute urinary retention 

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

กลุ่มที ่2 
Tetanus 
กลุ่มที ่3 
Gas gangrene 

II NEOPLASM ( ICD10, C00-D48)   
กลุ่มที ่2 
benign neoplasm of skin and subcutaneous tissue 
กลุ่มที ่3 
benign and malignant neoplasm of 

 esophagus,  
 stomach,  
 colon, rectum,  
 liver and biliary tract, pancreas,  

 breast,  
 prostate gland, testes, kidney, urinary bladder,  
 thyroid gland 
 malignant neoplasm skin and subcutaneous tissue 

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

กลุ่มที ่2 
 goiter 
 thyrotoxicosis 

 Disorders of fluid, electrolyte and acid-base imbalance 

กลุ่มที ่3 

 Cushing’s syndrome 
 
 

 hormonal disorders อ่ืนๆ เช่น Addison’s disease, 
pituitary gland disorders, parathyroid gland disorders 
เป็นตน้ 

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

กลุ่มที ่2 
 hemorrhoids 
กลุ่มที ่3 

 varicose veins of lower extremity 
 hemorrhoids (complicated) 
 cerebral vascular disease 
 Aortic aneurysm and dissection 

 Peripheral arterial occlusive disease 
 deep vein thrombosis 
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X. DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM  (ICD 10,  J00-J99) 

กลุ่มที ่2 

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

 pyothorax(empyema thoracis) 

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

กลุ่มที ่2 
 anal fissure 
 liver abscess 

 acute pancreatitis 

 gastrointestinal hemorrhage 
 acute appendicitis 

 กลุ่มที ่3 

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

 perianal abscess 
 peritonitis 

 

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

กลุ่มที ่2 
 impetigo 
 cellulitis 
 abscess 
 corn, keloid, scar 

 wart 
 ulcer 
 cyst 
 lymphadenitis 

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

กลุ่มที ่2 
 pyomyositis 

กลุ่มที ่3 

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

กลุ่มที ่2 
 wound 
 animal bites 
 foreign body through orifices 

 corrosions 
 near-drowning 
 Maltreatment syndrome (child abuse) 

กลุ่มที ่3 

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

กลุ่มที ่2 
 transport accidents 
 fall 

 exposure to smoke, fire and flames 
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 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 การตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร และการท าหัตถการ 

3.1.การตรวจเพือ่การวนิิจฉัยโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานสามารถบอกขอ้บ่งช้ี ขั้นตอนการตรวจ กระท าไดด้ว้ยตนเองและ
แปลผลการตรวจไดถู้กตอ้ง  

3.1.1 Proctoscope 

3.4  การท าหัตถการทีจ่ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยแบ่งระดับหัตถการดังต่อไปนี้ 
 ระดบัที ่1 หมายถงึหัตถการพืน้ฐานทางคลนิิก  
 เม่ือจบแพทยศาสตรบณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  ตรวจและ
ประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  สามารถท าได้ด้วยตนเอง วนิิจฉยัและดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นได้

 venepuncture 
 intravenous fluid infusion 
 injection :  intramuscular, intradermal, 

intravenous, subcutaneous 
 blood and blood component transfusion 
 arterial puncture 
 local infiltration and digital nerve block 
 nasogastric intubation, gastric lavage, gavage and 

irrigation  
 urethral catheterization  
 incision and drainage   

 debridement of wound   
  
 wound dressing 
 excision of benign tumour and cyst of skin and 

subcutaneous tissue  
 Local destruction of lesion or tissue of skin and 

subcutaneous tissue 
 suturing and desuturing 
 stomal care  
 first aid management of injured patient 
 measurement of central venous pressure

ระดบัที ่2 หมายถงึหัตถการทีม่คีวามซับซ้อนกว่าหัตถการพืน้ฐานมคีวามส าคญัต่อการรักษาผู้ป่วย  
 เม่ือจบแพทยศาสตร์บณัฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า  ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  ตรวจและ
ประเมิน ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม สามารถท าภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง และเม่ือผา่นการเพ่ิมพนูทกัษะ
แลว้ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  วินิจฉยัและดูแลบ าบดัภาวะแทรกซอ้นได ้

 venesection     
 intercostal drainage 

 paracentesis: abdominal, pleural 

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

 appendectomy 
 Needle biopsy of breast 
 Peritoneal lavage 
 Tracheostomy 

 Ultrasound abdomen in trauma 
condition 

 Diagnostic ultrasound of abdomen and 
retroperitoneum
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กระบวนวชิา พ.ศศ.401,402 
พ.ศศ.401 (310401) : ทฤษฎีทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป  4หน่วยกิต  4(4-0-8) 
ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา : 

ความรู้พ้ืนฐานหลกัการทัว่ไปทางศลัยศาสตร์และภาวะและโรคทางศลัยศาสตร์ท่ีพบบ่อยท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศทางดา้นระบาดวทิยาสาเหตุปัจจยัเส่ียงพยาธิสภาพพยาธิก าเนิดพยาธิสรีรวทิยาอาการและอาการแสดงการ
ด าเนินโรค และการพยากรณ์แนวทางการดูแลรักษาและ การสร้างเสริมสุขภาพ  
วตัถุประสงคข์องกระบวนวชิา : นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลกัการพ้ืนฐานทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
2. อธิบายการเกิดพยาธิสภาพ การวินิจฉยัโรค และหลกัการดูแลรักษาก่อนผา่ตดั การผา่ตดั และหลงัผา่ตดั การ

ป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสุขภาพของผูป่้วยทางศลัยศาสตร์ และภยนัตรายท่ีพบไดบ่้อย 

พ.ศศ.402(310402) : การฝึกทกัษะและปฏิบติังานทางศลัยศาสตร์ 4หน่วยกิต 4(0-12-0) 
ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา : 

ทกัษะการซกัประวติัตรวจร่างกายผูป่้วยทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป ผูป่้วยท่ีไดอุ้บติัเหตหุรือภยนัตราย การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นพร้อมการแปลผลการแปลผล ภาพรังสีและรังสีรักษาการฝึกทกัษะหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยศาสตร์ รวมทั้งทกัษะการส่ือสารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติการน าเสนอ อภิปรายและวเิคราะห์ปัญหา
ผูป่้วยศลัยศาสตร์ แนวทางในการวนิิจฉยัโรค หลกัการรักษา ทั้งประเด็นทางจริยเวชศาสตร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ยดึถือการอา้งอิงหลกัฐานทางการแพทย ์
วตัถุประสงคข์องกระบวนวชิา : นกัศึกษาสามารถ 

1. ซกัประวติัท่ีจ าเป็นและส าคญัทางศลัยศาสตร์ได ้
2. ตรวจร่างกายผูป่้วยทางศลัยกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นระบบ 
3. ใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐานในการตรวจร่างกายได ้
4. เลือกส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานเพ่ือการสืบคน้และแปลผลการตรวจได ้
5. ท าหตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6. วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูป่้วย เพ่ือใหไ้ดปั้ญหาและการวนิิจฉยัโรคท่ีแน่นอนได ้
7. ก าหนดแผนการดูแลผูป่้วย เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลและการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
8. บนัทึกและเรียบเรียงรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้งและเป็นล าดบัขั้นตอน   
9. น าเสนอขอ้มูล ปัญหาผูป่้วย และแสดงผูป่้วยต่อท่ีประชุมได ้
10. เรียนแบบกลุ่มสมัพนัธ์ได ้
11. เขา้ใจระบบของหอ้งผา่ตดั เคร่ืองมือผา่ตดั และหลกัการดูแลรักษาก่อนผา่ตดั การผา่ตดั และหลงัผา่ตดั 

รวมทั้งการเรียนรู้พยาธิสภาพของผูป่้วยจากการสงัเกตระหวา่งการผา่ตดั 
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ โดยถือปัญหาของผูป่้วยเป็นพ้ืนฐาน เสริมสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการ

คน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และจากการแกปั้ญหาการเจบ็ป่วยโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

นอกจากนั้นกระบวนวชิาทั้งสองยงัมุ่งหวงัใหน้กัศึกษามีเจตคตท่ีิดี… 
 ต่อการเรียนรู้โดยมีความสนใจกระตือรือร้นรับผิดชอบและขยนัหมัน่เพียรในการเรียน 
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 ต่อการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการอ่านและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆและจากการแกปั้ญหา
การเจ็บป่วยโดยใชข้บวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 ตระหนกัวา่แพทยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบต่อผูป่้วยทั้งคนคือทั้งร่างกายจิตใจสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตระหนกัวา่ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีถูกตอ้งและแน่นอนเท่านั้นท่ีจะน ามาวเิคราะห์การวนิิจฉยัโรคหรือปัญหาของผูป่้วย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแน่นอนหรือใกลเ้คียงท่ีสุด 
 ตระหนกัวา่แพทยต์อ้งศึกษาใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัโรค/ ปัญหาผูป่้วยใหไ้ดเ้สียก่อนจึงก าหนดแผนการดูแลรักษา 
 ตระหนกัวา่แพทยต์อ้งติดตามดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดเสมอเพ่ือดูการเปล่ียนแปลงหรือการด าเนินของโรคประเมิน

ผลการรักษาและบนัทึกไวใ้นรายงานอยา่งละเอียดเพ่ือให้ผลการดูแลรักษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพผูป่้วยจะได้
มีขวญัและก าลงัใจดีเสมอและเพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูประสบการณ์แก่ตวัแพทยเ์อง 

 ตระหนักว่ามนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของแพทยต์่อผูป่้วยช่วยให้ผูป่้วยมีขวญัดีและให้ความร่วมมืออย่างดีต่อการดูแล
รักษา 

 ตระหนกัวา่หนงัสือและต าราเป็นแนวทางของแพทยใ์นการดูแลรักษาผูป่้วยและผู้ป่วยทุกคนคือ “ผู้สอนหรือครู” 
ของแพทยท่ี์หาค่ามิไดเ้สมอ 

 ตระหนกัวา่แพทยรู้์ขอบเขตความรู้ความสามารถของตนเองรู้จกัปรึกษาหรือส่งผูป่้วยต่อผูท่ี้มีความรู้มากกวา่หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางตามควรแก่สภาพส่ิงแวดลอ้มและในเวลาท่ีเหมาะสม 

 พยายามปรับปรุงตวัเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมีความเคารพต่อสิทธิและศกัด์ิศรีของผูป่้วยและต่อช่ือเสียงของ
ผูร่้วมงานทุกระดบั 
กระบวนวชิาพ.ศศ. 401-402ในภาคบรรยายจะมีการบรรยายทางศลัยศาสตร์พ้ืนฐาน และศลัยศาสตร์ทัว่ไปเก่ียวกบั

โรคหรือปัญหาต่างๆท่ีพบได้บ่อยในผูป่้วยทางศลัยศาสตร์ส่วนภาคปฏิบัตินักศึกษาจะหมุนเวียนกนัมาฝึกปฏิบัติงานท่ี
ภาควชิาเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ Covid 19 pandemic ท าใหต้อ้งปรับการเรียนการสอนเป็น lecture online รวมทุกภาควชิาท า
ใหร้ะยะเวลาเรียนเหลือ 6 สปัดาห์ ศลัยศาสตร์ทัว่ไป แบ่งเป็น 7หน่วยยอ่ยประกอบดว้ย ศลัยศาสตร์ระบบ ศีรษะ ล าคอ และ
เต้านม  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ศัลยศาสตร์ระบบล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
ศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน ศลัยศาสตร์หลอดเลือด ศลัยศาสตร์ทรวงอก โดยนกัศึกษาจะไดเ้รียนหน่วยๆ
ละ 1สัปดาห์  ยกเวน้หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุจะควบเรียน 1 สัปดาห์   นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้ร่วมดูแลและศึกษาผูป่้วยท่ีรับไวใ้นหอผูป่้วยและท่ีห้องตรวจโรคผูป่้วยนอกเยี่ยมดูแลและร่วมในการดูแล
รักษาผูป่้วยทั้ งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดัและมีโอกาสเขา้ช่วยผ่าตดัในห้องผ่าตดัและไดฝึ้กปฏิบัติศลัยกรรมเทคนิคและ
ศลัยศาสตร์หัตถกรรมอยา่งง่ายๆโดยมีอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นให้ค  าแนะน าช่วยเหลือนกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้
เสนอและแสดงผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมายให้ร่วมดูแลต่อกลุ่มนกัศึกษาโดยอภิปรายเก่ียวกบัการวนิิจฉัยโรคและ/หรือปัญหา
ของผูป่้วยรวมทั้งสาเหตุของโรคการเกิดพยาธิสภาพและการดูแลรักษาผูป่้วยทั้งการรักษาก่อนผ่าตดัการผ่าตดัและการดูแล
หลงัผา่ตดัเป็นการเรียนขา้งเตียงผูป่้วยและในหอ้งบรรยาย 

เน้ือหากระบวนวชิา (Course Content)ประกอบดว้ย 

1.  ภาคบรรยาย มีชัว่โมงบรรยายในชั้นเรียนในเน้ือหาศลัยศาสตร์ตามระบบทั้งหมดตามท่ีติดประกาศไว ้

1.1  Demonstration and Basic surgery  
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปูพ้ืนฐานทางศลัยกรรม และมีการ Demonstration หตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรม

เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะไดมี้ความรู้พ้ืนฐานทางศลัยกรรม ไดท้ราบวธีิการ เทคนิค และขั้นตอนการท าหตัถการพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้ง 
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ก่อนท่ีจะไดฝึ้กปฏิบติักบัผูป่้วย จะมีชัว่โมงการสอน Demonstration and Basic Surgeryในสองสปัดาห์แรกของการฝึก
ปฏิบติังานเวลา 8.30-10.30 น. และจะไดฝึ้กการเยบ็แผลโดยใชชุ้ดฝึกจ าลองหลงัจากนั้นจะสามารถยมืชุดกล่องเคร่ืองมือฝึก
กลุ่มละ 1 ชุดเพื่อฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองโดยยมืไดท่ี้ส านกังานภาควชิาในสปัดาห์แรกและส่งคืนในสปัดาห์สุดทา้ยของการฝึก
ปฏิบติังานโดยตอ้งมีการจ่ายเงินมดัจ าค่าเคร่ืองมือ 
หัวข้อบรรยาย  Demonstration and Basic Surgery  ทั้งหมด 19 ช่ัวโมง ดงัต่อไปนี ้
1. Operative room conduction 
2. Aseptic surgical technique 
3. Wound healing and wound care 
4. Wound dressing  
5. Nasogastric intubation and Intravenous 
administration 
6. Urinary catheterization  
7. Shock and hemorrhage  
8. Fluid and electrolyte resuscitation 
9. Pre-and Post – operative care 
10. Complication  in surgery 

11. Surgical bleeding, hemostasis and blood 
transfusion 
12. Surgical instruments and Surgical incisions 
13. Knot handling  
14. Basic principle of suturing 
15. Surgical Infection 
16. Surgical oncology    
17. Rectal examination & Proctoscopy &Stomal care 
18. Debridement & Incision and drainage 
19.     Surgical  nutrition

1.2  General surgery เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัหน่วยยอ่ยของศลัยศาสตร์ทัว่ไปทั้ง 7 หน่วย ตามตารางท่ีแจกไว ้ มี
ทุกวนั จนัทร์ องัคาร และ พฤหสับดีเวลา 14.00 - 16.00 น. ณหอ้งเรียน ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์โดยมีเน้ือหาตามตารางการ
บรรยายท่ีก าหนดไว ้
 1.3หัตถการทางศัลยศาสตร์ 4 ชัว่โมงไดแ้ก่ excision breast mass, tube thoracostomy, appendectomy, 
venesection 

เน่ืองจากเหตุการณ์ Covid 19 ได้มกีารสอนภาคทฤษฎ ีonline ไปทั้งหมดแล้วก่อนขึน้ปฏิบตังิาน

2.  ภาคฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ร่วมดูแลผูป่้วยของภาควิชาทั้งผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วย
ฉุกเฉินเพ่ือฝึกหัดการซกัประวติัการตรวจร่างกายผูป่้วยฝึกการเยีย่มดูแลผูป่้วยศึกษาและร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วยทั้งก่อน
ผ่าตดัการผ่าตดัและหลงัผ่าตดัฝึกปฏิบัติหัตถการทางศัลยกรรมเทคนิคพ้ืนฐานมีโอกาสเขา้ช่วยอยู่ในทีมผ่าตดัร่วมกับ
อาจารยแ์พทยป์ระจ าบา้นหรือแพทยใ์ชทุ้นของภาควชิาทั้งในการผา่ตดัปกติหรือผา่ตดัฉุกเฉินฝึกการตรวจรักษาผูป่้วยนอกท่ี
หอ้งตรวจผูป่้วยนอกของภาควชิาน าเสนอและแสดงผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมายให้อยูใ่นความรับผิดชอบดูแลต่อกลุ่มนกัศึกษา
โดยอภิปรายเก่ียวกบัวิธีการหรือแนวทางการให้การวินิจฉัยโรคหรือปัญหาของผูป่้วยสาเหตุและการเกิดพยาธิสภาพของ
โรคและการดูแลรักษาผูป่้วยภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์

การเรียนกบัผู้ป่วย 
ในการเรียนในระดับปรีคลินิกการเรียนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามตารางสอนของภาควิชาต่างๆนักศึกษาจะรู้

ล่วงหนา้วา่วนัไหนจะมีการบรรยายเร่ืองอะไรท าการทดลองแบบฝึกหัดท่ีเท่าใดแต่ในการเรียนระดบัคลินิกมีการบรรยาย
ตามเวลาและหัวขอ้ท่ีก าหนดไวบ้้างแต่เวลาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนกบัผูป่้วยนักศึกษาแต่ละคนจะได้ศึกษาผูป่้วยไม่
เหมือนกนัโดยไม่มีตารางสอนวา่พรุ่งน้ีหรืออาทิตยห์น้าตวัเองจะไดรั้บผูป่้วยโรคอะไรนกัศึกษาตอ้งบริหารเวลาท่ีมีอยูใ่ห้
เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
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 ในการเรียนกบัผูป่้วยนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสร่วมปฏิบติังานในส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจและกระตุน้ใหเ้กิดความ
อยากรู้อยากเห็นมีอิสระท่ีจะไดฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิกกบัผูป่้วยดว้ยตนเองภายใตก้ารควบคุมและดูแลของอาจารยน์กัศึกษา
ตอ้งขวนขวายหาความรู้ดว้ยตนเองจากการอ่านต าราและวารสารฝึกประยกุตค์วามรู้ท่ีไดน้ ามาแกปั้ญหาผูป่้วยแต่ละรายมี
การเรียนโดยการอภิปรายในกลุ่มยอ่ยเป็นการฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัการรวบรวมขอ้มูลต่างๆและยอ่เร่ืองเพ่ือท่ีจะไดน้ าเสนอให้
กลุ่มไดท้ราบหรือออกความเห็นหรือถามในส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจเป็นการฝึกหดัใหรู้้จกัพดูวจิารณ์และอภิปรายในกลุ่มหรือในท่ี
ประชุม 
 การเรียนแพทย ์ไม่ไดห้มายถึง การไดพ้บเห็นโรคต่างๆมากท่ีสุด หรือการรับฟังการบรรยายถึงโรคตา่งๆมากท่ีสุด  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงการเรียนพอกพนู facts และไม่สามารถท าใหน้กัศึกษาเรียนรู้วชิาแพทยไ์ดห้มดทุกอยา่งในเวลาท่ีก าหนด
ไวน้ี้ได ้ การเรียนกบัผูป่้วยมีความมุ่งหมายใหรู้้จกัการประยกุตค์วามรู้ไปใชแ้กปั้ญหาต่างๆของผูป่้วย  มีความสามารถท่ีจะ
ศึกษาดว้ยตนเองต่อไปได ้แมว้า่จะพน้โรงเรียนแพทยไ์ปแลว้ 

 
กระบวนการเรียนการสอน 

BEDSIDE TEACHING ROUND 
ในศลัยกรรมทัว่ไปแต่ละหน่วยจะจดัอาจารยข้ึ์นสอนนกัศึกษาท่ีขา้งเตียงผูป่้วยตั้งแต่เวลา 7.00 - 8.20 น. ยกเวน้

วนัหยดุราชการโดยเรียนตามตารางท่ีก าหนดไวใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์นกัศึกษาแพทยท่ี์จะเป็นผูเ้สนอผูป่้วยใหก้ลุ่มไดศึ้กษา
ในวนันั้นๆให้แจ้งปัญหาของผู้ป่วยให้กลุ่มที่จะเรียนด้วยได้ทราบเพ่ือท่ีเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มจะไดเ้ตรียมศึกษาปัญหา
ดงักล่าวและเตรียมซกัถามหรือร่วมอภิปรายการแจง้โดยการเขียนช่ือผูป่้วยและปัญหาไวท่ี้ board นกัศึกษาปี4นกัศึกษาผูดู้แล
ผูป่้วยจะเป็นผูเ้สนอประวติัการเจ็บป่วยผลการตรวจร่างกายและร่วมกันกบักลุ่มในการสรุปปัญหาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ก าหนดแผนการดูแลรักษาโดยอาจารยจ์ะเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีจ าเป็นหรือแสดงการตรวจร่างกายท่ีถูกตอ้งในผูป่้วยบางรายการท า 
Teaching round อาจจะไม่สามารถศึกษาถึงปัญหาของผูป่้วยทุกประเด็นในเวลาท่ีก าหนดไวไ้ดก้ารก าหนดวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ไวว้า่ท่านตอ้งการให้กลุ่มไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไรในชัว่โมงนั้นๆเพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ซ ้ ากบัชัว่โมงท่ีผ่านๆมาและนักศึกษาทั้ง
กลุ่มก็จะไดค้วามรู้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 

การเรียน bedside teaching round โดยอาจารยบ์างท่าน อาจก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนเตรียมผูป่้วยของตนเอง และ
อาจารยเ์ป็นฝ่ายเลือกเคสในการสอน 

PROBLEM SOLVING EXERCISE 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสไดฝึ้กการรายงานผูป่้วยในความดูแลของตนเองต่อท่ีประชุมฝึก

การเป็นผูด้  าเนินการอภิปรายและฝึกการเป็นผูเ้ขา้ร่วมอภิปรายกิจกรรมน้ีจดัใหมี้ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์โดยหมุนเวยีนกนัท า
ตามตารางท่ีก าหนดไวแ้ลว้การเสนอขอ้มูลผูป่้วยใหน้ าเสนอในpower point  ผูด้  าเนินการอภิปรายควรจะน าการอภิปรายให้
ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวน้กัศึกษาทุกคนจะไดเ้ป็นผูเ้ตรียม problem solving exercise คนละ 2 คร้ัง 

แนวทางการท า problem solving ของนักศึกษาแพทย์ปี 4 
 ภาควชิาคดัเลือกปัญหาท่ีพบบ่อยของแต่ละหน่วยมาเป็นหวัขอ้การท า problem solving โดยตารางการเรียนพยายามจดั
เรียงล าดบัตามการพบบ่อยของปัญหาเพ่ือใหน้กัศึกษาคน้หาผูป่้วยตวัอยา่งไดง่้าย 
 นกัศึกษาผูด้  าเนินการอภิปรายไดรั้บทราบหวัขอ้ปัญหาท่ีตนเองตอ้งท าตั้งแต่แรก ดงันั้นนกัศึกษาตอ้งคน้หาผูป่้วยตั้งแต่
แรกเพ่ือมาปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมหวัขอ้ปัญหาอาจไม่ไดต้รงกบัหน่วยท่ีตนเองก าลงัเรียน  เน่ืองจากตอ้งเตรียมแตเ่น่ินๆ 
ดงันั้นนกัศึกษาตอ้งขอความร่วมมือกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ในการแจง้วา่มีผูป่้วยท่ีมีปัญหาในหวัขอ้นั้นนอนรักษาอยู ่ 
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 นกัศึกษาควรไดซ้กัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยดว้ยตนเองตั้งแต่แรกเร่ิม เพ่ือความสมบูรณ์ในการเตรียมขอ้มูลผูป่้วย 
 น าขอ้มูลของผูป่้วยมาปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุม ( ถา้เป็นไปไดค้วรเตรียมมาใหอ้าจารยเ์ลือกอยา่งนอ้ย 2-3 ราย )  
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 วนัทีเ่รียน PSE 

 นกัเรียนตอ้งมาปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมภายใน Day 3 ( สมมุติ Day 14 คือวนัท่ีเรียน ) ยกเวน้ท่ีเรียนในสปัดาห์ท่ีสอง 
ใหม้าปรึกษาอาจารยภ์ายในสปัดาห์แรก 
 หลงัจากอาจารยพิ์จารณาเลือกผูป่้วยใหแ้ลว้ ใหน้กัศึกษาท าตวัอยา่ง  handout ท่ีจะแจกใหเ้พ่ือนผูร่้วมอภิปรายมาให้
อาจารยพิ์จารณาอีกคร้ัง โดยใน hand out ตอ้งมีขอ้มูลประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยโดยสงัเขป พร้อมทั้งหวัขอ้การเรียนรู้ 
(learning issue ) ท่ีจะแจง้ใหเ้พ่ือนผูร่้วมอภิปรายทราบล่วงหนา้เพ่ือใชใ้นการเตรียมการ discussion ในชั้นเรียน ถา้อาจารย์
พิจารณาแลว้วา่เหมาะสมหรือใหแ้กไ้ขจุดใด ใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามแลว้ท า handout แจกเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
 Handout ตอ้งเสร็จและแจกภายใน Day 7 เพ่ือใหเ้พ่ือนร่วมชั้นไดมี้เวลาศึกษาคน้ควา้  
 ตวัอยา่ง handout และใบใหค้ะแนน ดงัเอกสารประกอบ  
 ในวนัท่ีเรียน  problem solving ใหผู้ด้  าเนินการอภิปรายเตรียมใบใหค้ะแนนทั้งหมด 3 ใบใหอ้าจารย ์ คือ ใบใหค้ะแนน
ของผูด้  าเนินการอภิปรายเอง และ ใบใหค้ะแนนกลุ่มผูร่้วมอภิปราย 2 ใบ ( กลุ่มยอ่ย A , B )  พร้อมกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้
เรียบร้อย  ในการเขียนลายช่ือของผูร่้วมอภิปรายใหเ้ขียนดว้ยลายมือตนเองในวนัท่ีท า problem solving   ใบคะแนนทั้ง 3 ใบ
ใหเ้ยบ็รวมกนัโดยใหเ้รียงตามล าดบัหนา้แรกคือ ใบของผูอ้ภิปราย ต่อดว้ย กลุ่ม A และ B ตามล าดบั  
 ในการเรียน problem solving ในหอ้งใหน้ัง่เป็นกลุ่มยอ่ย A และ B เพ่ือสะดวกต่ออาจารยใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนผู ้
ร่วมอภิปราย หลงัจากอาจารยพิ์จารณาใหค้ะแนน อาจารยเ์ป็นผูน้ ามาส่งคืนภาควชิาเอง   

หัวข้อทีก่ าหนดไว้ให้ท าใน  Problem solving นักศึกษา ปี 4 
สาย  Head  Neck and Breast      

1. Breast mass    
2. Graves’ disease 

3. Soft tissue infection or skin cancer 

สาย  Vascular 
1. Chronic limb ischemia 
2. Venous disease 

สาย Hepatobiliary and pancreases     
1. Obstructive jaundice   
2. Acute pancreatitis 

   

สาย Upper GI & colorectal 
1. Acute abdominal pain 
2. Colorectal cancer 

3. Gastric cancer 
4. Dysphagia or corrosive injury 

สาย CHEST 
1. Hemoptysis 
2. Mediastinal mass 
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ตัวอย่าง handout ของ Problem solving case 
ช่ือนักศึกษาแพทย์...................................................  อาจารย์ผู้ปรึกษา....................................................................... 
วนัทีเ่ร่ิมปรึกษาอาจารย์................................................วนัทีแ่จก handout………………………… 
วนัทีเ่รียน.................................................................. 
ประวตัผู้ิป่วยโดยสังเขป  
ผูป่้วยชายไทยอาย ุ56 ปี ภูมิล าเนา จ. เชียงใหม่ 
 Chief complain:  มีอาการ A  5วนัก่อนมาโรงพยาบาล  
 Present illness:    5 วนัก่อนมาโรงพยาบาล ผูป่้วยมีอาการ  A , B , C , D……………etc.  
( หมายเหต:ุ  ใหผู้น้ าเสนอ เขียนประวติัท่ีส าคญับางส่วนใน handout  ใหเ้หลือประวติัท่ีส าคญับางส่วนท่ีใหเ้พ่ือนร่วมชั้นได้
ซกัถามเพ่ิมเติมในชั้นเรียน )  
ข้อมูลการตรวจร่างกายโดยสังเขป  
Vital signs: …………….. 
 General appearance………………….. 
 HEENT………………………. 
 Chest…………………….. 
 Heart……………… 
 Abdomen………………… 
 etc. 
( หมายเหต:ุ  ใหผู้น้ าเสนอ เขียนขอ้มูลการตรวจร่างกายท่ีส าคญับางส่วนใน handout    ขอ้มูลตรวจร่างกายท่ีส าคญัส่วนท่ี
เหลือ ใหเ้พ่ือนร่วมชั้นไดซ้กัถามเพ่ิมเติมในชั้นเรียน )  
หัวข้อค้นคว้าก่อนเข้าช้ันเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
ยกตวัอยา่งเช่น..... 

1. ประวติัส าคญัอะไรท่ีช่วยวนิิจฉยัแยกโรคในผูป่้วยท่ีมีอาการ A 
2. ตรวจร่างกายพบอะไรท่ีเป็น clue diagnosis ส าหรับโรคน้ี 
3. การสืบคน้เพ่ิมเติมอะไรท่ีส าคญัเพ่ือช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรค 
4. ผลการตรวจเลือด Z แปลผลไดอ้ยา่งไร ช่วยในการวนิิจโรคอยา่งไร 
5. Imaging study อะไรท่ีส าคญัท่ีสุดในการวนิิจฉยัและวางแผนการรักษา 
6. การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ท่ีเร่งด่วนส าหรับผูป่้วยรายน้ี 
7. ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนไดส้ าหรับผูป่้วยรายน้ี 
8. วธีิรักษาดว้ยการไม่ผา่ตดั สามารถท าไดห้รือไม่ พิจารณาอยา่งไร 
9. ขอ้แนะน าท่ีส าคญัผูป่้วยหลงัจากออกจากโรงพยาบาลคืออะไร 

 
 
 
 
 



13 
 

การเรียน team base learning ( TBL ) 
 มีการเรียน TBL ในวนัศุกร์ สัปดาห์ท่ี เวลา 9 – 12.00 น. ท่ีหอ้งเรียน 403 ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด หวัขอ้
ท่ีใชว้ิธี TBL ในการเรียนจะไม่มีสอนในชัว่โมงบรรยาย หรือ ชัว่โมง problem solving exercise ดงันั้นก่อน
การเรียน TBL นกัศึกษาตอ้งศึกษาเน้ือหาบทเรียนดว้ยตนเองจากเอกสารประกอบในเวปไซดภ์าควิชาฯ หรือ 
E-learning ในการเรียนแต่ละคร้ัง จะมีการประเมินให้คะแนนทั้งรายบุคคล และคะแนนของกลุ่ม และการ
สอบ หวัขอ้การเรียน TBL มีดงัน้ี 

o Gastrointestinal hemorrhage 
o Gallstone and biliary tract stones 
o Thyroid nodule 
o Emergency in vascular disease 
o Excision subcutaneous mass and informed consent 

 
การเรียนการสอนในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  

วนัตรวจผูป่้วยนอกของแต่ละหน่วย ให้ดูในตารางการฝึกปฏิบติังานของหน่วยนั้นๆโดยทัว่ไป อาจารยแ์ละแพทย์
ประจ าบา้นจะเร่ิมออกตรวจผูป่้วยนอกตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นตน้ไป ท่ีห้องตรวจศลัยกรรมทัว่ไป 101 ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระบารมีฯ ลกัษณะการเรียนการสอนคือ การเรียนรู้วธีิการตรวจผูป่้วยนอก โดยอาจารยผ์ูส้อนอาจพิจารณาให้นกัศึกษาเฝ้า
สังเกตอาจารยใ์นการขณะตรวจรักษาผูป่้วยนอก หรือ อาจารยอ์าจพิจารณาให้นักศึกษาได้ตรวจผูป่้วยด้วยตนเอง แลว้
รายงานปรึกษาอาจารยผ์ูดู้แล หลงัจากตรวจเสร็จ  

การเรียนการสอนในห้องผ่าตัดเลก็  
 ในวนัท่ีออกตรวจผูป่้วยนอก จะมีการท าการผ่าตดัเล็กในผูป่้วยนอกดว้ย โดยอาจใชห้อ้งท าหัตถการท่ีอยูใ่นห้อง
ตรวจ หรือห้องผ่าตดัเล็ก ท่ีอยู่ชั้น 10 ตึกศรีพฒัน์  ซ่ึงนักศึกษาแพทยจ์ะไดมี้โอกาสสังเกต หรือช่วยอาจารยห์รือแพทย์
ประจ าบา้นในการท าผา่ตดัเลก็  

การเรียนการสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ 
แพทยป์ระจ าบา้นของหน่วยสาขาวชิานั้นๆจะเป็นผู ้SET ผา่ตดั ELECTIVE โดยจะท าเสร็จส้ินก่อน 14.00 น. ของ

วนัก่อนผา่ตดัตารางแสดงรายการผา่ตดัจะจดัท าโดยภาควชิาฯและส่งใหห้อ้งผา่ตดัก่อน 15.00 นของวนัก่อนผา่ตดั  (ยกเวน้
วนัหยดุราชการจะจดัเสร็จก่อน 12.00 น.) ดงันั้นนกัศึกษาจะทราบล่วงหนา้วา่ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลจะไดรั้บการผา่ตดั
อะไรเวลาไหนโดยการดูตารางการผา่ตดัประจ าวนัไดท่ี้ส านกังานภาควชิาหรือท่ีหอ้งผา่ตดัทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดเ้ตรียมตวัใน
การศึกษาการผา่ตดัชนิดนั้นๆล่วงหนา้โดยศึกษาจากต าราการผา่ตดั ( Manual of Operation) ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการเขา้ดู
หรือช่วยในหอ้งผา่ตดัจะไดเ้ขา้ใจถึงกายวภิาคพยาธิสภาพท่ีเห็นในขณะผา่ตดัและการท าผา่ตดัโดยอาจารยแ์พทยป์ระจ าบา้น 

ภาควิชาถือเป็นหน้าท่ีของนกัศึกษาท่ีจะเขา้สังเกตหรือเขา้ช่วยในทีมผ่าตดัโดยเฉพาะในรายผูป่้วยท่ีอยูใ่นความ
ดูแลไดรั้บการผา่ตดัเพ่ือให้ไดป้ระโยชน์และไดค้วามรู้อยา่งจริงจงันกัศึกษาจะตอ้งเตรียมตวัล่วงหนา้โดยทราบถึงขอ้มูลทุก
อยา่งเก่ียวกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดั รวมถึงขอ้บ่งช้ีของการผ่าตดั  ส่ิงท่ีนกัศึกษาแพทยค์วรสังเกตระหวา่งท าการผ่าตดัคือ 
operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงพยาธิสภาพท่ีท าใหเ้กิดอาการและอาการแสดงการพยากรณ์โรคได้
ดียิ่งข้ึนและท่ีส าคญัอีกคือ การสังเกต basic surgical technique ท่ีศลัยแพทยไ์ดใ้ชร้ะหวา่งผ่าตดั เช่น เคร่ืองมือผ่าตดั suture 
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material ชนิดต่างๆ รวมถึง เทคนิคพ้ืนฐานในการผ่าตัดได้แก่ การผูก การตัด การเย็บ การจับเคร่ืองมือ การเลือกใช้
เคร่ืองมือ  ซ่ึงนกัศึกษาแพทยจ์ าเป็นตอ้งเรียนรู้เพราะวา่ ตอ้งรู้เพ่ือน าไปใชผ้า่ตดัผูป่้วยในอนาคต ในกรณีทีม่ตี าแหน่งแพทย์
ผู้ช่วยผ่าตดัว่างอยู่ (โดยปรกต ิสามารถมแีพทย์ช่วยผ่าตดัได้ 3 ต าแหน่ง ) นักศึกษาควรขอแพทย์ผู้ผ่าตดัเพ่ือเป็นแพทย์ช่วย
ผ่าตดัทนัท ี 

ในการผา่ตดั ELECTIVE CASES จะเร่ิมเวลา 8.00 น. ซ่ึงยงัเป็นเวลาท่ีนกัศึกษายงัเรียนแบบกลุ่มอยูเ่ม่ือเสร็จจาก
การเรียนในหอ้งใหน้กัศึกษาในหน่วยสาขาท่ีมีการผา่ตดัใหเ้ขา้มาสงัเกตในหอ้งผา่ตดัเพ่ือท่ีจะทนัไดดู้ในผูป่้วยรายต่อๆไป
ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลการท่ีมีคนคุน้หนา้คอยอยูใ่กล้ๆ จะช่วยเป็นก าลงัใจของผูป่้วยอีกดว้ยในกรณีท่ีนกัศึกษา
มีโอกาสท่ีจะเขา้ช่วยอยูใ่นทีมผา่ตดัจะตอ้งเขา้ไปในหอ้งผา่ตดัพร้อมๆกบัผูป่้วยเพ่ือเตรียมท าความสะอาดบริเวณผา่ตดัและ
ไดช่้วยในการผา่ตดัตั้งแตเ่ร่ิมตน้และออกจากหอ้งผา่ตดัหลงัการผา่ตดัเสร็จส้ินและควรออกจากหอ้งผา่ตดัไปพร้อมๆกบั
ผูป่้วยเพ่ือท่ีจะไดช่้วยในการปิดแผลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

ในการเขา้ไปในหอ้งผา่ตดัจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัเดิมออกและใส่ชุดส าหรับหอ้งผา่ตดัซ่ึงมีเตรียมไวใ้นหอ้ง
เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัในหอ้งผา่ตดัของมีค่าต่างๆใหเ้ก็บไวก้บัตวัไม่ควรท้ิงไวใ้นเส้ือผา้ท่ีท้ิงไวใ้นหอ้งแต่งตวัเน่ืองจากอาจ
สูญหายไดแ้ละทางหอ้งผา่ตดัไม่สามารถรับผิดชอบในการสูญหายได ้

ชุดส าหรับใส่ในหอ้งผา่ตดัหมวก MASK และรองเทา้ในหอ้งผา่ตดัหา้มใส่หรือน าออกจากหอ้งผา่ตดัโดยเด็ดขาด 
หอ้งพกัฟ้ืน (RECOVERY ROOM) อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัหอ้งผา่ตดันกัศึกษาท่ีช่วยในการผา่ตดัตอ้งติดตาม

ผูป่้วยออกจากหอ้งผา่ตดัไปจนถึงหอ้งพกัฟ้ืนเพ่ือจะไดต้รวจและเฝ้าดูอาการเปล่ียนแปลงตลอดจนท่อระบายต่างๆท่ีถูกปลด
ออกขณะเคล่ือนยา้ยวา่ไดรั้บการต่ออยา่งถูกตอ้งแลว้หรือยงัในหอ้งพกัฟ้ืนน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ถึงการสงัเกตอาการหลงั
ผา่ตดัทนัทีระยะท่ีผูป่้วยเร่ิมรู้สึกตวัหลงัจากฟ้ืนจากยาสลบจนกระทัง่รู้ตวัดีก่อนท่ีจะกลบัหอผูป่้วยเดิมอีกคร้ังหน่ึง 

SERVICE CONFERENCE AND DEPARTMENT CONFERENCE 
 ในแต่ละหน่วยของศลัยศาสตร์มีกิจกรรม surgical conference ประมาณ 1 – 2 คร้ังต่อสปัดาห์ เพ่ือเป็นการประชุม
วชิาการ และการเรียนการสอนระหวา่ง นกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยแ์พทย ์โดยกิจกรรมอาจเป็นลกัษณะ 
new admission case conference, pre-operative round, journal club, topic review หรือ morbidity and mortality conference 
ซ่ึงผูน้ าเสนอการประชุมอาจเป็นนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 หรือ แพทยป์ระจ าบา้น ในการประชุมวชิาการของหน่วย ถา้หาก
ไม่ตรงกบักิจกรรมการเรียนหลกัของชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาแพทยข์องหน่วยนั้นตอ้งเขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ังเพ่ือการเรียนรู้ 
 ในทุกวนัศุกร์เวลา 10.00 – 12.00 มี department conference ในลกัษณะของ morbidity and mortality conference
เวลา 10.0 – 11.00ซ่ึงเป็นลกัษณะการน าเสนอผูป่้วยท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้น หรือเสียชีวิตในระหวา่งการรักษา เพ่ือศึกษาถึง
สาเหตุ และหาวธีิป้องกนัแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี และเวลา 11.00 – 12.00 เป็น grand round ซ่ึงเป็นลกัษณะ case discussion โดย
แต่ละหน่วยจะน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจเพ่ือการเรียนรู้ ถา้หากเวลาดงักล่าวไม่ตรงกบักิจกรรมการเรียนหลกัของชั้นปีท่ี 4 
นกัศึกษาควรเขา้ร่วมทุกคร้ังเพ่ือการเรียนรู้ 
 ในบางสัปดาห์ของวนัศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 มี inter-department conference ระหวา่งภาควิชา โดยอาจร่วมกบั
ภาควิชารังสีวทิยา ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควชิาอายรุกรรม เป็นลกัษณะการน าเสนอผูป่้วยเพื่อการเรียนรู้ในหลายๆดา้น
กบัภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

SERVICE ROUND 
 นักศึกษาแพทยต์้อง service round ร่วมกับอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบ้านในตอนเย็นหลงัจากท่ีเรียนในห้อง
บรรยายเสร็จ  และตอนเชา้ในวนัหยดุราชการ เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปของผูป่้วยภายในหน่วย และช่วยดูแลผูป่้วยในดา้น
ต่างๆ เช่น การท าแผล การท าหตัถการต่างๆ เรียนรู้การท างานของวชิาชีพแพทยท่ี์เราจะเป็นในอนาคต 
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับน.ศ.พ. ปี 4 
1. การท าแผลผู้ป่วยในภาควชิาฯจะจดัตารางเวรใหมี้นกัศึกษารับผิดชอบจดัเวรท าแผลผูป่้วยในและดูแลเฉพาะผูป่้วย

ในสายท่ีรับผิดชอบเฉพาะหอผูป่้วยศลัยกรรมชายและหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิงตามตารางเวรท่ีก าหนดไวแ้ลว้ดูแล
ท าความสะอาดบาดแผลผูป่้วยนอกเวลาราชการ 

2. ดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับมอบหมายประจ าวนัท าการซกัประวติัและตรวจร่างกายเพ่ิมเติมติดตามผลการ 
INVESTIGATIONS ท่ีท าไปแลว้บนัทึกการเปล่ียนแปลงและ WORK-UP PLAN ในแต่ละวนั 

3. อ่านและศึกษาจากต าราเพิม่เตมิเก่ียวกบัปัญหาของผูป่้วยท่ีรับผดิชอบและเร่ืองท่ีจะท า TEACHING ROUND, 
หรือ PROBLEM SOLVING ในวนัต่อไป 

4. ช่วยเหลือหรือสังเกตการท าหัตถการของ EXTERNหรือแพทยป์ระจ าบา้นในหน่วยของตนเอง 
5. ในวนัทีห่น่วยอยู่เวรรับผู้ป่วยรับผูป่้วยท่ีรับเขา้มาเป็น ELECTIVE CASES หรือรอดูผูป่้วยEMERGENCY 

CASESท่ีจะรับเขา้มาแบบฉุกเฉินเพ่ือท่ีจะไดมี้โอกาสไดเ้ห็นไดซ้กัประวติัและฝึกการตรวจร่างกายผูป่้วยตั้งแต่
แรกเร่ิมบางคร้ังจะไดเ้ขา้ดูหรือเขา้ช่วยผา่ตดัในคืนนั้นเลย 

6. การฝึกปฏบิัตงิานทีห้่องตรวจฉุกเฉิน(EMERGENCY ROOM)ในกลุ่มท่ีอยูห่น่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และ 
ศลัยศาสตร์ทรวงอก มีการจดัเวรการเรียนใหห้อ้งฉุกเฉินตั้งแตเ่วลา 19.00 – 22.00 ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ และเวลา 
13.00-22.00 น.ในวนัหยดุราชการ เพ่ือเรียนรู้ในการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ โดยนกัศึกษาทุกคนจะไดอ้ยูเ่วรคนละ2 
เวรในหน่ึงสปัดาห์ท่ีผา่น 

การรับผู้ป่วยใน 
1. ทางภาควชิาไดก้ าหนดวา่ ผูป่้วยทุกรายในแต่ละหน่วยตอ้งมีนกัศึกษาแพทยปี์ 4 เป็นผู้รับผดิชอบดูแลทุกราย โดย

เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของนักศึกษาเองทีจ่ะต้องรู้วา่มีผูป่้วยรายใดบา้งท่ีรับใหม่ในแต่ละวนั ภาควชิาจะรับผูป่้วยไว้
ในความดูแลทุกวนัโดยทัว่ไปจะรับเขา้มาในเวลาราชการยกเวน้ในกรณีผูป่้วยฉุกเฉิน หรือผูป่้วยท่ีนดัมานอน
โรงพยาบาลจะรับมาเวลาใดก็ไดท้ั้งในและนอกเวลาราชการ  และนักศึกษาต้องหมุนเวยีนกนัภายในกลุ่มเพ่ือรับ
ผู้ป่วยใหม่กนัเอง 

2. ผูป่้วยท่ีรับมาอยูใ่นความดูแล นกัศึกษาตอ้งเขียนบนัทึกทางการแพทยไ์วใ้นแฟ้มผูป่้วยดว้ย โดยบนัทึกเป็น 
admission note หรือ on service note และตอ้งมีการบนัทึก progress note ดว้ย เม่ือส้ินสุดการเรียนภายในหน่วย
นกัศึกษาแพทยต์อ้งมีการบนัทึก off service note เพ่ือสรุปใหน้กัศึกษากลุ่มใหม่ไดรั้บต่อ ส่วนนกัศึกษากลุ่มใหม่
ตอ้งรับผูป่้วยเก่าทั้งหมดภายในหน่วยไวใ้นความดูแลต่อเช่นเดียวกนั  

3. หา้มนกัศึกษาแพทยน์ าเอาขอ้มูลส าคญัของผูป่้วย เช่น แฟ้มผูป่้วยนอก operative note ออกจากแฟ้มประวติัอยา่ง
เด็ดขาดเน่ืองจากอาจเกิดการสูญหาย ส าหรับซองฟิลม์ผูป่้วย ถา้จ าเป็นตอ้งน าไปศึกษานอกหอผูป่้วยจะตอ้งแจง้
พยาบาลประจ าหอผูป่้วยใหท้ราบทุกคร้ัง และตอ้งน ามาคืนท่ีหอผูป่้วยหลงัจากเรียนเสร็จทนัที 

4. นกัศึกษาแพทยค์วรจะรีบรับผูป่้วยใหเ้ร็วท่ีสุดหลงัจากไดรั้บมอบหมายโดยเฉพาะผูป่้วยกรณีฉุกเฉินเพื่อท่ีจะไดมี้
โอกาสไดศึ้กษาผูป่้วยตั้งแต่ก่อนผา่ตดัการรับผูป่้วยหลงัการผา่ตดัจะท าใหเ้สียโอกาสตรวจพบอาการแสดงท่ีส าคญั
ท่ีพบก่อนผา่ตดัไดแ้ละฝึกการติดตามดูแลผูป่้วยเพ่ือฝึกหดัการเขา้หาและปฏิบติัตวัต่อผูป่้วยการดูแลรักษา
ตลอดจนการใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัตวัการป้องกนัโรคส าหรับผูป่้วยและครอบครัว 

5. บนัทึกการเปล่ียนแปลงการด าเนินโรคหรือผลการรักษาของผูป่้วยโดยบนัทึก progress note ในแต่ละรายการ
ปัญหาของผูป่้วยโดยใช ้ S-O-A-P format ในผูป่้วยบางรายมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยอาจจะไม่ตอ้งเขียนอะไรมาก
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ผูป่้วยบางรายมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญับ่อยอาจจะตอ้งบนัทึกการเปล่ียนแปลงวนัละหลายคร้ังการติดตามดูแลท่ี
ดีท าใหเ้กิดเจตคติดา้นวชิาการท่ีดีมองเห็นส่ิงท่ียงัเป็นค าถามอยูเ่ห็นทางวางแผนใหม่ๆเกิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึน 

6. การติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการหรือการตรวจพิเศษอ่ืนนกัศึกษาแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยควรติดตามผลและ
บนัทึกผลไวใ้นแฟ้มรายงานผูป่้วยฝึกหดัการแปลผลการตรวจนั้นๆและวเิคราะห์ดูวา่ตรงกบัแผนการท่ีก าหนดไว้
หรือไม่เพ่ือการวางแผนต่อไป 

7. เม่ือผูป่้วยพน้จากความดูแลเช่นจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลยา้ยแผนกนกัศึกษาผูดู้แลยา้ยสายหรือยา้ยแผนกให้
เขียน Discharge summary  หรือ Off-service note โดยสรุปปัญหาของผูป่้วยอยา่งสั้นๆผลการตรวจและรักษา
แผนการต่อไปเพ่ือผูท่ี้จะมาดูแลผูป่้วยต่อไปจะไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

8. เม่ือครบระยะเวลายา้ยสายหรือยา้ยแผนกใหน้กัศึกษาแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยตอ้งรับผิดชอบในการจ่ายผูป่้วยท่ีอยูใ่น
ความดูแลใหก้บันกัศึกษาแพทยก์ลุ่มต่อไป 

สมุดบันทกึการปฏิบัติงาน กระบวนวขิา พ.ศศ. 402 
 นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขียนบนัทึกผูป่้วยรับใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเขา้ร่วม การอยูเ่วร รวมถึงหตัถการ
พ้ืนฐานทั้งหมด ในระหวา่งท่ีเรียนใน 5 สปัดาห์ และส่งคืนภาควชิาเม่ือจบกระบวนวชิา 

การฝึกซ้อมหัตถการพื้นฐาน 
นกัศึกษาทุกคนตอ้งไปฝึกซอ้มหตัถการพ้ืนฐาน คือ เยบ็แผล เจาะเลือด และ ใส่สายสวนปัสสาวะ ท่ีศูนยฝึ์ก

หตัถการชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง โดยในการไปฝึกซอ้มแต่ละคร้ังตอ้งลงบนัทึกลงในสมุดบนัทึกการ
ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

ข้อก าหนดในการส่งรายงานผู้ป่วยและรายงาน progress note 
1. รายงานผู้ป่วยและ progress note ส่งสัปดาห์ละ 1 ฉบับ ใหส่้งในวนัจนัทร์ของสัปดาห์ถดัไป ก่อน เวลา 
14.00 น.  เจา้หนา้ท่ีจะมาเก็บรายงาน 2 คร้ัง ในวนัจนัทร์ เวลา 15.00 น. และ ในวนัพุธ เวลา 15.00 น. เท่านั้น  
ถา้ส่งวนัพุธ จะถือวา่ส่งรายงานชา้ ยกเวน้เป็นผูป่้วยท่ีรับดูแลในวนัเสาร์-อาทิตย ์ผอ่นปรนใหส่้งรายงานใน
วนัพุธได ้โดยไม่ถือวา่ส่งสาย ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งระบุใหช้ดัเจนในใบปะหนา้รายงาน เพื่อแจง้อาจารยผ์ูต้รวจ   
กรณีวนัจนัทร์ หรือวนัพุธ เป็นวนัหยดุราชการ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บในวนัท าการถดัไป 
2. ถา้นกัศึกษายงัไม่ส่งรายงาน ในวนัพุธ เม่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีมารับจะท าการขีดเส้นคร่อมช่องของสัปดาห์นั้น  

และถือวา่ขาดส่ง 

3. ให ้นกัศึกษา บนัทึกการส่งรายงาน ดว้ยลายมือตนเอง ทุกคร้ังท่ีแฟ้มหนา้ภาควชิา 

4. นักศึกษาต้องส่งรายงาน และ progress note ทุกฉบับตามที่ภาควชิาก าหนดถ้าขาด
ส่ง  นักศึกษาอาจได้เกรด F หรือ ตดิ I ในการตดัเกรด  กรณตีดิ I ต้องมาเรียนซ่อม
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ ท ารายงานเพิม่เตมิหลายฉบับตามที่ภาควชิาก าหนด 

หัวข้อในการเขียนรายงานผู้ป่วย 
1. ขอ้มูลผูป่้วย (Identification data) 
2. ผูใ้หป้ระวติัและความน่าเช่ือถือ (Source of data and reliability) 
3. ประวติัการเจบ็ป่วย (History of illness) 
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3.1 อาการส าคญั (Chief complaint) 
3.2 ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั (Present illness) 
3.3 ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, allergy) 
3.4ประวติัทางครอบครัว (Family history - health of family, familial diseases, marital history) 
3.5 ประวติัทางสงัคม (Social history - birth place, social and economic status, daily activities, use of drugs, occupation) 
4. การตรวจร่างกาย (Physical examination) 

4.1  Vital signs on admission ( Temperature, BP, pulse, respiratory rate, height, weight) 
4.2  General appearance 
4.3  Integument (skin, nails, hair) 
4.4  Head (skull, eyes, nose, ears, mouth, and throat ) 
4.5  Neck  
4.6  Breast 
4.7  Chest and lungs 
4.8  Cardiovascular system (heart and peripheral vascular) 
4.9  Abdomen 

4.10 Genitalia 
4.11 Anal and rectal examination 
4.12 Back 
4.13 Extremities 
4.14 Nervous system 
4.15 Mental status 

 

5.  การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (Provisional diagnosis) และขอ้คิดเห็น 
6.  การวนิิจฉยัแยกโรค (Differential diagnosis) และขอ้คิดเห็น 
7.  ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจภาพทางรังสี (Results of Investigationand imaging studies) 
8.  การวนิิจฉยัโรคขั้นสุดทา้ย (Final Diagnosis) 
9.  การรักษาและการด าเนินโรค (treatment and progress of disease) 
10.  แผนการใหก้ารศึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว (Patients and family education) 

หัวข้อในการเขียนรายงานผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
1. ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ (Identification data of injured patient) 
2. ผูใ้หป้ระวติัหรือผูน้ าส่งและความน่าเช่ือถือ (Source of data and reliability) 
3. ประวติัการไดรั้บอบุติัเหตุ (History of injury) 

1.1 อาการส าคญั (Chief complaint) 
1.2 รายละเอียดของการบาดเจ็บ (Description of event) 

1.2.1 กลไกการไดรั้บอุบติัเหตุ (Mechanism of injury) 
1.2.2 สภาพท่ีเกิดเหตุและความเสียหาย (Environment) 
1.2.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

1.3 ประวติัการไดรั้บการรักษาเบ้ืองตน้จากท่ีอ่ืนมาก่อน (Previous treatment) 
1.3.1 ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, 

allergy, medications) 
4.  การประเมินเบ้ืองตน้ (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) 
6.1 Head and face 
6.2 Neck 
6.3 Chest and lungs 
6.4 Abdomen 

6.5 Pelvis and perineum 
6.6 Back and spine 
6.7 Extremities and peripheral vascular 
6.8 Neurological examination 

7.  การวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ ( Provisional diagnosis and specific organs injuries) 
8.  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการภาพถ่ายรังสีและการสืบตน้อ่ืนๆ (Investigations) 
9.  การดูแลรักษาทัว่ไปและการรักษาต าแหน่งท่ีมีการบาดเจ็บ (General management and management of specific injuries) 
10.  ผลการรักษาและการติดตามการเปล่ียนแปลง  (results of treatment and progression) 
11. วจิารณ์ (Discussion) 
12. แผนการใหก้ารศึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว (Patients and family education) 

ข้อแนะน าโดยทัว่ไป 

1. ในฐานะของนกัศึกษาแพทยด์งันั้นจึงควรจะวางตวัใหภ้าคภูมิและมีมารยาทท่ีดีงามสมกบัวชิาชีพน้ีในการปฏิบติัตอ่ผูป่้วย
ปฏิบติังานร่วมกบัพยาบาลหรือบุคลากรอ่ืนในหอผูป่้วยแพทยรุ่์นพ่ีๆและเพ่ือนนกัศึกษาดว้ยกนัเอง ไม่ส่งเสียงดงัในหอ
ผูป่้วย ซ่ึงนอกจากจะรบกวนผูอ่ื้นแลว้ยงัไม่สุภาพดว้ย 

2. การแต่งกายตอ้งสุภาพสะอาดและเรียบร้อยเสมอเม่ือข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วยจะตอ้งสวมเส้ือกาวน์ทุกคร้ังและปัก
ช่ือท่ีหนา้อกดา้นซา้ยและติดป้ายแสดงตวั (ID. Card) ในการเยีย่มผูป่้วยในหอผูป่้วยนอกเวลาราชการใหแ้ต่งกายสุภาพ
นกัศึกษาชายไม่ใส่เส้ือยดื หรือเส้ือปล่อยชายออกนอกกางเกงนกัศึกษาหญิงไม่ควรสวมกางเกงข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอ
ผูป่้วยนอกเวลาราชการ และตอ้งสวมเส้ือกาวน์ทบัทุกคร้ัง ใหส้วมรองเทา้ทรงสุภาพหรือรองเทา้รัดสน้ ไม่ควรสวมรองเทา้
แตะหรือรองเทา้ฟองน ้ าการแต่งตวัใหเ้หมาะสมกบัวชิาชีพเป็นส่ิงท่ีพึงกระท า เฉกเช่นในทางกลบักนัถา้สมมุติเราเป็นผูป่้วย
หรือญาติผูป่้วยและมีใครท่ีแต่งตวัไม่สุภาพสมกบัในวชิาชีพแพทย ์และมาแจง้วา่เป็นแพทยผ์ูรั้กษา เราจะใหค้วามเช่ือถือแก่
ผูน้ั้นหรือไม่ 

3. อุปกรณ์การตรวจท่ีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งน ามาทุกคร้ังเม่ือข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย คือ Stethoscope  

4. ภาควชิาฯจดัใหมี้ตูเ้ก็บของส่วนตวัอยูใ่นหอ้งพกันกัศึกษา ใหน้กัศึกษาติดต่อรับลูกกญุแจไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีภาควชิาแต่ตอ้ง
ระวงัสมบติัของตวัเองและไม่ควรเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นภาควชิาฯจะไม่รับผิดชอบเม่ือมีการสูญหายเกิดข้ึน 

5. หา้มใชก้ระดาษแบบฟอร์มของโรงพยาบาลและของคณะฯไปในทางท่ีผดิวตัถุประสงคข์องแบบฟอร์มนั้นๆ เช่น เขียน
โนต้ กระดาษร่าง 

6. งานของภาควชิาด าเนินไปดว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่าย นกัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการใหบ้ริการผูป่้วยเม่ือมีขอ้ขดัขอ้งหรือมีขอ้บาดหมางระหวา่งบุคคลอยา่งใด ขอให้
นกัศึกษารายงานใหอ้าจารยป์ระจ าหน่วยสาขาวชิานั้นหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นปี หรือหวัหนา้ภาควชิาไม่ควรจดัการ
ไปเองโดยพลการไม่วา่จะโดยวจีกรรมหรือกายกรรม 
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7. ระเบียบการลานกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเขา้รับการประเมินผลไดต้าม
ระเบียบของทางมหาวทิยาลยัหากมีกิจธุระจ าเป็นหรือป่วย ตอ้งส่งใบลาทุกคร้ังท่ีฝ่ายการศึกษาของภาควชิา 

ต าราทีแ่นะน าให้ใช้ส าหรับกระบวนวชิาศัลยศาสตร์ 
1. Principle of Surgery. SI Schwartz (10th Edition) 
2. Sabiston Textbook of Surgery. CM Townsend (19th Edition) 
4. Surgery ; Scientific Principles and Practice. Greenfield (5rd Edition) 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเต้านม 
(Head-neck and breast surgical unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม ในกระบวนวชิา มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  

และการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม  
2. นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเต้านม รวมถึงความรู้ในด้าน

ศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืนๆ 
3. นักศึกษาสามารถซักประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และให้การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรคได้ รวมถึง

สามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้  
4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั ทราบ

ถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
กจิกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ 
และเตา้นมเป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

Teaching round   
ทุกวนั เวลา 7.00-8.20 น. ให้นกัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดให้เป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย 

เพื่อท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายและผลการตรวจอยา่งอ่ืนให้กลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะได้
อ่านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆ 

(อาจารยท่ี์รับผิดชอบท า  teaching round วนัจนัทร์ อ.สมศกัด์ิ สลบักบั อ.ทรงพล, วนัองัคาร อ.กีรติ, วนัพธุ อ.อารี
วรรณ  วนัพฤหสับดี อ.ปัญจพร วนัศุกร์ อ.จกัรกริช) 

Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังตั้งแต่เน่ินๆโดยปัญหาของผูป่้วยท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้
 Team base learning 
 ให้นักศึกษา ศึกษาความรู้ในในหัวข้อ Team base learningเร่ือง Thyroid nodule จากเอกสารค าสอนใน KC 
moodlehttps://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=2308  ก่อนเขา้ร่วมการเรียนเพ่ือให้ไดค้วามรู้มากท่ีสุดและจะมีการ
ทแบบทดสอบผา่นทาง KC moodleดว้ย ขอใหน้กัศึกษาเตรียมอุปกรณ์ tablet IPAD หรือโทรศพัทท่ี์สามารถต่ออินเตอร์เน็ท
ไดเ้พ่ือท ากิจกรรมในหอ้ง  

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก   
 ทุกวนัพธุ เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอกทั้ง
ทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและ
ตรวจร่างกายควบคุมโดย ผศ.นพ.ผจญ วงษต์ระหง่าน  หรือเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยของอาจารยภ์ายในหน่วย  

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบศีรษะ คอ และเตา้นม มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี เวลา 8.00-14.00  ท่ี
หอ้งผา่ตดัเบอร์ 9 และหอ้งผา่ตดัเบอร์7 ในวนัจนัทร์หรือพฤหสัของบางสปัดาห์ (นกัศึกษาสามารถดูตารางหอ้งextra เบอร์ 7 

https://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=2308
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น้ีไดห้น้าห้องผ่าตดั)  รวมถึงอาจมีการผ่าตดัฉุกเฉินท่ีห้องผ่าตดัอ่ืนๆดว้ย นักศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสังเกตอยา่งใกลชิ้ด 
หรือเขา้ช่วยผ่าตดั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสังเกตการผ่าตดั ส่ิงส าคญัท่ี
นกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือให้เห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่อง
แท ้ และนกัศึกษาควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิด
ของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 

 
Service conference 

 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม 2 คร้ังคือ  
New admission case conference ,preoperative conference และ journal clubมีประจ าทุกวนัจนัทร์ เวลา 10.30-12.00 

น. ท่ีหอ้งโอกาส-ระเบียบ new admission cases เป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยนกัศึกษาแพทย์
ปี 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab.investigation , 
imaging studies รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา  

Preoperative cases เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีจะรับการผา่ตดัรักษาในสปัดาห์นั้นน าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นและ 
Journal club น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วย ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวิจยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น 
Journal ต่างๆ 

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยุดราชการ ให้นักศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วยในร่วมกับ
แพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัพธุ หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 นกัศึกษาตอ้งอยูเ่วรเพ่ือศึกษา
และดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้ช่วยหรือร่วมสงัเกตการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิาหรือติดต่อขอนดัพบอาจารยไ์ดโ้ดยผา่นเจา้หนา้ท่ีภาควชิา  

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery ,Brunicardi FC. 11thEdition . 
 Sabiston Textbook of Surgery ,20th Edition.  
 Greenfield’s Surgery: Scientific principle and practice, 6th Edition. 
 Zollinger's Atlas of Surgical Operations, Tenth Edition 10th Edition 
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หน่วยศัลยศาสตร์อบัุติเหตุและเวชบ าบัดวกิฤติ 
(Trauma and Critical Care Unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติในกระบวนวชิา  มีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสศึกษาการรักษาผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุโดยการสังเกตุ ฝึกการให้การซกัประวติั และตรวจ

ร่างกายผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุของหน่วยศลัยศาสตร์อุบัติเหตุ และเวชบ าบัดวิกฤติ ท่ีมารับการรักษาเป็นกรณี
ฉุกเฉินท่ีหอ้งฉุกเฉิน ข้ึนกบัการพิจารณาของอาจารยท่ี์ดูแลผูป่้วยฉุกเฉินในขณะนั้น 

2. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกการติดตามการรักษาผู ้บาดเจ็บท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในหอผูป่้วยของหน่วย
ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤติ  

3. เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการให้การวินิจฉยัและรักษาผูบ้าดเจ็บ โดยการสอนขา้งเตียงจาก
อาจารยป์ระจ าหน่วย  

4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้การรักษาผูป่้วยท่ีรับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤติศลัยศาสตร์   
5. เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดัผูบ้าดเจ็บท่ีเขา้รับการผา่ตดัเป็นกรณีฉุกเฉิน  
กจิกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหต ุ

และเวชบ าบดัวกิฤติ เป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
Teaching round   

ทุกวนัองัคาร,พธุ เวลา 7:00 – 8:30 น. เป็น teaching round ของหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ ให้
นกัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดใหเ้ป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การ
ตรวจร่างกายและผลการตรวจเพ่ิมเติมให้กลุ่มทราบ และจะมีนกัศึกษาจากหน่วย chest มาร่วมเรียนดว้ย  นักศึกษาในกลุ่ม
ควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์สอนในวนั
นั้นๆ 
 ทุกวนัพุธ และพฤหัส เวลา 7:00 – 8:30  เป็น teaching round  ของหน่วย chest  และนักศึกษาหน่วย chest เป็นผู ้
เตรียมผูป่้วย โดยนกัศึกษาหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ ไปร่วมเรียนดว้ย.  

ICU service round 
 ทุกวนัพุธ 10.30 – 12.00 หลงักิจกรรม problem solving  นักศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ICU service round ท่ีหอ
ผูป่้วยวกิฤตศลัยศาสตร์ 

Problem solving  
 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวนัจันทร์ถึงวนัพฤหัสบดีเวลา 8:30 – 10:30 น. ให้นักศึกษาแจ้ง
รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังอยา่งน้อยสิบวนัก่อนเรียน โดยปัญหาของผูป่้วยท่ีตอ้งการ
เรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัองัคาร เวลา 10:30 – 12.00 น. ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไป101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอกทั้ง
ทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ โดยให้นกัศึกษาแพทยเ์ฝ้าสังเกตการณ์ซกัประวติั และ
ตรวจร่างกายของอาจารยภ์ายในหน่วย 
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การผ่าตดัใหญ่ 

 หน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ และเวชบ าบดัวกิฤติ มีผูป่้วยเขา้รับการผา่ตดัในหอ้งผา่ตดัหมายเลข 9  ซ่ึงผูป่้วยท่ีเขา้
หอ้งผา่ตดัจะเป็นผูป่้วยภายในหอผูป่้วยท่ีนดัมารับการผา่ตดัเพ่ือแกไ้ขผลขา้งเคียง หรือผา่ตดัเสริมสร้างใหผู้ป่้วยกลบัเขา้สู่
ภาวะปกติ นกัศึกษาแพทยมี์หนา้ท่ีตอ้งเขา้ช่วยผา่ตดัหรือสงัเกตการณ์ ในวนัจนัทร์ เวลา 10:30 ถึง 14:00 น. โดยนกัศึกษา
แพทยค์วรศึกษาประวติัและการวนิิจฉยัโรคมาก่อนการเขา้ช่วยหรือสงัเกตการณ์ 

ในบางวนัช่วงในเวลาราชการ อาจมีผูบ้าดเจ็บท่ีเขา้มารับการรักษาเป็นผูป่้วยใน มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดั
เป็นกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงจะเขา้รับการผา่ตดัในหอ้งผา่ตดัฉุกเฉิน นกัศึกษาควรเขา้ช่วยผา่ตดัหากมีโอกาส  ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษา
แพทยค์วรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ ลกัษณะตรวจพบในหอ้งผา่ตดัของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรค
อยา่งถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกตหตัถการพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกูไหม การเยบ็แผล การเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ผา่ตดัใหเ้หมาะกบัลกัษณะหตัถการ และวธีิการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดัแบบพ้ืนฐาน ซ่ึงนกัศึกษ 

 
าจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 
Service Conference 

 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยต์อ้งเขา้ร่วม 4 กิจกรรม คือ  
1. Trauma new case admission conference 
เวลา :   วนัพธุ เวลา 12.00 – 14.00                          สถานท่ี :  หอ้งประชุมศูนยอ์ุบติัเหตุ 
ลกัษณะ activity  : เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีรับใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์ นบัจาก 7.00 น.วนัพธุสปัดาห์ก่อน 

 2. Journal club& MM conference 
 เวลา: วนัพฤหสับดี เวลา 11.00 – 12.00                   สถานท่ี :  หอ้งประชุมศูนยอ์ุบติัเหตุ 

ลักษณะ activity  : เป็นการน าเสนอโดยนักศึกษาแพทย์ปี 6 (Extern)ความรู้ใหม่ ๆ ใน Journal ท่ีเป็นสากล 
สปัดาห์ละ 1 เร่ือง โดยให้เวลาในการ น าเสนอ ไม่เกิน 15 นาที (ตอ้งส่งหัวขอ้ท่ีจะน าเสนอ ภายในวนัองัคาร โดย
น า full paper ใหอ้าจารยพ์ิจารณา) 
3. Morbidity and Mortality Conference  

เป็นการน าเสนอผูป่้วยท่ีเสียชีวิต และมีภาวะแทรกซอ้น ตลอดในรอบ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ( นบัจาก 7.00 
น. ของวนัพุธ สัปดาห์ก่อน จนถึง 7.00 น. วนัพุธ สัปดาห์ท่ีท า Conference ) จะมีการรายงานประวติั ส่ิงตรวจพบ 
การรักษา และ ผลการชนัสูตรศพ ( Full autopsy) โดยการมีการวจิารณ์ถึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และสาเหตุของการ
เสียชีวติวา่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้นจะมีการวิจารณ์ถึงขอ้ผิดพลาดในการรักษาท่ีท าใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ผูป่้วย นกัศึกษาแพทยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรม มีบทบาทในการศึกษาปัญหาของผูป่้วยโดยการสังเกต 
และอาจแสดงความคิดเห็นไดถ้า้มีการถามจากอาจารย ์
4. Trauma topic review 

 เวลา :  วนัศุกร์เวลา 8:30 – 10:00 น.    สถานที ่: หอ้งประชุมศูนยอ์ุบติัเหตุ 
 ลกัษณะ activity :  

เป็นการน าเสนอความรู้จากต าราศัลยศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐาน โดยเป็นหัวขอ้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
อาจารยป์ระจ าหน่วย นกัศึกษาแพทยมี์บทบาทในการรับฟังและซกัถามหากมีประเด็นท่ีสงสยั 
การดูแลผู้ป่วยใน (ward round) 
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 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ เวลา 15:00 – 16:30 และช่วงเชา้ของวนัหยดุราชการ 8:00 – 10:00 น หากนกัศึกษา
แพทยไ์ม่มีกิจกรรมวิชาการใดในช่วงเวลาดงักล่าว ใหน้กัศึกษาแพทยติ์ดตามแพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลผูป่้วยใน เพ่ือเป็น
การเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย และฝึกท าหตัถการเม่ือมีโอกาส 

 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  

 ทางหน่วยจะมีการจดัตารางเวรใหอ้ยูเ่วรหอ้งฉุกเฉินตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็
เบ้ืองตน้ โดยนกัศึกษาจะไดอ้ยูเ่วรคนละ 5 เวร 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Advanced Trauma Life Support (ATLS) program for doctor, American College of Surgeons, 9th Edition , 2009  
 Schwartz’s Principle of Surgery 10thEdition . 
 Sabiston Textbook of Surgery , 17th Edition.  
 Trauma, Mattox, 7th Edition. 
 
 
 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง 
(Gastrointestinal Surgery & Endoscopy Division) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ในกระบวนวชิา มีดงัตอ่ไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  และ

การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร  
2. นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงความรู้ในด้านศัลยศาสตร์

พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืนๆ 
3. นักศึกษาสามารถซักประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และให้การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรคได้ รวมถึง

สามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้  
4. นักศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั  ทราบถึง

ขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
กิจกรรมการเรียนภายในหน่วย นักศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวียนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศัลยศาสตร์ระบบ

ทางเดินอาหาร เป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
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Teaching round   
ทุกวนั เวลา 7.00-8.20 น. เป็น teaching round ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ให้นักศึกษาเตรียม

ผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดให้เป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย
และผลการตรวจอยา่งอ่ืนให้กลุ่มทราบ  นักศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ือง
นั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซักถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆโดยจะตอ้งแจง้อาจารยท่ี์จะตอ้งราวน์ในเยน็วนัก่อน
ราวน์ 

Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังตั้งแต่เน่ินๆ  โดยปัญหาของผูป่้วย
ท่ีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัจนัทร์ เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอก
ทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจ
ร่างกาย แล้วมาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสังเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารย์ภายในหน่วย 
นอกจากนั้นนกัศึกษาอาจมีโอกาสไดเ้ฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองอลัตร้าซาวดน์, การตรวจทวารหนกั 
โดยส่องกลอ้งชนิดสั้น 

การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัจนัทร์ท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือหอ้งผา่ตดัเลก็ นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการ
ผา่ตดัเลก็ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดักอ้นบริเวณผิวหนงั การเจาะ
ช่องปอดหรือช่องทอ้ง  

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร มีการผ่าตดัใหญ่ทุกวนัองัคาร(upper GI surgery) และวนัพฤหัส(lower GI 
surgery)  ท่ีห้องผ่าตดัเบอร์ 2 รวมถึงอาจมีการผ่าตดัฉุกเฉินท่ีห้องผ่าตดัอ่ืนๆดว้ย นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสังเกตอย่าง
ใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผ่าตดั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัล่วงหน้าอยา่งละเอียด ในการสังเกตการผ่าตดั ส่ิง
ส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือให้เห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรค
อยา่งถ่องแท ้ และนกัศึกษาควรสังเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผ่าตดั เช่น การผูก การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือ
ผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 
 การส่องกล้อง 
 การส่องกลอ้งในวนัองัคารส าหรับหน่วยล าใส่ใหญ่และทวารหนัก เวลา 10.00 – 14.00 น.  การส่องกลอ้งเพ่ือ
วนิิจฉยั และรักษาในวนัพฤหสั ส าหรับหน่วยทางเดินอาหารส่วนตน้ตั้งแต่เวลา10.00 – 14.00 น. 

Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม คือ  

New admission case conference and Journal club มีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่ีหอ้งประชุมโอกาส-
ระเบียบ(upper) ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยนกัศึกษาแพทยปี์ 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึง
นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab.investigation , imaging studies Topic 
Review ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นและนกัศึกษาท่ีวา่ง ทุกสปัดาห์เวน้สปัดาห์ ในวนัพธุเวลา 13.30 – 15.30 น.  Case service 
round (เฉพาะ) Extern 10.00 – 12.00 น. ทุกวนัพฤหสั รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา  
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Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ใหน้กัศึกษาร่วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบัแพทย์
ประจ าบา้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละรายใหล้ะเอียดมากข้ึน เพ่ือติดตามเขียนรายงานและ progress report 

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัจนัทร์ หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแตเ่วลา 19.00-22.00 นกัศึกษาตอ้งอยูเ่วรเพ่ือศึกษา
และดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้ช่วยหรือร่วมสงัเกตการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา อาจารยห์วัหนา้หน่วย รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์ (080-
6716737) 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery ,Brunicardi FC.  10th– 11thEdition . 
 Sabiston Textbook of Surgery , 17th Edition.  
 Cope's Early diagnosis of the acute abdomen   20th - 21thEdittion 
 Bailey and love's short practice of surgery 
 Website หน่วยศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและส่องกลอ้ง http://www.med.cmu.ac.th/dept/surgery/gastro 

 
 
 

หน่วยศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
(Colorectal Unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั ในกระบวนวชิา มีดงัต่อไปน้ี 
1. นักศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  

และการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั 
2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางดา้นศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์

พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืนๆ 
3. นักศึกษาสามารถซักประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และให้การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรคได้ รวมถึง

สามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้  
4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั ทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั  ทราบ

ถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
 

กจิกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนกั อาหาร เป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
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Teaching round   
ทุกวนั เวลา 7.00-8.20 น. เป็น teaching round ของหน่วยศลัยศาสตร์ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั ใหน้กัศึกษาเตรียม

ผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดให้เป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย
และผลการตรวจอยา่งอ่ืนให้กลุ่มทราบ  นักศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ือง
นั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆ 

Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังตั้งแต่เน่ินๆ  โดยปัญหาของผูป่้วย
ท่ีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัจนัทร์ เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยนอก
ทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและ
ตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสังเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย 
นอกจากนั้นนกัศึกษาอาจมีโอกาสไดเ้ฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองอลัตร้าซาวนด ์

การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัจนัทร์ท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอก หรือห้องผ่าตดัเล็ก นักศึกษาจะไดมี้โอกาสเฝ้าสังเกต หรือฝึกหัตถการการ
ผ่าตดัเล็กภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผ่าตดักอ้นบริเวณผิวหนัง การเจาะ
ช่องปอดหรือช่องทอ้ง  

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั  มีการผา่ตดัใหญ่วนัพฤหสั ท่ีหอ้งผ่าตดัเบอร์ 2 และ หอ้งผา่ตดัเบอร์ 7
รวมถึงอาจมีการผ่าตดัฉุกเฉินท่ีห้องผ่าตดัอ่ืนๆดว้ย นักศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสังเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผ่าตดั ซ่ึง
นกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มาก
ท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือให้เห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้ และนักศึกษาควร
สงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 

Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม คือ  

New admission case conference and Journal club มีประจ าทุกวนัพุธ เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่ีห้องประชุมศูนย์
อุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสัปดาห์นั้น โดยนักศึกษาแพทยปี์ 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษา
สามารถเรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab.investigation , imaging studies รวมถึงการรักษา
เบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา ,นอกจากน้ียงัมีรายละเอียดของ Preoperative conference และ Journal club และในเวลา 
13.00 – 15.00 น. ท่ีห้องประชุมชั้ น 5 หรือชั้ น 8 อาคารเรียนรวม มี Topic Review ของ Resident เป็น International 
conference เพ่ือส่งเสริมให ้นกัเรียนและ Residentไดฝึ้กใชภ้าษาองักฤษ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการผา่ตดัใหม่ๆ 

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยุดราชการ ให้นักศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วยในร่วมกับ
แพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
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 ในคืนวนัจนัทร์ หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหน้าท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 นักศึกษาตอ้งอยู่เวรเพ่ือ
ศึกษาและดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้ช่วยหรือร่วมสงัเกตการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery ,Brunicardi FC.  8thEdition . 
 Surgery of the Liver and Biliary Tract , L.H.Blumgart. 3rd Edition  
 Sabiston Textbook of Surgery , 17th Edition.  

 
 
 
 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบหลอดเลือด 
(Vascular Unit) 

 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือดในกระบวนวชิา มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  และการ

ดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด 
2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด รวมถึงความรู้ในดา้นศลัยศาสตร์พ้ืนฐาน

ทัว่ไปอ่ืนๆ 
3. นักศึกษาสามารถซักประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และให้การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรคได้ รวมถึง

สามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้  
4. นักศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศัลยศาสตร์ระบบหลอดเลือด ทั้ งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั  ทราบถึง

ขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
 
กิจกรรมการเรียนภายในหน่วย นักศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวียนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอด
เลือด เป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

Teaching round   
ทุกวนัจนัทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 7.00-8.20 น. เป็น teaching round ของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดให้นกัศึกษา

เตรียมผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดให้เป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การตรวจ
ร่างกายและผลการตรวจอยา่งอ่ืนใหก้ลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของ
เร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆ 
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 Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังตั้งแต่เน่ินๆ  โดยปัญหาของผูป่้วย
ท่ีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้
 
 Team based learning 
 หน่วยศลัยศาสตร์หลอดเลือดจะมีในหวัขอ้ภาวะฉุกเฉินทางศลัยศาสตร์หลอดเลือด  โดยจะเนน้เร่ือง acute arterial 
occlusion กบั abdominal aortic aneurysm  โดยมี ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินทเ์ป็นผูดู้แล  
 

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
- ทุกวนัพฤหัส เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีห้องตรวจศลัยกรรมทั่วไปเบอร์ 101 นักศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษา

ผูป่้วยนอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่
เพ่ือซักประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารยภ์ายในหน่วย หรือเฝ้าสังเกตและเรียนรู้การตรวจ
ผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย 
 

การเรียน การสอบ ผ่านระบบ E-learning 
 ให้นักศึกษาท าการเรียนผ่านระบบE-learning ก่อนหรือตั้ งแต่วนัแรกท่ีอยู่สายศัลยศาสตร์หลอดเลือด โดย
ค าแนะน าการเรียนให้เขา้ท่ี website ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th) เลือกระบบ CMU Online แลว้ Log in ท่ี 
Tool Bar ขวาบน โดยใส่ Username- Password ท่ีนกัเรียนมีเม่ือลงทะเบียนเป็นนกัศึกษา มช. หลงัจากเขา้สู่ระบบใหน้กัเรียน
เลือก Course categories แลว้ CLICKFaculty of Medicine CLICKDepartment of Surgery CLICK Vascular Surgery เลือก 
Course เรียนโดย นศพ.ปี 4 ใหเ้ลือกE-Learning ส าหรับ นศพ. แผนกศลัยศาสตร์หลอดเลือดและท าการ Enroll me ตวัเองเขา้
สู่ Course เรียน ใหอ่้านค าแนะน าโดยละเอียด การตรวจงานท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จ การใหค้ะแนนมีดงัน้ี  

- 1. ทุกวนัพฤหัสจะท าในการท า teaching round  นักศึกษาต้องท า Pretest และ Post test ของ 5 บทแรก (รวม 
10test)   

- 2. ทุกวนัศุกร์นกัเรียนตอ้งท า สอบก่อนลงกองสาย vascular (มี 35 ขอ้) ใหเ้สร็จและจะตรวจกิจกรรมถาม-ตอบจาก
กระดานเสวนา (Web board) ซ่ึงอาจารยจ์ะใหง้านไวเ้ร่ืองของผูป่้วย ประเด็นศึกษาหรือปัญหาท่ีมีในขณะท่ีอยูส่าย 
ให ้นศพ. ตอบค าถามในกระดานเสวนาใหเ้สร็จภายใน 2 วนั  

- 3. ทุกวนัอาทิตยก่์อนเวลา 22.00 น. ใหส้อบ Short Essay examination นกัเรียนจะไดเ้ขียน Essay ตอบถามการดูแล
ผูป่้วยโรคหลอดเลือด ใชเ้วลาในการสอบทั้งหมด 60 นาที แนะน าให้ทบทวน E learning ทั้ง 5 บทอีกคร้ังก่อน
เวลาสอบ 

 
เพ่ือเป็นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในการเรียน รวมถึงสอบถามขอ้สงสยัระหวา่งท่ีเรียน ในนกัเรียนท า Line 
กรุ๊ปกบัอาจารยกิ์ตติพนัธ์ุ  ตั้งแต่วนัจนัทร์(วนัแรก)ท่ีเขา้มาเรียนในสาย (LINE ID: s3007005) 
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การผ่าตดัเลก็ 
 ในวนัพฤหัสบดีบ่ายหรือศุกร์เชา้ จะมีการท าหัตถการในห้องผ่าตดัเล็กชั้น 10 อาคารศรีพฒัน์ หรือชั้น 3อาคาร
เฉลิมพระบารมี (ให้นักเรียนถาม resident)นักศึกษาจะได้มีโอกาสเฝ้าสังเกต หรือฝึกหัตถการการผ่าตดัเล็กภายใตค้วาม
ควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดักอ้นบริเวณผิวหนงัเป็นตน้ 
 

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบหลอดเลือด มีการผา่ตดัใหญ่ ณ หอ้งผา่ตดั ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน 

- ทุกวนัจนัทร์( ทั้งวนั ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข  6)  
- ทุกวนัองัคาร (ทั้งวนั ท่ีหอ้งผา่ตดัหมายเลข 7)  
- วนัพธุสัปดาห์เวน้สัปดาห์ (สลบักบักิจกรรม Journal club & Topic reviewดงัรายละเอียดดา้นล่าง) ((ทั้งวนั ท่ีห้อง

ผา่ตดัหมายเลข 4)  
โดยอาจมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดันกัศึกษาควรมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผา่ตดั ทุกเวลาท่ี

มีโอกาส ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตดัล่วงหน้าใน Elective operation แต่ในราย Emergency operation 
สามารถสอบถามจาก Resident หรือทางไลน์ท่ีอาจารยจ์ะแจง้ ในการสังเกตการผ่าตดั ส่ิงส าคญัท่ีนักศึกษาควรเรียนรู้มาก
ท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือให้เห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้ และนักศึกษาควร
สงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ผ่าตดัต่างๆ ซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวิชาชีพแพทย ์ในการท าผ่าตดัหลอดเลือดบางประเภท 
(endovascular therapy) ท่ีมีการใชรั้งสี (angiogram) หรือการท าเลเซอร์เส้นเลือดขอด  ให้นักเรียนไปสังเกตุการผ่าตดัจาก
ห้องเพดานชั้น 3 โดยทางข้ึนอยู่หลงัห้องผ่าตัด 10  ก่อนข้ึน อาจารยอ์าจจะมอบอุปกรณ์ส่ือสารเพ่ือการติดต่อสอนใน
ระหวา่งการผา่ตดั เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

 
Service conference 

 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม 3 คร้ังคือ  
1. Journal club, MM & Topic review มีประจ าทุกวนัพุธท่ีไม่มีห้องผ่าตัด Local anesthesia (OR 4)  นั้ นคือ ทุกวนัพุธ

สัปดาห์เวน้สัปดาห์  เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่ีห้องเรียน 3 น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบ้านและอาจารยข์องหน่วย ซ่ึง
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงการรักษาโรคบางอย่างในแนวลึกจาก Topic review และการรายงานการวิจยัใหม่ๆท่ีได้
ตีพิมพใ์น Journal ต่างๆ  นกัศึกษาสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดจ้นถึงเวลา 12.00 น. หลงัจากออกจากกิจกรรมน้ีให ้นศพ.
เขียนสรุป 10 บรรทดัในกระดานเสวนา  (Web board- E Learning) วา่ไดเ้รียนอะไรมาบา้งเพ่ือตรวจในวนัศุกร์เชา้อน่ึง
สงัเกตุวา่ Journal club & Topic review มีประจ าทุกวนัพุธท่ีไม่มีห้องผ่าตดัหมายเลข 4นกัศึกษาสามารถตามจากตาราง
การผ่าตดัหรือถามพ่ี resident หรือว่าถา้นักเรียนเวลา 10.40 น. มาท่ีห้องเรียน 3 แลว้ไม่เห็นมีการประชุมดงักล่าวให้
นกัเรียนเขา้ไปหอ้งผา่ตดัหมายเลข 4(OR 4) 

2. Interesting case conference/round มีประจ าทุกวนัศุกร์ เวลา 7.00 – 8.20 น. กับอาจารยกิ์ตติพนัธ์ุ โดยอาจารยจ์ะน า
ปัญหาผู ้ป่วยท่ีน่าสนใจมาอภิปรายลึกลงเป็นพิเศษในหอผู ้ป่วย ดังนั้ นนักศึกษาทุกคนต้องเตรียมผูป่้วยในการ
รับผิดชอบของตนเอง (shopping round) ให้พร้อมทุกราย นอกจากนั้นจะใชเ้วลาบางส่วนตรวจงานใน E-Learning 
กิจกรรมน้ี 
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3. Endovascular Meeting ทุกวนัศุกร์ 13.00-14.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยาจะเป็นการทบทวนภาพถ่ายรังสี
ผูป่้วยใน Ward รวมถึงการวางแผนท ารักษา complex arterial construction ห้องเรียนมกัมีการเปล่ียนแปลงไม่สามารถ
ทราบล่วงหนา้ได ้เพราะฉะนั้นจึงให้ นศพ. มารอท่ีหนา้ภาควชิารังสีวิทยาและไลน์ถาม อจ.กิตติพนัธ์ุ ในเวลา 13.00 น. 
วา่ประชุมหอ้งไหน 
 
อนึ่งต าแหน่งหอ้งเรียนหรือหอ้งผา่ตดัอาจมีการเปล่ียนแปลงไดจ้ากท่ีเขียนไวใ้นกรณีท่ีมีการซ่อม ปรับปรุงหอ้งเรียน
ดงักล่าว 
 

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ใหน้กัศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบั
แพทยป์ระจ าบา้น แพทยต์่อยอดเพื่อเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  

 ในคืนวนัพฤหสั หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 นกัศึกษาตอ้งอยูเ่วรเพ่ือ
ศึกษาและดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้ช่วยหรือร่วมสงัเกตการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ยส่วนวนัศุกร์ เสาร์ 
หรืออาทิตย ์ใหอ้ยูต่ามตารางเวรท่ีหน่วย vascular รับผิดชอบ 

 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย ไม่สามารถหาผูป่้วยเขียนรายงานไดห้รือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถ
หาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา หรือสามารถมาพบหวัหนา้สาย  
35056  ต่อ 352 หรือ LINE หาอาจารย ์
 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery ,Brunicardi FC. 10thEdition . 
  Vascular Surgery, Rutherford RB. 8 th Edition 
 Sabiston Textbook of Surgery , 19th Edition.  

 

 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทรวงอกทัว่ไป 

(General thoracic unit) 
 

วตัถุประสงค์ ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก ในกระบวนวชิา มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก ทั้งการตรวจรักษาผูป่้วยนอก  และการดูแล

ผูป่้วยในท่ีหอผูป่้วย  
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2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางดา้นศลัยศาสตร์ทรวงอกรวมถึงความรู้พ้ืนฐานของศลัยศาสตร์ทัว่ไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางทรวงอก  

3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึง
สามารถส่งและแปรผลการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ,ทางรังสีวทิยาในระดบัพ้ืนฐานได ้อยา่งเหมาะสม   

4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  ทราบถึงขั้นตอน
พ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
กจิกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ทรวง

อกเป็นเวลา 1  สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
การรับผู้ป่วย และการท ารายงาน  
ในวนัจนัทร์ นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วม ward round ตอนเยน็ร่วมกบัทีมแพทยป์ระจ าสาย เพ่ือใหห้วัหนา้แพทยป์ระจ า

บา้นท าการแจกผูป่้วยใหน้กัศึกษารับจ านวน 1 ราย ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งบนัทึกการรับผูป่้วยและเขียน progress ลงในใบ 
progress note สีชมพ ู (ไม่ใช่รายเดียวกบัท่ีท ารายงาน) และตอ้งเสียบไวใ้น chart ผูป่้วย  นกัศึกษาตอ้งเขียนช่ือ-นามสกลุ 
วอร์ด ของผูป่้วยในสมุดรับผูป่้วยของสาย chest (สมุดรับผูป่้วยอยูท่ี่คุณกิตติยา วทิยกิจ (คุณบ๋ี)และใหล้งลายมือช่ือรับผูป่้วย
ในสมุดดว้ยทุกคร้ังจากนั้นน าสมุดมาคืนท่ีคุณบ๋ีภายในวนัเดียวกนั และนกัศึกษาตอ้งส่งรายงานคนละ 1 ฉบบัซ่ึงเป็นคนละ
คนกบัท่ีรับผูป่้วย (ในกรณีท่ีมีจ านวนผูป่้วยมานอนโรงพยาบาลนอ้ย อนุญาตใหผู้ป่้วยท่ีนกัศึกษารับคนไข ้เป็นคนเดียวกบัท่ี
ท ารายงานได)้  

Teaching round  
ทุกวนัจนัทร์ พฤหสับดี และศุกร์ เวลา 7.00-8.20 น. เป็น teaching round โดย ใหน้กัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีสนใจ 

โดยก าหนดใหเ้ป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายและผลการตรวจ
อยา่งอ่ืนใหก้ลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มทุกคนต้องมาท าการซักประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย 1 วนัก่อนทีจ่ะมา teaching 
round ในเช้าของวนัถดัไป และควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือ
ซกัถามจากอาจารยใ์นวนันั้นๆ 

Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ก่อนถึง
ก าหนดการท า problem solving  โดยปัญหาของผูป่้วยท่ีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วย
นอกทางศลัยศาสตร์ทรวงอก โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารย์
ภายในหน่วย หรือเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย หรือไดเ้รียนรู้กบัอาจารยพิ์เศษใน
หน่วย 

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ และวนัพธุ ท่ีหอ้งผา่ตดั รวมถึงอาจมีการผา่ตดั
ฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืนๆดว้ย นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผา่ตดัในวนัจนัทร์ (เน่ืองจากวนัพธุ 
นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของสาย Trauma) ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการ
สงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึง
พยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้
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หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้น
วชิาชีพแพทย ์

 
Service conference 

 การประชุมวชิาการภายในหน่วย มีดงัน้ี 
1. New admission case conferenceและ preoperative conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. ท่ีหอ้งเรียน

โอกาส-ระเบียบ ชั้นสอง ตึกบุญสม-มาติน ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยนกัศึกษา
แพทยปี์ 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย 
lab.investigation , imaging studies รวมถึงการรักษาเบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา หลงัจากนั้นแพทยป์ระจ าบา้น
หรือแพทยใ์ชทุ้นจะน าเสนอ preoperative conference ในผูป่้วยท่ีจะท าการผา่ตดัในวนัพธุ และวนัจนัทร์ของสปัดาห์
หนา้ (อยา่งไรก็ตาม ทุกวนั องัคาร และพธุ นกัศึกษาปี 4 ตอ้งร่วมกิจกรรมของสาย trauma ดงันั้น ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วม
ใน conference ดงักล่าว)  

2. Journal club & topic review conference มีประจ าทุกวนัพฤหสับดี เวลา 12.00 – 13.30 น. น าเสนอโดยแพทยป์ระจ า
บา้นของหน่วย ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่างๆ รวมถึง topic review ท่ี
น่าสนใจ 

3. Lung cancer consortium conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอ้งประชุมภาควชิาพยาธิวทิยา 
น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วยต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงแนวทางการวนิิจฉยัและการรักษามะเร็ง
ปอดไดม้ากยิง่ข้ึน (อยา่งไรก็ตาม ทุกวนั องัคาร และพธุ นกัศึกษาปี 4 ตอ้งร่วมกิจกรรมของสาย trauma ดงันั้น ไม่
จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมใน conference ดงักล่าว) 

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัจนัทร์ พฤหสั ศุกร์ และตอนเชา้ของวนัเสาร์ และอาทิตย ์ ใหน้กัศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วย
ในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ส าหรับหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก จะไม่มีการอยูเ่วรนอกเวลาราชการ แต่มีการรับปรึกษาทางดา้นทรวงอกในกรณี
ฉุกเฉิน ดงันั้นนกัศึกษาจึงไม่ตอ้งข้ึนมาอยูเ่วร แต่ควรใชเ้วลาท่ีวา่งทบทวนความรู้ทดแทน  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery,Brunicardi FC.  10thEdition . 
 General Thoracic Surgery, 7th Edition, Shields.  
5. ผูป่้วยนอก  และการดูแลผูป่้วยในท่ีหอผูป่้วย  
6. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางดา้นศลัยศาสตร์ทรวงอกรวมถึงความรู้พ้ืนฐานของศลัยศาสตร์ทัว่ไปท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางทรวงอก  
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7. นกัศึกษาสามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึง
สามารถส่งและแปรผลการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ,ทางรังสีวทิยาในระดบัพ้ืนฐานได ้อยา่งเหมาะสม   

8. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก ทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  ทราบถึงขั้นตอน
พ้ืนฐานในการผา่ตดั และไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
กจิกรรมการเรียนภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ทรวง

อกเป็นเวลา 1  สปัดาห์  โดยมีแนวทางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 
การรับผู้ป่วย   
นกัศึกษาตอ้งแบ่งกนัรับผูป่้วยทุกรายท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยขณะนั้นโดยใหแ้นบใบรับผูป่้วยไวใ้น chart  
Teaching round  
ทุกวนั เวลา 7.00-8.20 น. เป็น teaching round ของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอกกบัหน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ  

โดยใหน้กัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีสนใจ โดยก าหนดใหเ้ป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการ
เจ็บป่วย การตรวจร่างกายและผลการตรวจอยา่งอ่ืนใหก้ลุ่มทราบ  นกัศึกษาในกลุ่มควรจะไดอ่้านทฤษฎีมาก่อน เพ่ือท่ีจะได้
เขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ืองนั้นๆ  และร่วมอภิปราย หรือซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆนกัศึกษาทุกคนตอ้งท าการซกั
ประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยก่อนท่ีจะมีการท า teaching round  

Problem solving  
 ใหน้กัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ก่อนถึง
ก าหนดการท า problem solving  โดยปัญหาของผูป่้วยท่ีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งอยูใ่นหวัขอ้ท่ีภาควชิาก าหนดให ้

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วย
นอกทางศลัยศาสตร์ทรวงอก โดยอาจไดรั้บมอบหมายผูป่้วยใหม่เพ่ือซกัประวติัและตรวจร่างกาย แลว้มาปรึกษาอาจารย์
ภายในหน่วย หรือเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของอาจารยภ์ายในหน่วย หรือไดเ้รียนรู้กบัอาจารยพิ์เศษใน
หน่วย 

การผ่าตดัใหญ่ 
 หน่วยศลัยศาสตร์ระบบทรวงอก มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ และวนัพธุ ท่ีหอ้งผา่ตดั รวมถึงอาจมีการผา่ตดั
ฉุกเฉินท่ีหอ้งผา่ตดัอ่ืนๆดว้ย นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วย
ท่ีไดรั้บการผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative 
finding ของผูป่้วยรายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกต เทคนิค
พ้ืนฐานของการผา่ตดั เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึง
นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์

 
Service conference 

 การประชุมวชิาการภายในหน่วย นกัศึกษาแพทยส์ามารถเขา้ร่วม 2 คร้ังคือ  
4. New admission case conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่ีหอ้งเรียนชั้นสอง อาคารเฉลิมพระ

บารมี ซ่ึงเป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยนกัศึกษาแพทยปี์ 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษา
สามารถเรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab.investigation , imaging studies รวมถึงการ
รักษาเบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา  
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5. Journal club & topic review conference มีประจ าทุกวนัพฤหสับดี เวลา 12.00 – 13.00 น. น าเสนอโดยแพทยป์ระจ า
บา้นของหน่วย ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีไดตี้พิมพใ์น Journal ต่างๆ  รวมถึง topic review 
ท่ีน่าสนใจ 

6. Lung cancer consortium conference มีประจ าทุกวนัองัคาร เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอ้งประชุมภาควชิาพยาธิวทิยา 
น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้นของหน่วยต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงแนวทางการวนิิจฉยัและการรักษามะเร็ง
ปอดไดม้ากยิง่ข้ึน  

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ใหน้กัศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบั
แพทยป์ระจ าบา้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ส าหรับหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก จะไม่มีการอยูเ่วรนอกเวลาราชการ แต่มีการรับปรึกษาทางดา้นทรวงอกในกรณี
ฉุกเฉิน ดงันั้นนกัศึกษาจึงไม่ตอ้งข้ึนมาอยูเ่วร แต่ควรใชเ้วลาท่ีวา่งทบทวนความรู้ทดแทน  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้โดยอาจมาพบท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นภาควชิา 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery,Brunicardi FC.  10thEdition . 
 General Thoracic Surgery, 7th Edition, Shields.  

  

 
  

 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับ ทางเดินน า้ดี และตับอ่อน 

(Hepatobiliary and pancreas surgical unit) 
 

วตัถุประสงค์ในการฝึกปฏิบติังานในหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนในกระบวนวชิา มีดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วยของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนทั้งการตรวจรักษาผูป่้วย

นอกและการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน 
2. นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ทางดา้นศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน รวมถึงความรู้ในดา้น

ศลัยศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ไปอ่ืนๆ  
3. นกัศึกษาสามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วย และใหก้ารวนิิจฉยัโรค และวนิิจฉยัแยกโรคได ้ รวมถึง

สามารถส่ง investigation และ imaging studies ท่ีเหมาะสมได ้ 
4. นกัศึกษามีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนทั้งก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดั

ทราบถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในการผา่ตดัและไดมี้โอกาสเขา้ช่วยผา่ตดั หรือเขา้ร่วมสงัเกตการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดได ้ 
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การฝึกปฏบิัตงิานนกัศึกษาแพทยจ์ะหมุนเวยีนกนัมาฝึกปฏิบติังานในหน่วยหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดิน
น ้ าดี และตบัอ่อนเป็นเวลา 1สปัดาห์โดยมีตารางการฝึกปฏิบติังานดงัน้ี 

Teaching round   
วนัจนัทร์ 07.00 – 08.30 น.อ.อานนท ์(Q&A teaching round) ใหน้กัศึกษาดูเคสหอผูป่้วยสามญัชั้น 7 และ 8 ของ

หน่วย HBP ทั้งหมดในวนัอาทิตยก่์อนท่ีจะข้ึนหน่วย (ใหน้กัศึกษาแบ่งเคสในกลุ่มกนัเอง) เพ่ือมา Q&A teaching round ใน
เร่ืองท่ีสงสยัเก่ียวกนัเคสท่ีรับมาในความดูแล 

วนัองัคาร พฤหสับดี และ ศุกร์ 07.00 – 08.30 น. ใหน้กัศึกษาเตรียมเคสท่ีน่าสนใจเพ่ือเรียนกบั อ.พงศศิ์ริ อ.วรกิตติ 
และ อ.สณัหวชิญ ์

วนัพธุ 06.00 – 07.00 น.  อ.ไตรจกัร (: early bird round :)  
วนัพฤหสับดี 11.00 – 12.00 น. อ.อานนท ์นกัศึกษาเตรียมทุกเคสท่ีรับผดิชอบ โดยอาจารยจ์ะเลือกผูป่้วยบางราย

ในการเรียนรู้ เพ่ือทดสอบความรู้และความเขา้ใจของนกัศึกษาต่อโรคท่ีผูป่้วยเป็น 
Teaching round ของหน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน ใหน้กัศึกษาเตรียมผูป่้วยท่ีสนใจโดย

ก าหนดใหเ้ป็นผูป่้วยท่ีอยูห่อผูป่้วยภายในหน่วย เพ่ือท่ีจะไดเ้สนอประวติัการเจบ็ป่วยการตรวจร่างกายและผลการตรวจอยา่ง
อ่ืนใหก้ลุ่มทราบนกัศึกษาในกลุ่มควรอ่านทฤษฎีมาก่อนเพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของเร่ืองนั้นๆและร่วมอภิปรายหรือ
ซกัถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในวนันั้นๆ 

ในการเตรียมผูป่้วย ควรมีความร่วมมือกนัระหวา่งนกัศึกษาภายในกลุ่ม ตลอดเวลา 1สปัดาห์ท่ีอยู ่ เพ่ือใหไ้ดเ้รียนรู้
ปัญหาผูป่้วยใหห้ลากหลายท่ีสุด ใหค้รอบคลุมเน้ือหาของระบบ ตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อนใหห้มดทุกหวัขอ้ ในการ
เรียนรู้ bed side teaching ควรเลือกผูป่้วยท่ียงัไม่ไดรั้บการผา่ตดั เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจร่างกายผูป่้วยไดอ้ยา่งชดัเจน  
สามารถเรียนรู้จากการซกัประวติั และตรวจร่างกายไดเ้ตม็ท่ี  

Problem solving exercise  
 เวลา 8.30 – 10.30 ทางหน่วยไดก้ าหนดหวัขอ้ทั้งหมด 2หวัขอ้คือ obstructive jaundice และ pancreatitisโดยให้
นกัศึกษาแจง้รายละเอียดของผูป่้วยและปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนทุกคร้ังตั้งแตเ่น่ินๆ   

การเรียนทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอก  
 ทุกวนัองัคาร เวลา 10.30 – 12.00 น.ท่ีหอ้งตรวจศลัยกรรมทัว่ไปเบอร์ 101 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสศึกษาผูป่้วย
นอกทั้งทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป และศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้าดี และตบัอ่อน โดยใหน้กัศึกษาแบ่งออกเป็น 4กลุ่มยอ่ย
แยกยา้ยเพื่อเฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจผูป่้วยนอกของ อ.ไตรจกัร อ.อานนท ์ อ.สัณหวชิญ ์ และ อ.วรกิตตินอกจากนั้น
นกัศึกษาอาจมีโอกาสไดเ้ฝ้าสงัเกตและเรียนรู้การตรวจช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองอลัตร้าซาวนด ์ ในช่วงบ่าย ใหน้กัศึกษาสลบั
เปล่ียนอาจารยผ์ูส้อน 

การผ่าตดัเลก็ 
ในวนัองัคารท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หรือหอ้งผา่ตดัเลก็ นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสเฝ้าสงัเกต หรือฝึกหตัถการการผา่ตดัเลก็
ภายใตค้วามควบคุมของอาจารยห์รือแพทยป์ระจ าบา้น เช่น การเยบ็แผล การผา่ตดักอ้นบริเวณผวิหนงั การเจาะช่องปอด
หรือช่องทอ้ง  
 Operative Room Briefing 
 จนัทร์ และ พธุ 10.45 – 12.00 หอ้งเรียนชั้น 8 สุจิณโณ สอนน าก่อนท่ีจะเขา้ไปดูเคสผา่ตดัในช่วงบ่ายของวนันั้น  
การผ่าตดัใหญ่ 
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หน่วยศลัยศาสตร์ระบบตบั ทางเดินน ้ าดี และตบัอ่อน มีการผา่ตดัใหญ่ทุกวนัจนัทร์ ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 4 และ 7 หรือ 3 (ใน
บางสปัดาห์)วนัพธุ ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 2 และวนัศุกร์ท่ีหอ้งผา่ตดัเบอร์ 9 ในบางสปัดาห์ รวมถึงอาจมีการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีหอ้ง
ผา่ตดัอ่ืนๆดว้ย นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด หรือเขา้ช่วยผา่ตดั ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
ผา่ตดัล่วงหนา้อยา่งละเอียด ในการสงัเกตการผา่ตดั ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้มากท่ีสุดคือ operative finding ของผูป่้วย
รายนั้น เพ่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจถึงพยาธิสภาพของโรคอยา่งถ่องแท ้  และนกัศึกษาควรสงัเกต เทคนิคพ้ืนฐานของการผา่ตดั 
เช่น การผกู การเยบ็ การเลือกใช ้ หรือการใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองมือผา่ตดัต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ และน าไปปฏิบติัไดใ้นวชิาชีพแพทย ์ 
HCC Review 
ทุกวนัศุกร์ เวลา 13.00 – 14.30 หอ้งเรียนชั้น 8 ทบทวนเคส HCC ท่ีรับไวใ้นความดูแล  

Service conference 
 การประชุมวชิาการภายในหน่วย มีดงัน้ี 
1. New admission case conference มีประจ าทุกวนัพธุ เวลา 7.00 – 8.30 น. ท่ีหอ้งประชุมหน่วย HBP ชั้น 8 สุจิณโณซ่ึง

เป็นการน าเสนอผูป่้วยในใหม่ทั้งหมดในรอบสปัดาห์นั้น โดยนกัศึกษาแพทยปี์ 6 เป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถ
เรียนรู้ขอ้มูลผูป่้วยอยา่งสั้นๆ ในดา้นประวติั การตรวจร่างกาย lab.investigation , imaging studies รวมถึงการรักษา
เบ้ืองตน้ และการวางแผนการรักษา  

2. Anatomy review & Journal club ทุกวนัพฤหสับดีท่ีหอ้งประชุมหน่วย HBP ชั้น 8 สุจิณโณ เวลา 09.00 – 10.30น. 
น าเสนอโดยแพทยป์ระจ าบา้น ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ถึง กายวภิาคของระบบ HPB และรายงานการวจิยัใหม่ๆท่ีได้
ตีพิมพใ์น Journal ต่างๆ 

3. Pre-operative round ทุกวนัพฤหสับดีท่ีหอ้งประชุมหน่วย HBP ชั้น 8 สุจิณโณ เวลา 13.00 – 15.00 น. น าเสนอโดย
แพทยป์ระจ าบา้น เพื่อประชุมวางแผนผา่ตดัในผูป่้วยท่ีจะไดรั้บการผา่ตดัในสปัดาห์ถดัไป   

4. Multidisciplinary team conference จดัทุก 2 สปัดาห์วนัพฤหสับดี เวลา 12.00 – 13.00 ท่ีหอ้งเรียนแผนกรังสี เป็น 
interdepartment conference ในลกัษณะสหสาขาเพื่อปรึกษารักษาผูป่้วย 

Ward round  
 ในช่วงเวลาเยน็ของวนัราชการ และตอนเชา้ของวนัหยดุราชการ ใหน้กัศึกษาแพทยร่์วมดูแลผูป่้วยในร่วมกบั
แพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ผูป่้วยภายในหน่วยแต่ละราย  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  
 ในคืนวนัองัคาร หรือคืนวนัท่ีหน่วยมีหนา้ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 นกัศึกษาตอ้งอยูเ่วรเพ่ือ
ศึกษาและดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีรับใหม่ รวมถึงเขา้ช่วยหรือร่วมสงัเกตการผา่ตดัฉุกเฉินท่ีมีในคืนนั้นดว้ย  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยทุ์กท่านภายในหน่วยยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาแพทยใ์นทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
การปัญหาการดูแลผูป่้วยภายในหน่วย หรือปัญหาในดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมมาปรึกษาเป็นการ
ส่วนตวัได ้ 

หนังสือ/ต าราทีแ่นะน าให้ศึกษาเพิม่เตมิ 
 Schwartz’s Principle of Surgery ,Brunicardi FC.  10th Edition .  
 Surgery of the Liver and Biliary Tract ,L.H.Blumgart . 5rd Edition  
 Sabiston Textbook of Surgery , 18th Edition.  
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การประเมนิการเรียนการสอน 

การประเมินกระบวนวชิา พ.ศศ. 401      100 คะแนน 

1. Multiple choice question ( 100 ขอ้ )      50% 
2. Short essays                 ( 30 ขอ้ )      20 % 
3. Modified essay question ( ผูป่้วย 3 case  จาก 3 หน่วย )    20 % 
4. Short case interpretation  ( 10 slides )                                                                    10 % 
 การสอบMCQ ตอ้งผา่น minimal passing level ถา้ไม่ผา่น ตอ้งสอบซ่อมหลงัอีกคร้ัง วนัท่ีนดัสอบซ่อม จะอยูใ่น

สปัดาห์แรกหลงัจากเรียนจบปีการศึกษา 
 ถา้สอบซ่อมผา่น คะแนนจะถูกปรับข้ึนมาเท่ากบั minimal passing level 
 ถา้สอบซ่อมMCQ ไม่ผา่นจะได ้F กระบวนวชิาน้ี 
 คะแนนรวมทั้งหมด ตอ้งผา่นเกณฑ ์ 50%  ถา้ไม่ผา่นท่ีประชุมภาคพิจารณาอาจได ้F หรือ เรียนซ่อมกระบวนวชิา

ซ ้ าอีกคร้ัง และท าการสอบประเมินใหม่ 
 ถา้ไดF้ ในกระบวนวชิาน้ี นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนวชิาน้ีใหม่ในปีการศึกษาถดัไป โดยตอ้งเขา้ฟังการบรรยายอยา่ง

นอ้ย 80 %  และสอบใหผ้า่นเกณฑเ์ดิม    การเรียนซ ้ าใหเ้รียนเหมือนปรกติแต่ไม่ตอ้งรับการประเมินในวชิา พ.ศศ.
402 (ถา้ไดป้ระเมินผา่น พ.ศศ.402 แลว้) 

การประเมินกระบวนวชิา พ.ศศ. 402      100 คะแนน 

1. Teaching round ( ทุกคร้ังทีม่กีารเรียน )    25% 
2. ผู้ด าเนินการอภิปราย problem solving     8% 
3. ผู้ร่วมอภิปราย  problem solving ( ทุกคร้ังทีเ่รียน )   6% 
4. รายงานผู้ป่วยและProgress note 6 ฉบับ       16% 
5. Team base learning activity  5 คร้ัง                                                5% 
6. สมุดบันทกึการปฏบิัตงิาน และหัตถการ              5%  
7. การสอบ OSCE        35% 
8. การสอบ long case       ผ่าน / ไม่ผ่าน 

 
หมายเหตุ   รายละเอียดของคะแนนแต่ละหวัขอ้ 
 

 ใบบนัทึกคะแนน Teaching round รับไดท่ี้ภาควชิา ใหน้กัศึกษาเขียนช่ือใหช้ดัเจน แลว้ส่งใหอ้าจารยท่ี์ round    
ดว้ยทุกคร้ัง อาจารยจ์ะท าการประเมินแลว้น ามาส่งคืนท่ีภาควชิาเอง นกัศึกษาท่ีขาดเรียนโดยไม่มีใบลาหรือไม่    มี
เหตผุลท่ีเหมาะสม จะได ้0 คะแนนในการเรียนคร้ังนั้น 

 นกัศึกษาจะเตรียมProblem solving exercise คนละ 1 คร้ัง  
 ทุกคร้ังของการท าProblem solving exercise   จะมีการใหค้ะแนนทั้งผูเ้ตรียมและผูร่้วมอภิปรายดว้ย  
 รายงาน และ progress note ตอ้งส่งครบตามจ านวนท่ีภาควชิาก าหนด ถา้ไม่ครบ จะไดรั้บการประเมิน F หรือ ติด I  
 คะแนน Team base learning เป็นคะแนนระหวา่งท ากิจกรรมการเรียนน้ี ซ่ึงมีทั้งหมด 5 คร้ัง 
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 สมุดบนัทึกการปฏิบติังาน และหตัถการ              
- นกัศึกษาตอ้งฝึกท าหตัถการและบนัทึกตามความเป็นจริง โดยใหผู้ค้วบคุมเซ็นช่ือก ากบัรับรอง ในกรณีท่ีบนัทึกไม่

ครบ จะถูกหกัคะแนนบรรทดัละ 0.5 คะแนน 
- สมุดบนัทึกการปฏิบติังาน ส่วนบนัทึกเคส และการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน ตอ้งบนัทึกตามความเป็นจริง และให้

อาจารยห์รือผูค้วบคุมเซ็นช่ือก ากบัรับรอง ในกรณีท่ีบนัทึกไม่ครบ จะถูกหกัคะแนนบรรทดัละ 0.5 คะแนน          
- เกณฑผ์า่น ตอ้งส่งสมุดบนัทึกคืนภาควชิาในวนัจนัทร์หลงัจากส้ินสุดการเรียนกระบวนวชิา และมีการบนัทึกตาม

ความเป็นจริง และตอ้งไม่ได ้0 คะแนน 
- ในกรณีท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ตอ้งซ่อมเรียนกระบวนวชิาเพ่ิมเติม หลงัจากจบปลายปีการศึกษา ตามมติภาควชิาฯ หรือ 

อาจพิจารณาได ้F ในกระบวนวชิาน้ี 
 การสอบ Long case      
– นกัศึกษาจะตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูคุ้มสอบแต่เน่ินๆเพ่ือนดัสอบในช่วงสปัดาห์ท่ี 4-5 
– ถา้สอบไม่ผา่น นกัศึกษาตอ้งมาสอบซ่อมอีกคร้ังก่อนจบกระบวนวชิาหรือหลงัจากจบปลายปีการศึกษา  
– ถา้สอบซ่อมไม่ผา่นคร้ังท่ี 2  จะได ้F ในกระบวนวชิาน้ี 
– ถา้ได ้F ในกระบวนวชิาน้ี นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนวชิาน้ีใหม่ในปีการศึกษาถดัไป โดยตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามปรกติ และ ท าการสอบและประเมินเช่นเดิม 
 OSCE            
- มีทั้งหมด 6 สถานีสอบคือ 3 สถานีสอบท่ีซกัประวติั ตรวจร่างกาย หรือใหค้  าแนะน าผูป่้วยจ าลอง และ 3 สถานีท า

หตัถการพ้ืนฐานคือ เยบ็แผล เจาะเลือด และใส่สายสวนปัสสาวะ  
- ในหมวดท่ีใชผู้ป่้วยจ าลอง และหตัถการตอ้งผา่นทุกขอ้ ถา้ไม่ผา่นในขอ้นั้นตอ้งสอบซ่อมขอ้นั้นใหม่หลงัจากจบ

ปลายปีการศึกษา 
- ถา้ไม่ผา่นการสอบซ่อม จะได ้F ในกระบวนวชิาน้ี 
- ถา้สอบซ่อมผา่น จะไดค้ะแนนเท่าเดิมกบัคะแนนสอบคร้ังแรก  
 ในการขาดเรียนในแต่ละกิจกรรมตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ และเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม  Bedside + PSE + OPD  >   80% 

จึงจะมีสิทธิไดรั้บการประเมิน 
 เกณฑผ์า่น ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ย   60 %     
 ในกรณีท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ท่ีประชุมภาคอาจพิจารณาให ้F หรือ เรียนซ่อม และประเมินกระบวนวชิาซ ้ าอีกคร้ัง 
 ในกรณีท่ีตอ้งซ่อม ถึงแมผ้า่นเกณฑจ์ะไดเ้กรด D + 
 ถา้ไม่ผา่นเกณฑจ์ะได ้  F   และตอ้งลงทะเบียนใหม่ปีการศึกษาถดัไป โดยตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปรกติ และ ประเมินใหม่ทั้งหมดตามหลกัเกณฑเ์ดิม                   
 

การวดัเจตคต ิ( Attitude ) 
 การปฏิบัติตนท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตในการเรียนและการประเมินผล เช่น ปลอมเอกสาร ใชข้อ้ความเท็จในการลา 
ทุจริตในการสอบ หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีตน้ตอมาจากความไม่ซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขอ้ 1.6 และ 1.7 ท่ีก าหนดวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งมี คุณธรรม และจริยธรรมท่ีเมาะสมต่อการ
ประกอบวชิาชีพแพทย ์และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต หากนกัศึกษามีพฤติกรรมดงักล่าว ภาควชิาอาจพิจารณาใหน้กัศึกษาไดรั้บ
ล าดบัขั้นในกระบวนวชิานั้นเป็น I  ไวก่้อนเพ่ือก าหนดวธีิปรับล าดบัขั้น I  ท่ีเหมาะสมต่อไป 
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การประเมนิอาจารย์และกระบวนวชิา 
 ทางภาควชิาศลัยศาสตร์ไดมี้การใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินอาจารยผ์ูส้อน และกระบวนวชิาท่ีเรียน โดยใหน้กัศึกษา
ประเมินในแบบแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 



41 
 

HNB Table of Activity :4 year  
 

HNB 
 

7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 
11.00 

11.00 – 
12.00 

12.00 – 
13.00 

13.00 – 
14.00 

14.00 – 
15.00 

15.00 – 
16.00 

16.00 – 17.00 

จันทร์ Teaching round 
อ.สมศกัด์ิ/อ.ทรง

พล 

Problem solving Service conference 
หอ้งประชุมโอกาสฯ 

  Lecture Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

Teaching round 
อ.กีรติ 

Problem solving OR 
Room 9 

Lecture Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Teaching round 
อ.อารีวรรณ 

Problem solving OPD 
 

 Faculty activity SDL Service round 
ท าแผล 

พฤหัสบดี 
 

Teaching round 
ปัญจพร 

Problem solving OR 
Room 9 

Lecture Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

Teaching round 
อ.จกัรกริช 

Problem solving MM conference 
Grand Round 

 SDL Service round 
ท าแผล 
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Trauma Table of Activity :4 year  
 
Trauma 7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

จันทร์ Teaching round 
สมเจริญ/อภิชาติ/

โสภณ 

Problem solving OR  Lecture Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

Teaching round 
นเรนทร์ 

Problem solving OPD (trauma)  Teaching 
round 
ธิดารัตน์/ 
โอบเอ้ือ 

Lecture Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Teaching round 
ก าธน 

Problem solving ICU service round New cases 
admission 

Teaching 
กวศีกัด์ิ 

SDL Service round 
ท าแผล 

พฤหัสบดี 
 

Teaching round 
วฒันา 

Problem solving   Journal 
Club& MM 
conference 
ห้องประชุมศูนย์

อุบติัเหตุ 

Lecture Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

Teaching round 
สมเจริญ/อภิชาติ/

โสภณ 

Topic review MM conference 
Grand Round  

 
 

SDL 
 

Service round 
ท าแผล 
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Upper GI Table of Activity :4 year  
 

Upper GI 
 

7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 
11.00 

11.00 – 
12.00 

12.00 – 
13.00 

13.00 – 
14.00 

14.00 – 
15.00 

15.00 – 
16.00 

16.00 – 17.00 

จันทร์ Service Round กบั 
อาจารย ์และ 

Resident 
(ไม่ตอ้งเตรียมเคส) 

Problem solving OPD   Lecture Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

Teaching round 
สิริกาญจน์ 

Problem solving อ.ทิวา(สปัดาห์เวน้สปัดาห์) 
10.30 – 11.30 

*กรณีไม่ teaching ใหเ้ขา้ 
OR 

OR  

Lecture Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Teaching round 
มล.พนัธ์ุภทัร์ 

Problem solving Service conference 
หอ้งประชุมโอกาสฯ 

 Faculty activity SDL Service round 
ท าแผล 

พฤหัสบดี 
 

Teaching round 
ปีติชา 

Problem solving Endoscopy  Lecture Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

Service  Round กบั 
อาจารย ์และ 

Resident 
(ไม่ตอ้งเตรียมเคส) 

Problem solving MM conference 
Grand Round 

 SDL Service round 
ท าแผล 
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Colorectal  Table of Activity : 4 year  
 
Colorectal 

 

7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 
11.00 

11.00 – 
12.00 

12.00 – 
13.00 

13.00 – 
14.00 

14.00 – 
15.00 

15.00 – 
16.00 

16.00 – 17.00 

จันทร์ Teaching round 
Week1ไม่ตอ้งเตรียม
เคส Round กบั 
อาจารย ์และ 

Resident/Week2 
เตรียมเคส Round กบั 

อาจารยป์วธิ 

Problem solving OPD   Lecture Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

Teaching round 
เอกรินทร์ 

Problem solving Endoscopy 
R.14B 

Lecture Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Teaching round 
Round กบั อาจารย์
และ Resident 

Problem solving Service conference 
ห้องประชุมศูนยอุ์บติัเหตุ 

 International conference SDL Service round 
ท าแผล 

พฤหัสบดี 
 

Teaching round 
สุวรรณ 

Problem solving OR (Lower) 
R.2/7 

Lecture Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

Teaching round 
วรวทิย ์ 

Problem solving MM conference 
Grand Round 

 SDL Service round 
ท าแผล 
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Vascular Table of Activity :4 year  
 

Vascular 
 

7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 
11.00 

11.00 – 
12.00 

12.00 – 
13.00 

13.00 – 
14.00 

14.00 – 
15.00 

15.00 – 
16.00 

16.00 – 17.00 

จันทร์ Teaching round 
ศุภพงษ ์

Problem solving ORหอ้ง 6หรือ OR hybrid Lecture Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

Teaching round 
เติมพงษ ์

Problem solving ORหอ้ง 7 Lecture Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Teaching round 
สารนาถ 

Problem solving OR หอ้ง 4*   Faculty activity SDL Service round 
ท าแผล 

Journal club* 
/ topic review 

conference 
หอ้งเรียน 3 

พฤหัสบดี 
 

Teaching round 
กิตติพนัธ์ุ 

Problem solving OPD   Lecture Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

Interesting case 
conference/round 

กิตติพนัธ์ุ 

Problem solving MM conference 
Grand Round 

 SDL Service round 
ท าแผล 

* พุธท่ี 10.30-12.00 มี OR ห้อง 4 สลบักบั conference ให้นกัเรียนสอบถามจาก resident ประจ าสาย 
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Chest Table of Activity :4 year  
Chest 7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

จันทร์ 
Teaching round 
สมเจริญ/อภิชาติ/

โสภณ 
Problem solving OR Lecture 

Service round
ท าแผล 

องัคาร 

Teaching round 
นเรนทร์ 

Problem solving 

New admission conference 
and preoperative conference 

ห้อง โอกาส-ระเบียบ 
 

Lung cancer 
consortium 
conference 
หอ้งประชุม
ภาควิชาพยาธิ

วิทยา 

Lecture 
Service round

ท าแผล 

พุธ 
Teaching round 

ก าธน 
Problem solving OR Faculty activity SDL 

Service round
ท าแผล 

พฤหัสบดี 

Teaching round 
วฒันา Problem solving OPD 

Journal club and 
Interesting topic 

conference 
ห้อง โอกาส-ระเบียบ 

 
Lecture 

Service 
round ท าแผล 

ศุกร์ 
Teaching round 
สมเจริญ/อภิชาติ/

โสภณ 
Problem solving 

MM conference 
Grand Round  

SDL 
Service 

round ท าแผล 
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HBP Table of Activity :4 year  
HBP UNIT 6.00 – 7.00 7.00 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 

15.00 
15.00 – 
16.00 

16.00 – 17.00 

จนัทร์  Q&A Teaching 
Round 
อานนท ์

Problem Solving 
Excercise 

 

Operative Briefing 
10. 45 – 12.00 

  
OR 

Service round 
ท าแผล 

องัคาร 
 

 Teaching round 
พงษศิ์ริ 

Problem Solving 
Excercise 

 

OPD  OPD 
 

Service round 
ท าแผล 

พุธ 
 

Early 
Bird 

Round 
ไตรจกัร 

New admission 
conferenceห้อง

ประชุมของหน่วยท่ีชั้น 
8 ตึกสุจิณโณ 

Problem Solving 
Excercise 

 

Operative Briefing 
10. 45 – 12.00 

 OR Service round 
ท าแผล 

พฤหสับดี 
 

 Teaching round 
วรกิตติ 

Problem Solving Exercise 
( HPB WK 2,4) 

Anatomy review & 
Journal Club  
09.00 – 11.00 

Bedside Teaching 
อานนท ์

(11.00 – 12.00) 

พกัเท่ียง 
MDT conference 

12.00 – 13.30 

Pre-operative 
Round conf. 

 ห้องประชุมของหน่วยท่ีชั้น 8 ตึกสุจิณโณ 
 

Service round 
ท าแผล 

ศุกร์ 
 

 Teaching round 
สัณหวชิญ ์

Team Base Learning 
9.00 - 12.00 

 HCC case review 
13.00 – 14.30 

 Service round 
ท าแผล 

**Conference ของหน่วย ,Operative Briefing, HCC review ใชห้อ้งเรียนชั้น 8 
 **Bedside Teaching พฤหสับดี 11.00 นดัท่ีหอ้งเรียนชั้น 8 
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การบันทกึการให้คะแนน Teaching Round ปี  4 
กลุ่มที่.......... หนว่ย.......................อาจารย์......................................ลายเซ็น............................................. 

วันที่เรยีน.........................................ปญัหาผู้ป่วยที่เรียน........................................................................... 

 

เลขที ่

 

รหัสนักศกึษา 

 

ชื่อนักศึกษา 

มา

ตรง

เวลา 

มา

สาย 

ทักษะการ

ซักประวัต ิ

ตรวจ

ร่างกาย 

10 คะแนน 

(Skill) 

ความรู้

เกี่ยวกับ

ปัญหาผู้ปว่ย 

10 คะแนน 

(Knowledge) 

การมสี่วน

ร่วมแสดง

ความเห็น 

10 คะแนน 

 (Attitude) 

 

รวม

คะแนน 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

ให้ นศพ. กรอกข้อมูลเบื้องตน้และชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย ส่งใบบนัทึกคะแนนแก่อาจารย์ก่อนการเริ่มเรียน 

กรณีมาสาย ให้ตดิลบคะแนน attitude ไป 5 คะแนน 
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อาจารย์........................         นัด  เวลา................ สถานที.่......................... 
       ไม่นัด 

ใบคะแนนรายงานผู้ป่วย และ progress note   
ช่ือ นศพ. ........................................................รหสั ............................... ปี  4  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 = ควรปรับปรุงหวัขอ้ S O A P คือส่วนของ progress note 
 

ลงช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน...................................................................................... 
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ใบให้คะแนนผู้ด าเนินการอภิปราย Problem SolvingExercise ปี 4 

ชื่อนักศึกษาแพทย์ .......................................................รหัส.............................. ปี 4 กลุ่มที่ ........................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................................ลายเซ็น........................................................ 

หัวข้อ Problem solving .....................................................................................วันที่เรยีน ................................ 

หัวข้อให้คะแนน จงวงกลมคะแนนที่ได้ รวม 

A 1. มาปรึกษาอาจารย์และออก hand out 

ตามก าหนด 

   2 1 0  

K 2. มีการตั้งวัตถุประสงค์ในการ  เรยีนรู้ และ

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนแล้วสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ครบถ้วน 

   2 1 0  

3. ความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ 

    ของผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 0 

4. ความรูใ้นหัวข้อการเรียนรู้ 

 

5 4 3 2 1 0 

S 5. ความสามารถในการ 

    ด าเนินการอภปิราย 

5 4 3 2 1 0  

6. Power point ที่ใชน้ าเสนอ สามารถอ่านได้

ชัดเจน 

    1 0 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่ได้  

A = Attitude เจตคติการเรียนรู้   K = Knowledge ความรู้   S = Skill ทักษะ  

1. ตอ้งมาปรึกษา อ. ก่อนเรียนอย่างน้อย 10 วัน และ ออก hand out ก่อนเรียนอยา่งน้อย 6 วัน ถ้าตรงเวลา 1 ข้อ ได้ 1 

คะแนน 

2. วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ต้องครอบคลุมเนื้อหา และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน ตอ้งบรรลุครบถ้วน 

3. ความครบถ้วนของขอ้มูล หมายถึง ผู้ด าเนินการอภิปรายตอ้งมีขอ้มูลผู้ปว่ยท้ังประวัต ิตรวจรา่งกาย การสบืค้น และ

ข้อมูลการรักษาท้ังหมดอย่างละเอยีด เพื่อใชด้ าเนนิการอภปิราย 

4. ผู้ด าเนนิการอภปิรายตอ้งมีความรู้อยา่งดีในหัวขอ้ท่ีน าเสนอ 

5. ตอ้งสามารถด าเนนิการอภปิราย และชักจูงให้กลุม่สามารถอภิปรายจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

6. Power point ท่ีน าเสนอมคีวามชัดเจน อ่านงา่ย สามารถน าเสนอได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ใบให้คะแนนผู้ร่วมอภิปรายการเรียนรู้ problem solvingปี4 

 
 

หัวข้อเรื่อง...................................................ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่......... วันที่เรยีน …………………………… 

ชื่ออ.ท่ีปรกึษา .......................................................................................

ลายเซ็น ................................. 

ระบุกลุ่มด้วยเคร่ืองหมาย   ⁄       [   ] กลุ่ม ก.   [   ] กลุ่ม ข.          [   ] กลุม่ย่อย A.   [   ] กลุ่มย่อย 

B. 

ลายมือชื่อ (เขียนด้วยลายมือตนเองให้อ่านออก ) รหัส มาก่อนเวลา มาสาย 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

หัวข้อในการให้คะแนนของผู้ร่วมอภิปราย 

ระดับคะแนน 
4 

ดีมาก 
3 
ด ี

2 
ปาน
กลาง 

1 
พอใช้ 

0 
น้อย 

A: จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 

› 3/4  
1/2to 
3/4 

 ‹ 1/2 

K: ความสามารถในการซักข้อมูลประวัติและตรวจร่างกาย 
 

  
 

 
 

K: ความสามารถในการวินิจฉยัโรคและวินิจฉัยแยกโรค 
 

     

K: ความสามารถในการสืบค้นเพิม่เติมดา้น Lab & Imaging 
 

     

K: ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

     

คะแนนรวม 20 คะแนน  
Attitude (A) = 4 คะแนน  Knowledge (K) = 16 คะแนน 

นศพ. ที่มาสาย คะแนน A  ติดลบ 2 

คะแนนรวมได้ = 
Attitude =                      Knowledge =  
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ใบให้คะแนนผู้ร่วมอภิปรายการเรียนรู้ 

Teambasedlearningป4ี 
 
 
 
หัวข้อเรื่อง...................................................ชั้นปีท ่ี4กลุ่มที.่...................... 

วันท่ีเรียน…………………………… 

ชื่ออาจารย์ประจ ากลุม่........................................................................................... 

ลายเซ็น................................. 
 
 

หัวข้อการให้คะแนน 
 
 

 

ชือ่-นามสกุล(เขียนด้วยลายมือตนเองให้อ่านออก) 
 

 

รหัส 

 

มาก่อน

เวลา 

 

มาสาย 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7 
   

8    

9 
   

10    
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Applicationtestanddiscussionคะแนนรวม20คะแนน 
 
 

 
 
 
 

หัวข้อในการให้คะแนนของผู้ร่วมอภิปราย 

 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 0 

ด ี ด ี ปาน พอใ นอ้ย 

มา กลาง ช ้

ก 

 

A:จ านวนนักศึกษาที่มสี่วนร่วมในการอภปิราย 
 

› 

3/4 

 1/2to

3/4 

  
 

‹1/2 

 

K:ความสามารถในการซักข้อมูลประวัตแิละตรวจ

ร่างกาย 

     

 

K: ความสามารถในการวินิจฉัยโรคและวินจิฉัยแยกโรค 
     

 

K: ความสามารถในการสบืค้นเพิ่มเติมด้านLab &Imaging 
     

 

K: ความรูใ้นการดูแลรักษาผูป้่วย 
     

 

คะแนนรวม20คะแนน 

 

คะแนนรวมได้= 

Attitude(A)=4คะแนนKnowledge(K)= 

16คะแนน 

นศพ.ท่ีมาสายคะแนนAติดลบ2 

 

Attitude=Knowledge= 
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SCORING ASSESSMENT IN LONG CASE EXAMINATION 
ช่ือนกัศึกษา..........................................................ชั้นปีท่ี..........กลุ่ม.........รหสั......................... 
วนัท่ีสอบ...................................อาจารยผ์ูป้ระเมิน.................................................................... 

หัวข้อ 

การประเมิน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 0 คะแนน 

การซักประวตัิ ครบถว้น กระชบั 
และเป็นระบบ 

ครบถว้น แต่ไม่
กระชบั หรือไม่
เป็นระบบ 

ซกัประวติัส าคญั
ไดเ้พียงพอและไม่

ครบถว้น 

ขาดประวติัท่ีส าคญั 

การตรวจร่างกาย ครบถว้น 
คล่องแคล่ว 

ครบถว้น แต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ตรวจถูกตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น 

ตรวจไม่ถูกตอ้ง 

การวนิิจฉัย  ถูกตอ้งทั้ง 
Dx&DDx 

Dxไดถู้กตอ้งแต่ 
DDxยงัไม่
เหมาะสม 

ไม่สามารถวนิิจฉยั
ได ้

การสืบค้น 

และแปลผล 

ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ไม่มากเกินความ
จ าเป็น และแปลผล

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง ครบถว้น 
แต่เกินความจ าเป็น 
และแปลผลถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง แต่ไม่
ครบถว้น หรือ 
แปลผลผดิพลาด

เล็กนอ้ย 

เลือกส่งตรวจไม่
ถูกตอ้ง หรือแปล
ผลไม่ถูกตอ้ง 

การรักษา  วางแผนการรักษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 

ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ มีขอ้ผิดพลาด

เล็กนอ้ย 

วางแผนการรักษา
ไม่ถูกตอ้ง 

กริิยา  
วาจา  

และท่าทาง 

  อ่อนนอ้มสุภาพ ใช้
วาจาและแสดง

กิริยาท่ีแสดงถึงการ
ใหเ้กียรติผูป่้วย 

ไม่เหมาะสม 

คะแนนท่ีได ้
เตม็ 20 

เกณฑผ์า่น 12 

 

 

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


