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ค ำน ำ 

 

 การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา ได้เริ่มจัดดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมา 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา ได้รับการรับรองจากแพทยสภาในระยะ
เริ่มต้น และมีศัลยแพทย์ที่สําเร็จการฝึกอบรมปฏิบัติงานทั่วประเทศไทยในขณะนี้เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็
ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะในสาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยานั้น ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นภาวะการณ์ที่ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะหลายท่านต้องศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ ทําให้จําเป็นต้องเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ให้มีความเจริญก้าวหน้าและได้
มาตรฐานสากล ในการประชุมช่วงเดือนกันยายน 2542 มีมติการขยายเวลาการฝึกอบรมรวมเป็น 4 ปี และ
บรรจุหลักสูตรใหม่ที่สําคัญเพ่ิมเติมในการฝึกอบรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และแพทยสภา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป  
 อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสอบฯ ในระยะต่อมาได้พยายามวางรูปแบบการ
ฝึกอบรม และ การประเมินผล เพ่ือให้ผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการทํางานด้วยตนเองใน
ระดับสูง มีความรู้ในภาคทฤษฎี กว้างไกลขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาหลักสูตรของแพทยสภา และ
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของสถาบันฝึกอบรมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ที่ได้จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 
2562 นั้น จึงประกอบด้วยส่วนของหลักสูตรร่วมที่แพทย์ประจําบ้านในแต่ละชั้นปีต้องร่วมกิจกรรมด้วยกัน  
 เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของแพทยสภา หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทําคู่มือแพทย์ประจําบ้านขึ้นใหม่ โดย
ครอบคลุมหลักสูตรตามแพทยสภากําหนดทั้งหมด และเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหา การดูแลรักษาโรคระบบ
ปัสสาวะ ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สถาบันฝึกอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
สําเร็จออกไปเป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม และให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานสากลต่อไป 
 

สถาบันฝึกอบรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                                                                                     มิถุนายน 2563 
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โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

หัวข้อ รำยละเอียด 

คณบดี ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บํารุงกิจ 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ.พญ.วิมล  ศิริมหาราช 

ผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้าน (Program director) ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมติ 

จํานวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ทั้งหมด เต็มเวลา 51 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 18 ท่าน 

จํานวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ทั่วไป เต็มเวลา 25 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 8 ท่าน 

จํานวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เต็มเวลา 8 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 2 ท่าน 

จํานวนเตียงศัลยกรรมทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ) 268 เตียง / 44 เตียง 

จํานวนเตียงศัลยกรรมทั่วไปทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ) 142 เตียง / 44 เตียง 

จํานวนเตียงศัลยกรรมระบบปัสสาวะ(สามัญ/พิเศษ) 24 เตียง / 44 เตียง 

จํานวนเตียง ICU ศัลยกรรม 

(หรือโควตาเตียง กรณีใช้ ICU รวม) 

8 เตียง 

จํานวนห้องผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด 21 ห้อง 

จํานวนห้องผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

(หรือจํานวน period ผ่าตัดต่อสัปดาห์) 

4 ห้อง / สัปดาห ์

จํานวนห้องผ่าตัดเล็ก PCN, TRUS 3 ห้อง / สัปดาห์ 
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หัวข้อ รำยละเอียด 

จํานวนห้องผ่าตัด Endoscopy 3 ห้อง / สัปดาห์ 

จํานวนห้องส่องกล้อง Cystoscopy OPD 2 ห้อง / สัปดาห์ 

จํานวนห้อง ESWL 4 ห้อง / สัปดาห์ 

จํานวนห้อง Urodynamics 2 ห้อง / สัปดาห์ 

จํานวนแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ แพทย์ประจําบ้าน 16 คน  

จํานวนแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป (ปี 4:3:2:1) 4:4:4:4 
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รำยช่ือผู้บริหำรภำควิชำศัลยศำสตร์ 

 

หัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์      รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช   

รองหัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์     ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต 

ผู้ช่วยหัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์     ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์,  

ผศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ทำงเดินอำหำรส่วนต้น    รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์     

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก    รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ตับ ทำงเดินน  ำดีและตับอ่อน   ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์หลอดเลือด     ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม    อ.พญ.อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์อุบัติเหตุและเวชบ ำบัดวิกฤต  ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต    

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ทรวงอก     รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง  

หัวหน้ำหน่วยกุมำรศัลยศำสตร์      ผศ.นพ.เจษฎา สิงหเวชสกุล  

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ    ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ  

หัวหน้ำหน่วยประสำทศัลยศำสตร์     ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา 

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง      อ.นพ.โอภาส พิณไชย     

หัวหน้ำหน่วยศัลยศำสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด   อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล  

ประธำนคณะกรรมกำร ประกอบด้วย   

1. คณะกรรมการการศึกษา   

2. คณะกรรมการวิจัย   

3. คณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําภาควิชา   

5. คณะกรรมการดูแลหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาศัลยศาสตร์  

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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7. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน  

8. คณะทํางานดูแลแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้าน  

9. คณะกรรมการ KM Surgery  

10. คณะกรรมการดูแลหลักสูตรนักศึกษาแพทย์ 

 

จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์และบุคลำกร 

ที่ ชื่อ-นำมสกุล 

 

อำยุ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ, 

สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประเภท(ถ้ำเป็นบำงเวลำ 

ระบุจ ำนวนชั่วโมง/สปัดำห ์

เต็มเวลำ บำงเวลำ 

1 รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ยามาดะ 

 

49 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2538 
วท.บ.(ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 25 41  

Ph.D.ปรัชญาดุษฎี(Doctor of Philosophy) kobe 

University,2556 

Certificate(การผ่าตดัหน้าท้องด้วยหุ่นยนต์) Fujita 

Health University school of Medicine,2556  

/  

2 ผศ.นพ.มล.พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ ์

 

38 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2547  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2552 

/  

3 อ.นพ.วรวิทย์  ฆังตระกูล 

 

50 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 
ว.ทบ.(ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 2539 

/  

4 รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน ์

 

42 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2544  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2549 
Certificate Laparoscopic and Endoscopic 
Surgery, Japan, 2009 

/  

5 ผศ.นพ.สุวรรณ แสนหมี ่ 38 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2553 
อ.ว. (ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก)  ,แพทยสภา ,
25 57  

/  

6 ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม 

 

51 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,253 7 

วท.บ.(ศัลยศาสตร์) ,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 2537 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2540 

/  
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Ph.D. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด) University of 

Southampton อังกฤษ, 2545 

Ph.D. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต) University 

Southampton อังกฤษ  ,2546   

อ.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด), แพทยสภา, 2548 

7 ผศ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ ์

 

42 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2544  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2549 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)  ,แพทยสภา , 2551 

Fellowship (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)

มหาวิทยาลยัมหิดล 2551 

/  

8 ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท ์

 

37 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2549 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2554 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)  ,แพทยสภา , 2556 

/  

9 ผศ.นพ.เติมพงศ์  เรียนแพง 35 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2551 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2556 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)  ,แพทยสภา , 2558 

/  

10 ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต 

 

51 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2535  

วท.บ.(ศัลยศาสตร์)มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ,2536  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2539 

CERT in liver cancer surgery, 2000 

/  

11 ผศ.นพ.สัณหวิชญ์ จนัทร์รังส ี

 

38 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,254 8 

วท.บ.(เวชศาสตร์ครอบครัว)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2549 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2553 

/  

12 อ.นพ.วรกิตติ  ลาภพิเศษพันธุ์ 33 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2554  /  
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ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2559 

13 อ.พญ.อารีวรรณ  สมหวังประเสริฐ 

 

53 พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒฯ, 2534 

ประกาศนียบัตรผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ,แพทย

สภา 2534 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2537 

ประกาศนียบัตร (ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม),Orebro 

Medical Centre Hospital สวเีดน ,2542  

/  

14 ผศ.นพ.กีรติ วัชราชนัย ์

 

46 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2539  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2543 

/  

15 ผศ.พญ.ปัญจพร  วงศ์มณีรุ่ง 

 

36 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2555 

/  

16 ผศ.นพ.จักรกริช  ดิษธรรม 

 

39 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2555 

/  

17 ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต 

 

49 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2536  

วท.บ.(ศัลยศาสตร์) ,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 2537 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2540 

อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ,แพทยสภา,2548  

อ.ว.(ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ),แพทยสภา 2551 

/  

18 ศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์  

จิตตวัฒนรตัน ์

 

45 พ.บ. ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล  ,2540  

ว.ทบ.(ศัลยศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2542 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2545 

ว.ว. (เวชบําบัดวิกฤต)  ,แพทยสภา , 2547 

วท.บ.(ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,2555  

อ.ว.(ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) ,แพทยสภา 2556  

/  

19 ผศ.นพ.กําธน จันทร์แจม่ 

 

43 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2543  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2548 

/  
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20 ผศ.พญ.ธิดารัตน์  

 จิรพงศ์เจริญลาภ 

40 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2547  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2552 

/  

21 รศ.นพ.สมเจรญิ แซ่เต็ง 

 

53 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2534  

วท.บ.(ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ,2535  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 2537 

/  

22 รศ.ดร.นพ.อภิชาต ิ

ตันตระวรศลิป ์

40 

 

 

 

 

พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

วท.บ. (เวชศาสตร์ครอบครัว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 2551 

วท.ด. (ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 

/ 

 

 

23 ผศ.นพ.โสภณ  ศิวชาต ิ 35 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 6255  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 2558 

/  

24 ศ.นพ.บรรณกิจ  

โลจนาภิวัฒน์ 

 

55 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2531  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล,2532 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)  ,แพทยสภา , 2536 

/  

25 ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ 

 

50 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

วท.บ.(ศัลยศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537 

อ.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา), แพทยสภา, 2541 

/  

26 รศ.นพ.พิษณุ  มหาวงศ ์

 

43 พ.บ. ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), 2547 มหาวทิยาลัยมหิดล  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)  ,แพทยสภา , 2550 

Fellow ship (ศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา) University of 

California,2555 

/  

27 อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์ 48 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2537  /  
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 วท.บ. (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2538 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)  ,แพทยสภา , 2542 

28 ผศ.นพ.พฤทธ์  กิติรัตน์ตระการ 

 

40 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2546  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์)  ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา)  ,แพทยสภา , 2551 

/  

29 อ.นพ.อัคร  อมันตกุล 31 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา), แพทยสภา, 2560 

/  

30 อ.นพ.จรัสพงศ์  วุฒิวงศ ์ 31 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา), แพทยสภา, 2561 

 

/ 

 

31 รศ.นพ.เกรียงศักดิ์  ลิ้มพัสถาน 

 

55 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2532 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 

อ.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2542 

/  

32 ผศ.นพ.ธัญญา  นรเศรษฐ์ธาดา 50 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2536  

ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2543 

ประกาศนียบัตร   ปริญญาฝึกอบรมแพทย์ประจาํบา้น 

(ประสาทศัลยศาสตร์) ศิริราชพยาบาล ,2543  

/  

33 ผศ.นพ.วนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป ์      

 

48 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2538 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2542 

ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2543 

วท.บ.(ประสาทศลัยศาสตร์) Fujita Health 

University,2555 

/  

34 ผศ.นพ.ธนัฐ  วานิยะพงศ ์

 

48 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2538  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2543 

/  
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ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,มหาวิทยาลัยมหิดล ,

2545 

35 ผศ.นพ.ชุมพล  เจตจาํนงค์ 

 

41 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2545  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 

ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2552 

/  

36 รศ.พญ.วิมล  ศิริมหาราช 

 

54 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2530  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2535 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  ,แพทยสภา , 2538 

/  

37 อ.นพ.โอภาส  พิณไชย 

 

54 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2533  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,รพ.มหาราชนครราชสีมา ,

2537 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  ,รพ.รามาธิบดี , 2539 

/  

38 ผศ.นพ.กฤษณ์  ขวัญเงิน 

 

48 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2538  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์)  ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2544 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  ,แพทยสภา , 2546 

/  

39 ผศ.พญ.พุดตาน   

วงศ์ตรีรัตนชัย 

 

43 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2543  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2548 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  ,แพทยสภา , 2550 

/  

40 ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย                                 

เชื้อรัตนพงษ ์

 

59 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2528  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2532 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 2534 

/  
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41 อ.นพ.สุรินทร์  วรกิจพูนผล 

 

55 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2531  

ว.ว. (ศลัยศาสตรท์รวงอก)  ,แพทยสภา , 25 63  

ประกาศนียบัตรฝึกอบรม สาขาวิชาการผา่ตัดหัวใจ, 

Royal Melbourne Hospital, 2544 

/  

42 ผศ.นพ.ธิติพงศ์  เทพสุวรรณ 

 

41 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2554  

วท.บ.(ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 2549 

/  

43 ผศ.พญ.ฉัตรอรุณ  

ริมสุขเจริญชัย 

 

38 วท.บ.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,าลัยเชียงใหม่มหาวิทย

,2548 

พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์), แพทยสภา, 2554 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 25 65  

/  

44 ผศ.นพ.นพพล  ทักษอุดม 

 

38 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2547 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก)  ,แพทยสภา , 25 65  

/  

45 อ.นพ.อมฤต  โพธิกุล 32 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก), แพทยสภา, 2561 

/  

46 อ.พญ.โอบเอ้ือ  หอมจันทร์ 31 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 2561 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2558 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 2561 

/  

47 ผศ.นพ.เจษฎา  สิงห์เวชสกุล 

 

56 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2531  

วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 

ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2535 

/  
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ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2535 

48 ผศ.พญ.จิราภรณ์  โกรานา 

 

41 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2545  

วท.บ. (เวชศาสตร์ครอบครัว), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2546 

วท.บ. (พยาธวิิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2550 

ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)  ,แพทยสภา , 2552 

วท.ด.(ระบาดวิทยาคลินิก)

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่}2560 

ประกาศนียบัตร(กุมารศัลยศาสตร์),National 

Hospital of Pediatrics,2556 

ประกาศนียบัตร(กุมารศัลยศาสตร์)Certificate of 

Attendance University of Hong Kong, Queen 

Mary Hospital,2557 

/  

49 ผศ.พญ.กนกกาญจน์  

เทพมาลัย 

 

41 ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์), แพทยสภา, 2554 

พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2546  

วท.บ. (เวชศาสตร์ครอบครัว), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2547 

วท.บ. (ศัลยศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

ประกาศนียบัตร(diagnostic & therapeutic 

gastrointestinal endoscopy, รพ.ราชวิถี ,2554  

ระยะสั้น(Research)visiting, Kode University 

Graduale School of Mecicine, 2557 

/  

50 อ.นพ.เอกรินทร์ 

ศุภตระกูล 

33 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), แพทยสภา, 2559 

อ.ว. (ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก), แพทย

สภา, 2554 

/  

51 อ.นพ.จิระพงศ์  วงศ์ฟัก 31 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), แพทยสภา, 2562 

/  
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ชื่อ คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ / อนุสำขำที่ขอเปิดฝึกอบรม อำจำรย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นำมสกุล 

 

อำยุ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

 

ประเภท(ถ้ำเป็นบำงเวลำ 

ระบุจ ำนวนชั่วโมง/สปัดำห ์

เต็มเวลำ บำงเวลำ 

1 ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ

ปรารถนาด ี

86 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
อ.ว. (อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์) 

      (ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 

 1.5 

2 ผศ.นพ.ทิวา  สุทธิโอสถ 

 

82 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
D.G.S : Diploma in General Surgery สาขา 

General Surgery University of Vienna 

  - 

3 ผศ.นพ.สมศักดิ์ ธัชยพงษ ์ 80 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
อ.ว. อนุมัติบัตรศัลยกรรมตกต่าง 

 1.5 

4 ผศ.นพ.สุพัตร นาโค 79 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
อ.ว.อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร ์
 

 - 

5 ผศ.นพ.ผจญ  วงษ์ตระหง่าน 77  พ.บ. แพทยศาสตร์บณัฑิต 
อ.ว.อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร ์

 1.5 

6 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์  วุฒิ

การณ์ 

75 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 10.5 

7 ผศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิต

สวรรค ์

75 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 12 

8 ผศ.นพ.วินัยศักดิ ์ ขัตติพัฒนา

พงษ ์

74 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ป.ชั้นสูงทางคลนิิก 
อ.ว.อนุมัติบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร ์
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 10 

9 อ.นพ.วัฒนา  ขัตติพฒันาพงษ ์ 70 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 6.5 

10 รศ.นพ.ไตรจักร ซันด ู 68 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 19 

11 ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูล

ทิวากร 

67 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 - 

12 ผศ.นพ.ทรงพล ศรีสุโข 66 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต  13 
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ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

13 ผศ.นพ.วีระชัย นาวารวงศ ์ 66 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

Dip.American board (Dip American board 
of Thoracic Surgery Dip American board 
Am board of Surgery 

สาขาวชิา ศัลยศาสตร์ทรวงอก สาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป 

 15 

14 รศ.นพ.ม.ร.ว.ธีรภัทร์

 จักรพันธุ์ 

65 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 16.5 

15 อ.นพ.สมบูรณ์ ชัยศรี

สวัสดิ์สุข 

65 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย ์

พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และอนุมัตบตัรศัลยศาสตร์

ตกแต่ง 

 1.5 

16 ศ.เกียรติคุณ นพ.กําพล  เลาห

เพ็ญแสง 

65 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

อ.ว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์

หลอดเลือด 

 6.5 

17 รศ.นพ.สุรธิร สุนทรพันธ ์ 62 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 16.5 

18 ผศ.นพ.ไพศิษฏ ์ ศิริวิทยากร 63 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทวารหนัก 

อ.ว.อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็ง 

 6 
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รำยนำมคณำจำรย์ หน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ ภำควิชำศัลยศำสตร์ 

คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมปฏิบัติงำนเต็มเวลำ 

1. ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ  หัวหน้าหน่วย    

2. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒัน์    

3. อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์    

4. รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์             

5. ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ             

6. อ.นพ.อัคร อมันตกุล              

7. อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์  

8. อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ 

   

อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมปฏิบัติงำนแบบไม่เต็มเวลำ  

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์   

2. รศ.นพ.สุริธร  สุนทรพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

  
  

 

เนื อหำของกำรฝึกอบรม 

เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์

ยูโรวิทยา   

1 ควำมรู้พื นฐำนที่เป็นหลักกำรเบื องต้นของศัลยศำสตร์ 

1.1    Systemic response to injury and metabolic support 

1.2    Fluid &electrolyte management of the surgical patient 

1.3    Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 

1.4    Shock 

1.5    Surgical infection 

1.6    Trauma 

1.7    Burns 

1.8    Wound healing and wound care 

1.9    Basic principles of oncology 

1.10   Basic principles of the tissue and organs transplantation 

1.11   Patients safety, errors and complications in surgery 

1.12   Physiologic monitoring of the surgical patients 

1.13   Diabetes and surgery 

1.14   Terminal care in surgery 

1.15   Cell, genomics and molecular surgery 

1.16   Basic principle in anesthesiology 

1.17   Basic surgical research &methodology 

 

2 เนื อหำส ำคัญ (Essential Contents) ของกำรฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  

2.1   โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of adrenal gland) 

2.2   โรคของไต และ ด้านหลังต่อช่องท้อง (Diseases of kidney and retroperitoneum) 

2.3   โรคของท่อไต (Diseases of ureter) 

2.4   โรคของกระเพาะปัสสาวะ และส่วนเหลือของกระเพาะปัสสาวะ (Diseases of   

       bladder and urachus) 

2.5   โรคของต่อมลูกหมาก (Diseases of prostate) 
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2.6   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female  

       urology, Pelvic floor, Functional urology and Pelvic organs) 

2.7   โรคของระบบสืบพันธ์เพศชาย (Diseases of penis scrotum testis and genital  

       tract) 

2.8   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Diseases of pediatric urology) 

 

รำยละเอียดเนื อหำของหลักสูตรสำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ 

1. DISEASES OF ADRENAL GLAND 

 

1.    Adrenal embryology 2.    Adrenal anatomy 

3.    Adrenal physiology 4.    Imaging of adrenal gland 

5.    Assessment of function of adrenal  

      gland    

6.    Biopsy of adrenal gland 

7.    Cushing’s syndrome 8.    Primary aldosteronism 

9.    Pheochromocytoma 10.  Adrenal insufficiency 

11.  Congenital adrenal hyperplasia 12.  Adrenal incidentaloma 

13.  Adrenal adenoma 14.  Adrenal oncocytoma 

15.  Adrenal myelolipoma 16.  Adrenal ganglioneuroma 

17.  Adrenal cysts 18.  Adrenal carcinoma 

19.  Neuroblastoma 20.  Adrenal metastases 

21.  Pathology of adrenal diseases  

 

2. DISEASES OF KIDNEY AND RETROPERITONEUM 

 

1.    Retroperitoneal and renal anatomy 2.    Renal physiology and pathophysiology 

3.    Imaging of kidney 4.    Renal trauma 
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5.    Renal cyst 6.    Renal cortical adenoma           

7.    Metanephric adenoma 8.    Renal oncocytoma 

9.    Angiomyolipoma 10.  Cystic nephroma and mixed  

      epithelial/stromal tumor 

11.  Renal leiomyoma 12.  Renal cell carcinoma 

13.  Adult Wilm’s tumor 14.  Urothelial tumor of kidney 

15.  Renal infection 16.  Renal stone  

17.  Renovascular hypertension and   

      ischemic nephropathy 

18.  Renal failure and transplantation 

19.  Retroperitoneal tumors 20.  Pathology of retroperitoneal and renal  

      diseases 

 

3. DISEASES OF URETER 

 

1.    Ureteric anatomy 2.    Ureteric physiology and  

      pathophysiology 

3.    Imaging of ureter 4.    Ureteric injury 

5.    Benign tumor of ureter 6.    Urothelial tumor of ureter 

7.    Ureteric infection 8.    Ureteric stone 

9.    Ureteric stricture 10.  Extrinsic causes of ureteric obstruction 

11.  Ureteropelvic junction obstruction            12.  Ureteric fistula 

13.  Pathology of ureteric diseases  
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4. DISEASES OF BLADDER AND URACHUS 

 

1.    Bladder anatomy 2.   Bladder physiology and pathophysiology 

3.    Imaging of bladder 4.   Bladder injury 

5.    Benign tumor of bladder 6.   Malignant tumor of bladder 

7.    Bladder infection and inflammation 8.   Bladder stone 

9.    Neuromuscular dysfunction of bladder         10.  Overactive bladder 

11.  Nocturia 12.  Bladder diverticulum 

13.  Bladder fistula 14.  Diseases of urachus 

15.  Pathology of bladder and urachal  

      diseases 

 

 

5. DISEASES OF PROSTATE 

 

1.   Prostate anatomy pathophysiology 2.    Prostate physiology and  

       pathophysiology 

3.   Imaging of prostate 4.    Prostate injury 

5.   Benign prostatic hyperplasia 6.    Primary bladder neck dysfunction 

7.   Contracture of bladder neck 8.    Malignant tumor of prostate 

9.   Prostate infection and inflammation 10.   Pathology of prostatic diseases 
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6. DISEASES OF URETHRA AND PELVIC FLOOR 

 

1.   Urethral and pelvic floor anatomy 2.   Urethral and pelvic floor physiology 

3.   Imaging of urethra and pelvic floor 4.   Urethral injury 

5.   Urethral tumor 6.   Urethral infection 

7.   Urethral stricture 8.   Urethral meatal stenosis 

9.   Urethral stone 10.  Urethral diverticulum 

11.  Urethral fistula 12.  Pelvic organ prolapse 

13.  Urethral prolapse 14.  Urethral caruncle 

15.  Urethral hypermobility 16.  Intrinsic sphincter deficiency 

17.  Pelvic floor dysfunction 18.  Pathology of urethra and pelvic floor  

      diseases 

7. DISEASES OF PENIS AND SCROTUM 

 

1.   Penile and scrotal anatomy 2.    Dermatologic disease of penis and  

      scrotum   

3.   Penile and scrotal physiology and  

      pathophysiology 

4.    Erectile dysfunction 

5.   Imaging of penis and scrotum 6.    Priapism 

7.   Penile and scrotal injury 8.    Peyronie’s disease 

9.   Benign tumor of penis and scrotum 10.  Foreign body of penile skin 

11.  Malignant tumor of penis and scrotum 12.  Phimosis 

13.  Infection of penis and scrotum 14.  Paraphimosis 

15.  Sexual transmitted disease 16.  Pathology of penile and scrotal  

      diseases 
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8. DISEASES OF TESTIS AND GENITAL TRACT 

 

1.    Anatomy of testis and genital tract 2.    Hydrocele 

3.    Physiology of testis and genital tract 4.    Varicocele 

5.    Imaging of testis and genital tract 6.    Male infertility 

7.    Testis and genital tract injury 8.    Ejaculatory disorder 

9.    Benign tumor of testis and genital tract 10.  Androgen deficiency in the aging male 

11.  Malignant tumor of testis and genital  

      tract 

12.  Female sexual dysfunction 

13.  Infection and inflammation of testis  

      and genital tract 

14.  Pathology of testis and genital tract 

15.  Torsion of testis  

 

9. DISEASES OF PEDIATRIC UROLOGY 

 

1.   Normal development of the  

     genitourinary tract 

2.   Bladder anomalies 

3.   Renal functional development and  

     diseases 

4.   Posterior urethral valve 

5.   Congenital urinary obstruction 6.   Neuropathic dysfunction of lower  

      urinary tract 

7.   Perinatal urology 8.   Non-neuropathic dysfunction of lower  

      urinary tract 

9.   Evaluation of the pediatric urology  

      patient 

10.  Urinary tract reconstruction in children 
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11.  Infection and inflammation of the  

      genitourinary tract 

12.  Hypospadias 

13.  Anomalies of the upper urinary tract 14.  Abnormalities of the external genitalia  

      in boys 

15.  Renal dysgenesis and cystic disease of  

      the kidney 

16.  Abnormalities of the testis and  

      scrotum 

17.  Perioperative management 18.  Surgical management of pediatric           

      stone disease  

19.  Anomalies and surgery of the ureter 20.  Sexual differentiation: normal and  

      abnormal 

21.  Ectopic ureter and ureterocele 22.  Surgical management of disorders of  

      sexual differentiation, cloacal  

      malformation and other abnormalities 

23.  Vesicoureteral reflux 24.  Urologic consideration in pediatric  

      renal transplantation 

25.  Prune-Belly syndrome 26.  Pediatric urologic oncology 

27.  Exstrophy-epispadias complex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  
  

 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรปฐมนิเทศ แพทย์ประจ ำบ้ำนปีท่ี 1  

 ทางคณะกรรมการแพทย์ประจําบ้านได้จัดการปฐมนิเทศ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ทุกคนก่อนเข้ามา

เรียนเพ่ือปรับความรู้และความเข้าใจในวิชาศัลยศาสตร์ บอกหน้าที่ การปฏิบัติตัว สอนเทคนิคการทําหัตถการ

พ้ืนฐานที่จําเป็น รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานที่จําเป็นก่อนเข้าเรียน ระยะเวลาอบรม 3 วัน ภาคทฤษฎี 

16 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง ดังนี้ 

 

ตำรำงสอนและเนื อหำวิชำ 

วัน เดือน ปี เวลำ เนื อหำ อำจำรย์ผู้สอน 

วันท่ี 1 เดือน

มิถุนายน  

6 ช่ัวโมง 1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ และ

คณะฯ 

 

 

 

(ช่วงปฐมนิเทศ 

แพทย์ประจําบ้าน

ช้ันปีท่ี 1) 

 

ส ำหรับแพทย์ใช้

ทุนชั นปีที่ 2 ให้

ศึกษำจำกวิดิ

ทัศน์ 

  ระบบสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิการ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผูป้่วย
เป็นองค์รวม 

 การประกันคณุภาพโรงพยาบาล การ
ทํางานสหสาขาวิชาชีพ การบริหาร
ความเสีย่งและการวิเคราะห์หาสาเหต ุ

 การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วย 
 ทักษะการสื่อสาร 
 ปัญหาทางกฎหมายและจรยิธรรม 

  กำรใช้เวชสำรสนเทศทำงกำรแพทย์  

(SMI, VPN) 

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน 

วันท่ี 2 มิถุนายน  09.00-11.00 น. 2. Radiation safety รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์  

และคณะ/ ภาควิชารังสีวิทยา 

วันท่ี 2 มิถุนายน 13.00-17.00 น. 3. แพทยศำสตรศึกษำส ำหรับแพทย์ประจ ำ

บ้ำน 

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน  

และคณะ/ ภ.สตูิศาสตร์-นรีเวช 



25 
 

  
  

 

วันท่ี 3 มิถุนายน  10.00-12.00 น. 4. Complementary and      

   Alternative Medicine    

รศ.ดร.นพ.ศุภนิมติ  ทีฆชุณหเถยีร 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

วันท่ี 3 มิถุนายน  

 

13.00-15.00 น. 5. Palliative care ผศ.พญ.ปัทมา โกมุทบุตร  

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

กำรศึกษำเพื่อประกำศนียบัตรบัณฑิต ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชั นปีที่ 1  

 แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียน เพ่ือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก  

 แผนกำรสอนกระบวนวิชำ พ.ปบ. 701 (345701) เพิ่มพูนทักษะวิชำชีพส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

2 หน่วยกิต (2-0-4) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 2 ปี (26 หน่วยกิต) จัดการเรียนการสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น

กระบวนวิชากลาง 1 กระบวนวิชา พ.ปบ. 701 จํานวน 2 หน่วยกิต และกระบวนวิชาตามแขนงวิชา จํานวน 

16 แขนงวิชาที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน อีก 24 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม

และจริยธรรมทั้งทางวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีความรู้ความชํานาญ สามารถให้การรักษา

ผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และมี

วุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งสามารถทํางานร่วมกับแพทย์และ

บุคลากรสาขาสุขภาพและวิชาชีพอ่ืนได้อย่างเหมาะสม  

 ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ พ.ปบ. 701  

หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชำ พ.ปบ. 701 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การทําวิจัยและวิเคราะห์สถิติทาง
การแพทย์ การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ การใช้สารสนเทศทางการแพทย์ แพทยศาสตร
ศึกษา และการบริหารจัดการทั่วไป   

2. นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ 
มีวิชาเรียน ดังต่อไปนี้ 
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กำรบรรยำยหลักสูตรประกำศนียบัตรชั นสูงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก แพทย์ประจ ำบ้ำนชั นปีที่ 1 

สำขำศัลยศำสตร์ 

หัวข้อเร่ือง อำจำรย์ 

Orientation ผศ.นพ.ปวิธ   สุธารัตน ์

Fluid and electrolyte management of the surgical patient อ.นพ.วัฒนา   ขัตติพัฒนาพงษ ์

Urology for general surgeons I ผศ.นพ.ศุภณ   ศรีพลากิจ 

SDL - Surgical anatomy of abdomen ผศ.นพ.อานนท์   โชติรสนริมติ 

Nutritional management of surgical patient รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรตัน ์

การประกันคณุภาพโรงพยาบาล ผศ.พญ.จริาภรณ์  โกรานา 

A. Operating theatre and equipments อ.นพ.วัฒนา   ขัตติพัฒนาพงษ ์

B. Bioethics for surgeons I ผศ.นพ.วนรักษ์   วัชระศักดิ์ศลิป ์

SDL - Surgical anatomy of neck and breast อ.พญ.อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ 

Shock รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ ์ จิตตวัฒนรตัน ์

Plastic surgery for general surgeons ผศ.พญ.วิมล   ศิริมหาราช 

SDL - Surgical anatomy of KUB system อ.นพ.จรัสพงศ์   วุฒิวงศ์ 

A. General pathology รศ.พญ.นริัชร์ (พยาธิ)  เลิศประเสริฐสุข 

B. Bioethics for Surgeons II ผศ.นพ.วนรักษ์   วัชระศักดิ์ศิลป ์

Basic knowledge of anesthesia for general surgeons อ.นพ.กฤษณ์ (วิสัญญี) ปัญจสวสัดิ์วงศ ์

Endocrine and metabolic response to injury รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรตัน ์

Neurosurgery for general surgeons ผศ.นพ.ธัญญา   นรเศรษฐ์ธาดา 

Cardiopulmonary physiology ผศ.นพ.นพพล ทักษอุดม 

SDL - Surgical anatomy of Neurosurgery ผศ.นพ.ธนัฐ   วานิยะพงศ์ 

Pediatric surgery for general surgeons ผศ.พญ.จริาภรณ์   โกรานา 
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Surgical oncology อ.นพ.สุวรรณ แสนหมี ่

Nosocomial transmission and risk for surgeon รศ.พญ.รมณยี์ (Med) ชัยวาฤทธิ ์

SDL - Surgical anatomy of Peripheral vascular ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ 

Pain control 

อ.นพ.อิสราพงศ์ 

(วิสัญญี) เพียรงาน 

Cardiovascular Surgery for general surgeon ผศ.นพ.ธิติพงศ ์ เทพสุวรรณ 

Tissue healing and wound care อ.นพ.โอภาส   พิณไชย 

SDL - Surgical anatomy of Cardiovascular surgery ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย   เชื้อรัตนพงษ ์

Basic Molecular biology รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์   ลิมปกาญจน ์

Transplantation - Immunology อ.นพ.ศิวัฒม์   ภู่ริยะพันธ ์

Burns ผศ.พญ.พุดตาน   วงศ์ตรีรัตนชัย 

Basic minimally invasive surgery and Robotic ผศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน ์

Hemostasis, surgical bleeding and transfusion รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์   ลิมปกาญจน ์

Trauma ผศ.พญ.ธิดารัตน ์ จิรพงศ์เจรญิลาภ 

Examination กรรมการหลักสูตร 
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บรรยำยหลักสูตรประกำศนียบัตรชั นสูงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก แพทย์ประจ ำบ้ำนชั นปีที่ 2  

สำขำศัลยศำสตร์  

หัวข้อเร่ือง อำจำรย์ 

Orientation ผศ.นพ.ปวิธ   สุธารัตน ์

Corrosive injury รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์   ลิมปกาญจน ์

Venous disorder ผศ.นพ.ศุภพงษ์   อาวรณ ์

Urology for general surgeons II ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตนต์ระการ 

Intrathoracic and pulmonary infection  รศ.นพ.สมเจรญิ   แซ่เต็ง 

(Empyema thoracis, lung abscess)     

Enterocutaneous fistula ผศ.นพ.ม.ล.พันธุ์ภัทร ์ จักรพันธ์ุ 

Benign breast disease ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม 

Acute arterial occlusion ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ 

Breast cancer ผศ.พญ.ปญัจพร วงศ์มณีรุ่ง 

Benign liver tumor and cystic disease of liver ผศ.นพ.อานนท์   โชติรสนริมิต 

Ventilatory support for surgical patient รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรตัน ์

UGI hemorrhage ผศ.นพ.ม.ล.พันธุ์ภัทร ์ จักรพันธ์ุ 

Neonatal surgical emergency ผศ.นพ.เจษฎา   สิงห์เวชสกุล 

Hepatobiliary tract infection ผศ.นพ.สณัหวิชญ ์ จันทร์รังส ี

Surgical Infections ผศ.นพ.กีรติ   วัชราชันย์ 

Palliative care อ.พญ.อารีวรรณ   สมหวังประเสริฐ 

Maxillofacial injury ผศ.พญ.วิมล   ศิริมหาราช 

Urological surgical emergency ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตนต์ระการ 



29 
 

  
  

 

หัวข้อเร่ือง อำจำรย์  

Bioethics III ผศ.นพ.วนรักษ์   วัชระศักดิ์ศลิป ์

Liver and splenic injury ผศ.นพ.นเรนทร์   โชติรสนริมิต 

Examination กรรมการหลักสูตร 

 

วัน เดือน ป ี เวลำ เนื อหำ อำจำรย์ผู้สอน 

จะสอน 2 ครั้ง 

ให้เลือกเข้าเรียน

วันใดวันหนึ่ง 

 

ครั้งท่ี 1 

- กันยายน  

 

ครั้งท่ี 2  

- กันยายน  

 

09.00–15.30 น. 

ณ ห้องบรรยาย 

0308 ช้ัน 3  

อาคารเรยีนรวม 

 

หัวข้อท่ี 1 และ 2 

09.00-10.30 น. 

 

 

 

 

 

หัวข้อท่ี 3 และ 4 

10.45-12.15 น. 

 

หัวข้อท่ี 5 และ 6 

13.15-15.30 น. 

กำรท ำวิจัยและวิเครำะห์ทำงสถิติ 

   ทำงกำรแพทย์ (ตอนที่ 1) 

- A short course: Ethics in Clinical Research 

Involving Human Subjects 

I. Ethical principles and guidelines of 
research involving human 

II. Privacy, confidentiality, and conflict 
of interest (COI ) 

III. Informed consent process and 
documentation  

IV. Vulnerable population and 
additional protection 

V. Risk and benefit analysis and safety 
precaution  

VI. IRB/REC review and submission 
process 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.นิมิตร  มรกต 

 

 

 

 

อ.ดร.นพ.ณัฐ  

คูณรังษีสมบูรณ ์

 

 

ผศ.นพ.ฉลอง  

ชีวเกรียงไกร 
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วัน เดือน ป ี เวลำ เนื อหำ อำจำรย์ผู้สอน 

กันยายน   เวลา 13.00 

-15.00 น.  

 หลักกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 

ณ ห้องบรรยาย 5 (MD 5) 

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ ์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

พฤศจิกายน  09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 15 อาคาร

เฉลิมพระบารม ี

กำรท ำวิจัยและวิเครำะห์ทำงสถิติ 

  ทำงกำรแพทย์ (ตอนที่ 2) 

การวิเคราะห์ทางสถิติทางการแพทย์ 

 

 

อาจารย์จากศูนย์ระบาดวิทยา

คลินิกและสถิตศิาสตร์คลินิก 

เดือนพฤษภาคม 

 ปีถัดไป 

10.00-12.00 น. สอบไลก่ระบวนวชิำ 345701 – เพ่ิมพูนทักษะ

วิชำชีพส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

สอบไล ่: ณ ห้องสอบช้ัน 5  

อาคารราชนครินทร ์

ให้นักศึกษานําคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ ได้แก่  

CMU-eTEGS, CU-TEP, TU-GET, 

KU-EPT, IELTS  และ TOEFL   

เป็นผลสอบที่มีอายไุม่เกิน 2 ปี  

มาแสดงเป็นเงื่อนไขภาษาอังกฤษของ

กระบวนวิชา 345701 

กำรใช้ภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ 

CMU-eTEGS 65 

CU-TEP 75 

TU-GET 550 

KU-EPT 60 

IELTS 5.5 

TOEFL PBT 500 

CBT 173 

IBT 61 

 

ให้คิดตามสัดส่วนคะแนน  

โดยยดึเอาเกณฑ์ตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กําหนด   

            

ถ้าได้คะแนนเกณฑ์ที่กําหนด ก็

ให้เต็ม 20 คะแนน ถ้าไมไ่ด้ให้

เทียบบัญญตัิไตรยางศ์  คิดตาม

สัดส่วนคะแนนท่ีนศ.ได ้
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กำรประเมินผล 

1. คะแนนเข้าห้องเรียน        10 คะแนน  
(ต้องเข้ า เรียนไม่น้ อยกว่า 80%  - ได้  10 คะแนน ; ในกรณี ที่ มี เหตุ ไม่ สามารถเข้ าเรียนได้                    
ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ตารางการปฏิบัติงาน ตารางเวร และ/หรือ หนังสือรับรองจาก
หัวหน้าภาควิชา มาแสดง) 

2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ        20 คะแนน  
3. คะแนนสอบ MCQ        70 คะแนน  

(จัดสอบเดือนพฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสอบชั้น 5 ราชนครินทร์) 
3.1 การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย และการใช้เวชสารสนเทศทางการแพทย์   20 คะแนน 
3.2 การทําวิจัยและการวิเคราะห์สถิติทางการแพทย์     25 คะแนน 
3.3 แพทยศาสตรศึกษาสําหรับแพทย์ประจําบ้าน       5 คะแนน 
3.4 หลักการบริหารจัดการทั่วไป         5 คะแนน 
3.5 Complementary and Alternative Medicine         5 คะแนน 
3.6 Palliative care          5 คะแนน 
3.7 Radiation safety          5 คะแนน 

4. นักศึกษาประเมินกระบวนวิชาในระบบ CMU-MIS 
 

กำรตัดเกรด ใช้ระบบอิงเกณฑ์ 

คะแนน เกรด 

80 – 100 A 

70 – 79 B+ 

60 – 69 B 

55 – 59 C+ 

50 – 54 C 

0 – 49 F 
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กำรจัดอบรมระยะสั น  

ที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม

ตามกําหนด ดังนี้  

1. อบรมพ้ืนฐานวิจัยทางคลินิก (Basic Surgical Research & Methodology) และการอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี 

(Good Surgical Practice) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาอบรมประมาณ 1 

สัปดาห์ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

2. วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดชั่วโมงบรรยายร่วมทั้งประเทศ และมีการสอบประเมินหลังสิ้นสุดการอบรม โดย

แพทย์ประจําบ้านจะต้องผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

นอกจากนี้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. การจัดอบรม Advance Cardiac Life Support โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ

ฝึกอบรมพ้ืนฐานสําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกภาควิชาเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  

2. Advance Trauma Life Support (ATLS) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและต้องสอบ

ผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

 

กิจกรรมวิชำกำรภำยใน หน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

1. การปฐมนิเทศ แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ได้ทราบ

ถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันฝึกอบรม การฝึกอบรมและสอบฯ การทํางานและการอยู่เวร โดยมีวิทยากร

เป็นคณาจารย์ในหน่วยฯ และหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ได้

แสดงความคิดเห็น และสอบถามในเรื่องต่าง ๆ  

2. การอบรมภาคทฤษฎีภายในหน่วย จะมีการกําหนดให้มีการจัดการประชุม เช่น Topic Review, Interesting 
Case Conference, MM Conference, Journal Club รวมทั้ง Interdepartmental Conference ใน
หน่วยร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาอ่ืน ซึ่งจะจัดเป็นประจําดังตาราง  
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การประชุมเพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขภาวะแทรกซ้อนและ

การตายของผู้ป่วย (Morbidity and Mortality Conference) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศุภณ 

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน   

เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้อง

ประชุม Trauma Center อาคาร

เฉลิมพระบารมี 

การประชุมเพ่ือองค์ความรู้ใหม่ (Journal Club) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน   

เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้อง

ประชุมTrauma Center อาคาร

เฉลิมพระบารมี 

การประชุมโรคท่ีมีความน่าสนใจ (Interesting Case Conference) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา

07:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม

โอกาส ระเบียบ อาคารบุญสม มาร์

ติน 

การบรรยายทางวิชาการ (Topic Review) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พฤทธ์ 

 

ทุกวันพุธเวลา 07:00-09:00 น.    

ณ ห้องประชุมโอกาส ระเบียบ 

อาคารบุญสม มาร์ติน 

การประชุมร่วมกับ รังสีวิทยา (Uro-Radio Conference) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. อัคร 

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 4 ของเดือน เวลา 

08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม

สนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา 

การประชุมร่วมกับ พยาธิวิทยา (Uro-Patho Conference) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. จรัสพงศ์ 

ทุก 4 เดือน เวลา 08:00-09:00 น. 

ณ ห้องประชุมสนาน สิมารักษ์ 

ภาควิชารังสีวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอนข้างเตียง (Morning Round) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศุภณ 

ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 

เวลา 07:00-08:00 น. หอผู้ป่วย 

การประชุมเตรียมผู้ป่วยใหม่เพ่ือรับการผ่าตัด (Pre-Op Round) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ทุกวันพุธเวลา 13:00-14:00 น.    

ณ ห้องประชุม ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 

2 
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การประชุมร่วม สหสาขา (Transplantation Team) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ทุกวันอังคาร (สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 

ของเดือน) เวลา 13:00-14:00 น.  

ณ ห้องประชุมหน่วยเปลี่ยนไต 

ชั้น 10 ตึกศรีพัฒน์ 

การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรค (Guideline Review) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน เวลา 

08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม

Trauma Center อาคารเฉลิมพระ

บารมี 

การบรรยายพิเศษจากอาจารย์ (Special Lecture) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

วันพฤหัสบดี 2 ครั้ง/ปี เวลา08:00-

09:00 ณ ห้องประชุมTrauma 

Center อาคารเฉลิมพระบารมี 

การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (Research Progression) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. จรัสพงศ์ 

วันพฤหัสบดี 2 ครั้ง/ปี เวลา 

08:00-09:00 ณ ห้องประชุม

Trauma Center อาคารเฉลิมพระ

บารมี 

 

กิจกรรมวิชาการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

- Morbidity and Mortality Conference 
        เป็ น ก าร เรี ยน การสอน ที่ มุ่ งป ระ เด็ น ไป ถึ ง  complication ที่ เกิ ด ขึ้ น ตั้ งแต่  preoperative, 

intraoperative และ postoperative period เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันต่อไป เป็นการเรียนการสอนที่มุ่ง

ประเด็นไปถึง cause of death ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัย, การดูแล รักษา ตลอดจนหลังผ่าตัด 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางท่ีจะไม่ให้เกิดซ้ําซ้อนอีก 

- Topic Review 
        เป็นการเรียนการสอนที่รวบรวมรายละเอียดหรือวิชาการใหม่  ที่น่าสนใจในแต่ละหัวข้อที่ทางหน่วย

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นผู้กําหนดขึ้น โดยให้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2-4, แพทย์ประจําบ้านหมุนเวียน 

เป็นผู้รวบรวม โดยมีอาจารย์ในหน่วยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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- Journal Club 
        เป็นการเรียนการสอนที่ นํ า เสนอหั วข้อ journal ที่ น่ าสนใจทั้ งในแง่ของ research design, 

methodology หรือ result โดยมีอาจารย์ของหน่วยฯ เป็นผู้ให้คําแนะนํา 

- Interesting Case Conference 
        การสอนโดยนําประวัติ, การตรวจร่างกาย, ผลเอกซเรย์, วิธีการรักษา รวมถึงเทคนิคการผ่าตัดของ

ผู้ป่วยที่น่าสนใจ มานําเสนอและเปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 

และอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้คําแนะนําทั้งในด้านวิชาการ และจริยธรรม 

- Guideline Review 
        การสอนโดยนําเอาแนวทางการรักษาโรค (Guideline) ที่น่าสนใจ มานําเสนอและเปิดโอกาสให้แพทย์

ประจําบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้คําแนะนําทั้งในด้าน

วิชาการ และจริยธรรม 

- Morning Round 
        เป็นการเรียนการสอนที่นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่

จะทําการรักษา สําหรับผู้ป่วยของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ที่นอนอยู่ในรพ. โดยเปิดโอกาสให้แพทย์

ประจําบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้คําแนะนํา 

- Pre-Operative Round 
        เป็นการเรียนการสอนที่นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่

จะทําการรักษา สําหรับผู้ป่วยของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ที่เตรียมตัวจะเข้ามาทําการรักษา 

(preadmission waiting list) โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 

และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้คําแนะนํา 

- Uro-Radio Conference 
        เป็นการเรียนการสอนที่นําเสนอการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่น่าสนใจ โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจํา

บ้านจาก ภาควิชารังสีวิทยามาร่วมทําการศึกษาและให้คําแนะนํา 

- Uro-Patho Conference 
        เป็นการเรียนการสอนที่นําเสนอผลการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วยที่น่าสนใจ โดยมีอาจารย์

จาก ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นผู้ให้คําปรึกษา 

- Special Lecture 
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        เป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญจากในหรือนอกหน่วยฯ ที่จะมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

กับแพทย์ประจําบ้าน เนื้อหาการบรรยายมักมีความทันสมัย และเป็นลักษณะหลากหลายสาขา 

- Research Progression 
        เป็นการเรียนการสอนที่นําเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี  โดย

เปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้

คําแนะนํา 

- Transplantation Team 
        เป็นการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่จะทําการรักษา 

สําหรับผู้ป่วยที่เตรียมตัวจะเข้ามาทําการเปลี่ยนไต (renal transplantation) โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจํา

บ้านมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์จากหลายหนว่ยฯ คอยให้คําแนะนํา 

 

3. การประชุมระหว่างสถาบัน Interhospital Conference เป็นการประชุมนําเสนอความรู้หรือประชุมอภิปราย

ผู้ป่วยผ่านทางระบบ Teleconference ซึ่งจัดโดย สมาคมฯ 6 ครั้ง ต่อปี   

4. Cadaveric Workshop ทางภาควิชาได้จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการผ่าตัดกับร่างอาจารย์ใหญ่ 2 ครั้ง 

ต่อปี ครั้งละ 3-4 ร่าง เป็นการฝึกหัตถการที่สําคัญและจําเป็น ในร่างอาจารย์ใหญ่ สําหรับแพทย์ประจําบ้าน

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนี้ จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและความชํานาญทางหัตถการการ

ผ่าตัดสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี  

ผู้รับผิดชอบ  

คณาจารย์ ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วัตถุประสงค์ 

          นักศึกษาสามารถ 

1. ทราบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ของการผ่าตัด ที่จะศึกษา  
2. ทราบขั้นตอนของการผ่าตัดที่จะศึกษา  
3. ทราบ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการผ่าตัด และการแก้ไข 
4. เพ่ิมพูนทักษะในการผ่าตัด โดยการฝึกทําในร่างอาจารย์ใหญ่ 
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  นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการเลือกหัตถการที่ตนเองต้องการฝึกฝนแล้วเสนอต่อ

อาจารย์ โดยมี หัตถกำร ให้เลือก ดังต่อไปนี้  

หัวข้อเรื่อง อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

Radical nephrectomy รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   

อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์    

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์             

ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ           

อ.นพ.อัคร อมันตกุล            

อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์ 

อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ  

  

 

Radical nephroureterectomy and bladder cuff 

excision 

Nephron sparing surgery or partial nephrectomy 

Pyeloplasty 

Kidney, ureter, and bladder trauma repair 

Ureteroneocystostomy 

Radical cystectomy 

Radical prostatectomy 

Female urethral sling 

Laparoscopic surgery 

Transurethral surgery 

 

วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 อาจารย์กําหนดวัน ให้นักศึกษาทราบ โดยจะจัด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง นักศึกษาแจ้งอาจารย์ว่าต้องการ

เรียนรู้เรื่องใดล่วงหน้า 3 เดือน เพ่ือเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่และเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัด 

หมำยก ำหนดกำร 

09:30-10:00 Pre-Test 

10:00-11:30 บรรยาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
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11:30-12:00 Post-Test 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-15:30 ลงมือปฏิบัติ 

15:30-16:00 Feed Back 

 

5. Urology Laparoscopic Workshop (For Resident) ทางสถาบันฝึกอบรมได้จัดการฝึกทักษะการผ่าตัดผ่าน

กล้องโดยเป็นการผ่าตัดเสมือนจริง ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี จํานวน 4 ครั้งต่อปี 

โดยมีอาจารย์หมุนเวียนมาช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ 

เจ้ำของโครงกำร ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร หนว่ยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จุดประสงค์   

1. เพ่ือให้ความรู้แก่แพทย์ประจําบ้านได้ฝึกผ่าตัดผ่านกล้องให้เกิดความชํานาญ ในขั้นพ้ืนฐานตามเป้าประสงค์
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านนําองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการเรียนการสอน และการฝึกผ่าตัดไปปรับใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบปัสสาวะให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

หลักกำรและเหตุผล 

การฝึกอบรมในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะนั้นประกอบด้วยการเรียน การสอนในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยเทคนิคการผ่าตัดในภาคปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การผ่าตัดแบบเปิด (Open 
surgery) และการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic/Robotic assist/Endoscopic surgery)  

การผ่าตัดในปัจจุบันมักได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านความนิยมสู่ยุคสมัยผ่าตัด
ผ่านกล้องและ การผ่าตัดแบบลุกล้ําน้อย แต่การผ่าตัดผ่านกล้องจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญ และทักษะการใช้
เครื่องมือที่ดี ดังนั้นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้านควรมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและมีทักษะเบื้องต้น
ก่อนที่จะลงมือผ่าตัดกับผู้ป่วย 
 จากเหตุผลดั งกล่าวหน่ วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น โดยมีคณาจารย์ในหน่วยมาร่วมให้
ความรู้ ฝึกสอนผ่าตัด และแลกเปลี่ยนเทคนิค เพ่ือแพทย์ประจําบ้านจะได้นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยต่อไป  
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เป้ำหมำย  

     แพทย์ประจําบ้านสามารถ 

3. ทราบลักษณะของการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง 
4. สามารถใช้เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องได้ 
5. มีทักษะพ้ืนฐานในการผ่าตัดส่องกล้องเช่น การจับเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อ การผูกไหม 
 

ตัวชี วัด และแบบประเมินผล 

1.ด้านความรู้: จัดทําแบบทดสอบก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยมีเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 80 หลังกิจกรรม 

2.ด้านทักษะ: อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมประเมินทักษะการผ่าตัดของหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน 

3.ด้านความพึงพอใจ: จัดทําแบบสอบถามโดยแพทย์ประจําบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 

หัวข้อเรื่อง อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

ครั งที่1 

 instrumentation 

 tissue handling 

 

รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   

อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์    

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์             

ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ           

อ.นพ.อัคร อมันตกุล            

อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์ 

อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ 

ครั งที2่ 

Test 

 object transferring 

 needle transferring 

 rubber band handling 

 

ครั งที3่ 

 tissue dissecting and cutting 
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 suturing and knot 

ครั งที4่ 

Test 

 suturing and knot 

 circle cutting 

 tissue dissecting 

 

 

วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 อาจารย์กําหนดวัน ให้นักศึกษาทราบ โดยจะจัด ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง  

ระยะเวลำ (ปีกำรศึกษำ 2563) 

- ครั้งที ่1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ครั้งที ่2 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ครั้งที ่3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ครั้งที ่4 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทรัพยำกรและงบประมำณ 
- อุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดของคณะ ณ ศูนย์ผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี          

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. ภาคปฏิบัติ 

          ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินั้น เป็นการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ที่คลินิกตรวจผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอก) หอ

ผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยวิกฤต ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นไปตามตารางกิจกรรมดังนี้ 

ตำรำงกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนหน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ 

 07.00 – 

08.00 

08.00– 

09.00 

09.00 – 

10.00 

10.00– 

11.00 

11.00– 

12.00 

12.00– 

13.00 

13.00– 

14.00 

14.00– 

15.00 

15.00– 

16.00 

16.00– 

17.00 

จันทร์ Morning 

Round 

Pediatric Urology OPD 

OR 12 (Open, Laparoscopic Sx), OR 14A (Endourology)  

ESWL 

อังคำร Morning 

Round 

OR 12 (Open, Laparoscopic Sx), OR 14A (Pediatric Urology)  

ESWL 

พุธ Topic Review, 

Interesting Case 

Conference 

Ward 

round 

OPD 2,  

ESWL, 

Urodynamics 

 Pre-Op 

Round 

OPD 2, 

ESWL, 

OR Minor 

พฤหัสบดี Morning 

Round 

MM,  

Guideline 

Review, 

,Journal 

Club, Uro-

Radio-

Patho 

Conference 

OPD 2,  

ESWL, 

Urodynamics 

 OPD 2,  

ESWL, 

OR Minor 

ศุกร์ Morning 

Round 

Department Activity 

OR 12 (Open, Laparoscopic Sx), OR 14A (Endourology) 

OR 2 (Voiding Dysfunction, Pediatric Urology) 
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กำรดูแลผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรดูแลเป็นผู้ป่วยในของหน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ 

 1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 

 2. ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่ไม่มีปัญหาความผิดปกติในด้าน

อ่ืน 

กำรดูแลผู้ป่วยช่วงเช้ำ 

วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันพุธ: เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07:00 น.  

เริ่มดูแลผู้ป่วยพร้อมกับอาจารย์ประจําสายที่ศัลยกรรมหญิง 2 ก่อนแล้วไปที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2, พิเศษ 

7, พิเศษ 2, พิเศษ 9, พิเศษ10, พิเศษ 4-6, ICU ศัลยกรรม และผู้ป่วยที่รับปรึกษาตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ 

วันหยุด หรือวันเสำร์ อำทิตย:์  

เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เวลา 08:00-09:00 น. ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ Chief resident เป็นผู้

นัดหมาย Chief resident ต้องมา round ในวันหยุดทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้ แพทย์ประจําบ้าน 1, 2 หรือ Intern นํา

การ round เองโดยไม่มี Chief resident อยู่ด้วย ยกเว้น Chief resident ได้แจ้งอาจารย์ไว้ล่วงหน้าแล้ว หากตรวจ

พบว่า Chief resident ไม่ได้มา round เช้าในวันหยุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ถือว่ามีความผิด 

กำรดูแลผู้ป่วยช่วงเย็น 

วันจันทร์ – ศุกร์: เริ่มปฏิบัติงานเวลา 16:00 น.  

เริ่มดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 ก่อนแล้วไปที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 , พิเศษ 7, พิเศษ 2, พิเศษ 

9, พิเศษ10, พิเศษ 4-6, ICU ศัลยกรรม และผู้ป่วยที่รับปรึกษาตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ 

 วันหยุด หรือ เสำร์ อำทิตย์  

ไม่มีการ round ward รอบเย็น 

ห้องผ่ำตัดในเวลำรำชกำร 

 มี 3 วัน  
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ทุกวันจันทร์, อังคาร และวันศุกร์ ห้องผ่าตัดหมายเลข 12 (Kidney Transplantation, Open Surgery 

laparoscopic Surgery), ห้องผ่าตัดหมายเลข 14A (Endourology, Pediatric Urology) ,ห้องทําหัตถการเล็ก 

(PCN)  

ในวันศุกร์ มีห้องผ่าตัดหมายเลข 2 (Pediatric Urology, Voiding Dysfunction) เพ่ิมอีก 1 ห้อง  

กำรตรวจ Urodynamics 

 แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียนรู้เรื่องการตรวจ Urodynamics  ในผู้ป่วยทีม่ีปัญหาทางด้านการ

ปัสสาวะ ที่ห้องตรวจทุกวัน พุธและพฤหัสบดี 

 

กำรสลำยนิ่ว (ESWL)  

 แพทย์ประจําบ้านเข้าเรียนรู้ การสลายนิ่วในชั้นปีที่ 2, 3 

กำรออกตรวจผู้ป่วยนอก 

 แพทย์และอาจารย์ จะออกตรวจที่ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม 2 (OPD 2)  

ในวันจันทร์ Pediatric Urology Clinic เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ในวันพุธและวันพฤหัสบดี General Urology Clinic เวลา 09.00 – 16.00 น.  

วันอื่น ๆ กรณีมีผู้ป่วยมาไม่ตรงนัดหรือมีอาการผิดปกติมาก่อนนัด 

 

กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 (ศัลยศาตร์ทั่วไปและ ศัลยศาตร์ระบบปัสสาวะ) เป็น first call 

สลับกันและแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเป็นผู้ให้คําปรึกษาเป็นลําดับ  
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กำรตำมอำจำรย์ประจ ำหน่วย 

 ผศ.นพ.ศุภณ     ศรีพลากิจ  โทร 081-3033916 

 อ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  โทร 081-8824085 

 อ.นพ.ศิวัฒน์   ภู่ริยะพันธ์  โทร 089-1918010 

 รศ.นพ.พิษณุ   มหาวงศ์   โทร 087-4094815 

 ผศ.นพ.พฤทธ์    กิติรัตน์ตระการ  โทร 081-9987881 

 อ.นพ.อัคร  อมันตกุล  โทร 084-2229204 

 อ.นพ.จรัสพงศ์   วุฒิวงศ์   โทร 087-6618893 

 อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ  โทร 080-127-8448 

  

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนแยกตำมชั นปี (Job Description) 

ศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ ปีท่ี 1 ระยะเวลำ 12 เดือน 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)    

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Trauma) 

- เรียนรู้ด้ านการดูแลผู้ป่ วยทางวิสัญญี วิทยาที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Anesthesiology)  

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (Intensive Care Unit) 

- เรียนรู้ด้ านการดูแลผู้ป่ วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General Urology)
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน ปีท่ี 1 (ระยะเวลำ 12 เดือน) 

สำขำ ระยะเวลำ 

(เดือน) 

สถำนที่ปฏบิัติงำน 

   Urology 

   

   Trauma 

 

   ICU 

 

   Plastic Surgery 

   

   General Surgery (Colorectal Surgery) 

    

   Anesthesiology 

 

   Radiology  

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ ปีท่ี 2 ระยะเวลำ 12 เดือน 

สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจําบ้านได้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การ

ตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังใน

หัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
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1. สามารถดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค และสถานะของ
ผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ (Patient 
Care) 

2. มีความรู้ทางด้านโรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (Symptomatology, Investigation in 
Urology) โรคศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (General Urological Diseases) ทําหัตถการเพ่ือการ
วินิจฉัยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และหัตถการ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้
(Medical Knowledge and Skills) 

3. มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาขั้นต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระบบปัสสาวะ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning Round, Pre-Operative Round, 

Morbid-Mortality Conference, Journal Club, Interesting Case Conference และ Uro-
Radio Conference เป็นต้น 

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference การประชุม
ฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based Learning and 

Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 

7.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจําบ้านรุ่นหลังได้ 

7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

7.4 ต้องทํางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study 

หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรนําเสนอโครงร่างวิจัย ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการจริยธรรม และ เสนอความก้าวหน้าของการทําวิจัย (Research Progression) เป็น

ระยะในชั้นปีนี้ 

     8.   ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจําบ้าน 

           ชั้นปีที่ 2 ต้อง 

8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 

8.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจําบ้านรุ่นหลังได้ 

8.3 นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
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8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 

8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

8.6 ให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 

8.7 มีทักษะในการทํางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

      9.   ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2 ต้อง 

9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 

9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

     10.  การปฏิบั ติ งาน ให้ เข้ ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจํ าบ้ านชั้ นปีที่  2 มี 

            ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ  

            ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดและอยู่ ในภาวะวิกฤต มี 

            ความสามารถที่จะปรับการทํางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี 2 (ระยะเวลำ 12 เดือน) 

สำขำ ระยะเวลำ 

(เดือน) 

สถำนที่ปฏิบัติงำน 

General Urology 

 

 

12 

 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ ปีท่ี 3 ระยะเวลำ 12 เดือน 

สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 3 เพ่ือเป็นการนําความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากชั้นปีที่ 2 มาประยุกต์ใช้ในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ

และการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9  

              เดือน 

2. กําหนดให้มีระยะเวลาสําหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจําบ้านสามารถเลือก 

              เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ในสถาบันหลักซึ่งเปิดอบรมแพทย์  

              ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ระยะเวลาไม่เกินสถาบันละ 1 เดือน 

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  

             (Medical Knowledge and Skills) 

4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning Round, Pre-Operative  

              Round, Morbid-Mortality Conference, Journal Club, Interesting Case Conference และ  

              Uro-Radio Conference เป็นต้น 

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference การ 

              ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง  

              ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based Learning  

              and Improvement) 

7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 

7.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจําบ้านรุ่นหลังได้ 

7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

7.4 ต้องทํางานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study  

                          หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า  

                          80% และเสนอความก้าวหน้า (Research Progression) ของการทําวิจัยเป็นระยะในชั้น 

                          ปีนี ้

8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจํา 

              บ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 

8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 



49 
 

  

  

 

8.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทยใ์ช้ทุนรุ่นหลังได้ 

8.3 นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 

8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

8.6 ให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 

8.7 มีทักษะในการทํางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 

9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 

9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้ เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่  3 มี 

                ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ 

                ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มี 

                ความสามารถที่จะปรับการทํางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

 

สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี 3 (ระยะเวลำ 12 เดือน) 

สำขำ ระยะเวลำ 

(เดือน) 

สถำนที่ปฏิบัติงำน 

General Urology 

 

 

วิชาเลือกเสรี 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน

ฝึกอบรมหลักซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์

ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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ศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ ปีท่ี 4 ระยะเวลำ 12 เดือน 

สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการนําความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากทุกชั้นปีที่ผ่านมา มาใช้จริงในการที่จะให้การวินิจฉัย การ

ตรวจสอบ การรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังใน

หัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9 

              เดือน 

2. กําหนดให้มีระยะเวลาสําหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจําบ้านสามารถเลือก 

              เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ในสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 

              ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   

   (Medical Knowledge and Skills) 

4. เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม เช่น Morning  

              Round, Pre-Operative Round, Morbid-Mortality Conference, Journal Club,  

              Interesting Case Conference และ Uro-Radio Conference เป็นต้น 

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกสถาบันฝึกอบรม เช่น Interhospital Conference การ 

              ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ และการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง 

              ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

6. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

7. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-Based Learning  

              and Improvement) 

7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 

7.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจําบ้านรุ่นหลังได้ 

7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

7.4 ต้องทํางานวิจัย และจําเป็นต้องส่งผลงานนําเสนอต่อสาธารณะ และส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
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     ทางการแพทย ์

8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจํา 

              บ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 

8.1 มีความเป็นผู้นํา มีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 

8.2 เป็นผู้นําในการปฏิบัติงานสอนนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และ 

                แพทย์ประจําบ้านรุ่นหลังได้ 

8.3 เป็นผู้นําในเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 

8.5 ควบคุมบันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

8.6 ให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 

8.7 มีทักษะในการทํางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 

9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 

9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้ เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่  4 มี 

                ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ 

                ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต  

                มีความสามารถท่ีจะปรับการทํางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนปีท่ี 4 (ระยะเวลำ 12 เดือน) 

สำขำ ระยะเวลำ 

(เดือน) 

สถำนที่ปฏิบัติงำน 

General Urology 

 

 

วิชาเลือกเสรี 

 

9 

 

 

3 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยศัลยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ ซึ่งได้รับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย 

 

สถำบันฝึกอบรมสมทบที่หน่วยศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่แนะน ำ 

1. โรงพยาบาลนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

3. โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง จังหวัดลําปาง 

4. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ 

   ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
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กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 

 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องได้รับกำรประเมินเพื่อกำรเลื่อนชั นดังนี  

ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2   

1. ไดส้อบผ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์     
2. ผ่านการอบรมพ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 
3. ผ่านการอบรมการกู้ชีวิตขั้นสูง  
4. ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 

4.1 เข้ารับการอบรม กระบวนวิชำ พ.ปบ. 701 (345701) 
4.2 ผ่านการสอบ  In-Training Examination 1 ครั้งต่อปี  ในเดือน เมษายน เกณฑ์ผ่านที่  50 
เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 เดือน 
4.3 ผ่านการประเมินพฤติกรรมจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจํา
บ้านแต่ละชั้นปี 
4.4 ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  
4.5 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการสําหรับชั้นปีที่ 1  

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3  

1. นําเสนอ Research Proposal ให้เสร็จสิ้น  และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย
เสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ 2 

2. ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ 2 ดังนี้ 
2.1 ผ่านการสอบ In-Training Examination 2 ครั้งต่อปีในเดือนเมษายน และ ตุลาคม เกณฑ์ผ่านที่ 

50 เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 เดือน 

2.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรม จากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจํา 

               บ้านแต่ละชั้นปี  

2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  

2.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ สําหรับชั้นปีที่ 2 
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ชั้นปีที่ 3 ขึ้นชั้นปีที่ 4  

1. นําเสนอ Research Progression (เสนอความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 80) 
ให้เสร็จสิ้น  

2. ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ 3 ดังนี้ 
2.1 ผ่านการสอบ In-Training Examination 2 ครั้งต่อปีในเดือนเมษายน และ ตุลาคม เกณฑ์ผ่านที่ 
55 เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 เดือน 
2.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรม จากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจํา
บ้านแต่ละชั้นปี 
2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook    
2.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ สําหรับชั้นปีที่ 3 

จบการศึกษาชั้นปีที่ 4  

1. นําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ
ประจําปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุม
วิชาการประจําปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

2. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์ ควรทําให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 
3. ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 

3.1 ผ่านการสอบ In-Training Examination เกณฑ์ผ่านที่ 60 เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 
เดือน 
3.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรมจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจํา
บ้านแต่ละชั้นปี 
3.3 ผ่านตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของการบันทึก Logbook  
3.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ สําหรับชั้นปีที่ 4 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรเลื่อนชั น 

หัวข้อ 
วิธีกำรและเอกสำร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่ำน 

 
หมำยเหตุ  

 

1. การประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการ

ปฏิบัติงานของแพทย์

ประจําบ้าน  

(โดยอาจารย์) 

คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่

ละหัวข้อ หากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมิน

หรือมีอย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการ

ประเมินว่าไม่พึงพอใจ 

ถ้าการประเมินจากอาจารย์

ในต่ํ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ํ า จะ

พิ จ า ร ณ า ล ง โท ษ ต า ม

บทลงโทษ และเข้าที่ประชุม

กรรมการแพทย์ประจําบ้าน 

 รายงานการลง 

logbook ของสมาคม 

มีบันทึกถูกต้อง 

 

 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดยใช้ 

PBA 

แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์  Milestone 

อย่างน้อย  

2 หัตถการ ตามช้ันปีท่ีกําหนดต่อปี  

 

3. การประเมินโดยใช้ EPA  แบบประเมิน EPA   ต้องผ่านตาม Milestone ที่กําหนด

ไว้ในแต่ละ EPA  

 

4. การสอบ 

-In-Training Exam  

ข้อสอบ 

- In-Training Exam (in 

house)  

- In-Training Exam 

(multi-institutes)  

 

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการ

กําหนดค่า MPL ของแต่ละชั้นปี 

การตกแตล่ะครั้งจะมีการซ่อม และ

มีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่

ผ่าน  1 ครั้งในช้ันปี จะพิจารณาให้

ซ้ําช้ัน 

 

5.การเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ แบบเซ็นชื่อเข้าร่วม

ประชุม 
จํานวนครั้งเข้าร่วม  80%  

6. ความประพฤติ  ประเมิน

สมรรถนะ 360 องศา ด้าน

จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมิน

ต่าง ๆ จาก 

- นศพ.ปี 6 (Extern) 

ถ้าหากมีการประเมินคะแนนแล้วตก 

อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมินหรือมี

อย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมนิ
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- พยาบาล 

- เพื่อนร่วมงาน  

- แพทย์ต่างแผนก  

ว่าไม่พึงพอใจ จะต้องถูกพิจารณาหา

ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการดูแล

แพทย์ประจําบ้าน และหาก

พิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องจริง 

จะต้องถูกตักเตือน  

7. งานวิจัย แบบรายงาน

ความก้าวหน้าของ

งานวิจัย 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ

การทําวิจัยและการดําเนินงานวิจยั

ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละชั้นปี  

 

  

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลเพื่อได้รับกำรเสนอชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำสอบวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำม

ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำศัลยศำสตร์ยูโร จำกสถำบันฝึกอบรม 

 

หัวข้อ 
วิธีกำรและเอกสำร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่ำน 

1.การประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจําบ้าน  คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละหัวข้อ ใน

แต่ละเดือน ใบประเมินหากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมนิหรือมีอย่าง

น้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมินว่าไม่พึงพอใจ 

จะต้องเรียกตักเตือนและคาดโทษ 

 - เล่มรายงาน logbook 

 

มีการบันทึก surgeon 50 ราย และ assistant 50 

ราย และมี essential procedure ครบ ตามที่

ราชวิทยาลัยกําหนด 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดย

ใช้ PBA  

แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์ milestone 

3. การประเมินโดยใช้ EPA   แบบประเมิน EPA   ระดับความสามารถตาม EPA 
ของแพทย์ประจําบ้านของแต่ละชัน้ปี 

4. การสอบ 
- Formative Evaluation  

ข้อสอบ 
- In-Training Exam (in house)  

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการกําหนดค่า MPL 
ของแต่ละชั้นปี การตกแต่ละครั้งจะมีการซ่อม 
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- In-Training Exam  - In-Training Exam (multi- institutes)  
 

และมีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่ผ่าน 2 ครั้ง
ใน 1 ช้ันปี จะพิจารณาให้ซ้ําช้ัน และไม่ส่งสอบ

วุฒิบัตร 
5.การฝึกอบรมพื้นฐาน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

1. Basic Surgical Research and 
Methodology 
2. Basic Science in Surgery 
3. Advanced Trauma Life Support (ALTS) 
4. Good Surgical Practice/Medical Ethics 
5. ป.บัณฑิตขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าว ทุกหลกัสูตร และมีใบ
ประกาศนียบตัร 

5.การเข้าร่วมกจิกรรม
วิชาการ 

แบบเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุม จํานวนครั้งเข้าร่วม  80% 

6. ความประพฤติ  ประเมิน
สมรรถนะ 360 องศา ด้าน
จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมินต่าง ๆ คะแนนเฉลีย่  2.5 

7. งานวิจัย - นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
Chief’s Conference 
-  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 1 เรือ่ง ตาม
แบบฟอร์มของ ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์. 

รายงานวิจัยอย่างน้อย  1 ฉบับ 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
(4 ปี) 

9. แพทย์ประจําบ้านต้องมี
ความประพฤตดิ ี

 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ. 2555 

 

ทักษะหัตถกำรทำงเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills) 

ประเมินจากการทําผ่าตัดร่วมกับอาจารย์ในห้องผ่าตัด โดยใช้กิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ 

(Entrustable Professional Activity; EPA) ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาศัลยศาสตร์ยูโร

วิทยา เป็นผู้ดําเนินการกําหนดในหลักสูตร โดยแพทย์ประจําบ้านจะต้องให้อาจารย์ที่ควบคุมการผ่าตัดในวันนั้น

ลงนามรับรองเกณฑ์ผ่าน ต้องมี อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ 
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หัตถกำรทำงศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ (Procedures in Urology) 

แพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ต่อไปนี้ ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เทคนิคการผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ ผลการ

ผ่าตัด ผลการผ่าตัดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะต่าง ๆ 

ที่ต้องทําได ้

การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะทําได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรือต้องการ 

ประสบการณ์และความชํานาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจําบ้านควร

จะต้องมี ความรู้ต่าง ๆ เช่นกัน สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้าให้

สามารถทําได ้

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กําหนดเป้าหมายในการทําหัตถการของแพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแยกตามหมวดหมู่ให้ 

สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถ (Milestones) ในการทําหัตถการ

หนึ่ง ๆ เป็น 5 ขั้นดังนี้ 

 ขั้นที่ 1               เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น  

 (Not allowed to practice the EPA) 
 

     ขั้นที่ 2               ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแล  

 (Assistant practice the EPA with full supervision) 
 

     ขั้นที่ 3               สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การกํากับดูแล  

    (Practice the EPA with supervision) 
 

     ขั้นที่ 4      สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง  

  (Unsupervised practice allowed) 
 

     ขั้นที่ 5                 สามารถ กํากับควบคุม ผู้อ่ืนปฏิบัติได้  

  (Supervision task is given) 
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โดยกําหนดขีดความสามารถ และจํานวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

N 

1. Procedures A x-y 

 

ผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ N ต้องมีขีดความสามารถ ขั้นที่ X ในการทําหัตถการ A เป็นจํานวน Y ราย 

 

        แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำรแพทย์ท่ีเชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity; EPA)  

               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ

เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 

1. Adrenal Gland 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

2-2 2. Adrenalectomy (open, laparoscopic)  

3. Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)  
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2. Kidney and Peritoneum 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Renal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

      -  PCN  

      -  Drainage renal and  

      -  Perirenal abscess (open, percutaneous) 

 

2-2 3-2 4-2 

2. Repair renal injury, Nephrolithotomy 1-1 2-2 

3. Unroofed renal cyst (open, laparoscopic)  
2-1 3-1 

4. Renal cyst aspiration and sclerotherapy  

5. Simple nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  
2-2 3-2 4-2 

6. Partial nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)  

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

7. Radical nephrectomy (open, laparoscopic, robotic)     

8. Inferior vena cava thrombectomy 1-1 

9. Radical nephroureterectomy (open, laparoscopic, 

robotic) 
 2-1 3-1 4-1 

10. Renal ablative treatment (laparoscopic, percutaneous) 1-1 

11. Nephrolithotomy (open, laparoscopic, percutaneous 

(PNL)) 

       -  Antegrade insertion of ureteric stent 

 2-2 3-2 4-2 

12. Pyelolithotomy (open, laparoscopic)  1-1 2-1 3-1 

13. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)  3-2 4-2 5-2 
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14. Retrograde intrarenal surgery  2-1 3-1 4-1 

15. Surgical renal revascularization 1-1 

16. Percutaneous transluminal angioplasty 1-1 

17. Endovascular stenting 1-1 

18. Cadaveric organ harvesting  
             2-2 

19. Donor nephrectomy (open, laparoscopic)  

20. Renal transplantation (living related, cadaveric)               2-2 

21. Renal autotransplantation 1-1 

 

3. Ureter 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Retrograde pyelography  3-3 4-2 5-2 

2. Antegrade pyelography  3-3 4-2 5-2 

3. Loopography, pouchography  3-1 

4. Retrograde insertion of ureteric stent  2-2 3-2 4-2 

5. Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 

      -  Ureteric biopsy 

 
2-2 3-2 4-1 

6. Repair ureteric injury (open, laparoscopic)  

2-2 3-4 

7. Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)  

8. Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)  

9. Psoas hitch (open, laparoscopic)  

10. Boari flap (open, laparoscopic)  
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Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

11. Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)  

  12. lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 

      -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

 

13. Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)  2-1 3-1 4-1 

14. Cutaneous ureterostomy  1-1 

15. Ureterolithotomy (open, laparoscopic)  3-1 

16. Ureteric dilation  2-2 3-2 4-2 

17. Endoureterotomy 

      -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 

 
1-3 

18. Ureterolysis  1-1 

19. Pyeloplasty (open, laparoscopic)  2-1 

20. Cutaneous pyelostomy  1-1 
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4. Bladder and Urachus 

 

Procedures 

 

ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Cystoscopy for diagnosis 1-5 2-5 3-5 4-5 

2. Cystography  3-3 

3. Bladder biopsy  3-3 

4. Repair bladder injury (open, laparoscopic) 

      -  Partial cystectomy 

      -  Cystolithotomy 

 3-2 

5. Suprapubic cystostomy  3-3 

6. Transurethral resection of bladder tumor (TURBT)   2-2 3-2 4-2 

7. Radical cystectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-2 

8. Urinary conduit (open, laparoscopic)  

2-1 3-2 9. Continent urinary diversion (open, laparoscopic)  

10. Neobladder (open, laparoscopic)  

11. Percutaneous cystolithotripsy  1-1 

12. Cystolitholapaxy, cystolithotripsy  3-1 

13. Urodynamic studies  3-5 

14. Videourodynamic studies  1-1 

15. Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)  1-1 

16. Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)  1-1 

17. Repair bladder fistula (open, laparoscopic)  3-1 

18. Excision urachal cyst or tumor  1-1 
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5. Prostate 

 

Procedures 

 

ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Transrectal Ultrasound (TRUS) guided biopsy  
2-1 3-2 4-2 

2. Transperineal biopsy of prostate  

3. Transurethal resection of prostate (TURP)  

      -  Transurethral resection of the ejaculatory duct 
2-4 3-1 4-3 

4. Transurethral incision of prostate (TUIP) 

5. Transurethral incision of bladder neck (TUIBN) 

6. Transurethral vaporization of prostate (TUVP)   1-1 

Procedures 

 

ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

7. Laser prostatectomy (vaporization)  1-1 

8. Transurethral Enucleation of prostate gland  1-1 

9. Laser prostatectomy (Enucleation)  1-1 

10. Other minimal invasive surgical treatment of BPH   

      -  Transurethral needle ablation (TUNA)  1-1 

      -  Transurethral microwave thermotherapy (TUMT)  1-1 

      -  Prostatic injection  1-1 

      -  Prostate urethral lift  1-1 

      -  Intraprostatic stent  1-1 

11. Simple prostatectomy (open, laparoscopic)  1-1 

12. Radical prostatectomy (open, laparoscopic and robotic)  2-4 3-1 
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      -  Bladder neck reconstruction and seminal 

vesiculectomy 

13. Focal therapy for prostate cancer   

      -  Brachytherapy  1-1 

      -  Cryotherapy  1-1 

      -  High intensity focused ultrasound (HIFU)  1-1 

      -  Radiofrequency ablation  1-1 

      -  Focal Irreversible electroporation  1-1 

      -  Focal photothermal therapy  1-1 

14. Incision and drainage prostatic abscess  1-1 

 

6. Urethra and Pelvic Floor 

 

Procedures 

 

ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Urethrography  3-2 

2. Urethral biopsy  1-1 

3. Immediate reconstruction of urethral injury  1-1 

4. Primary urethral realignment  

      -  Urethroplasty 
 2-2 

5. Total urethrectomy  2-1 

6. Partial urethrectomy  1-1 

7. Dilation of urethra 

 
 2-2 3-2 4-2 
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Procedures 

 

ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

8. Visual internal urethrotomy  3-1 

9. Intraurethral stent  1-1 

10. Perineal urethrostomy  1-1 

11. Meatotomy  

      -  Meatoplasty 
 2-1 

12. Repair urethral fistula  1-1 

13. Urethral diverticulectomy  1-1 

14. Marsupialization of distal urethral diverticulum  1-1 

15. Excision urethral prolapse  1-1 

16. Excision urethral caruncle  1-1 

17. Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse  1-1 

18. Sling operation and Retropubic suspension surgery  2-1 

19. Injection therapy for urinary incontinence  1-1 

20. Artificial urinary sphincter  1-1 

 

7. Penis and Scrotum 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Penile and scrotal biopsy  3-1 

2. Repair penile and scrotal injury  3-1 

3. Partial penectomy and Total penectomy  3-1 
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4. Laser therapy for penile cancer  1-1 

5. Mohs micrographic surgery for penile cancer  1-1 

6. Conservative surgical excision for penile cancer  1-1 

7. Partial scrotectomy  

      -  Total scrotectomy 

 
1-1 

8. Sentinel lymph node biopsy  

2-1 3-1 
9. Superficial inguinal lymphadenectomy  

10. Modified inguinal lymphadenectomy  

11. Radical ilioinguinal lymphadenectomy  

12. Debridement of penile and scrotal skin  3-1 

13. Intracavernous injection  1-1 

14. Penile prosthesis surgery  1-1 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

15. Penile revascularization surgery  1-1 

16. Corporal aspiration and irrigation  1-1 

17. Distal caverno-glanular shunt  1-1 

18. Proximal caverno-spongiosal shunt  1-1 

19. Caverno-saphenous vein shunt  1-1 

20. Caverno-deep dorsal vein shunt  1-1 

21. Surgical correction of Peyronie's disease  1-1 

22. Scrotal flap for penile skin reconstruction  2-1 

23. Circumcision  

      -  Dorsal slit 

 
4-3 
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8. Testis and Genital Tract 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Vasography  1-1 

2. Testicular biopsy (open, percutaneous)  1-1 

3. Repair of testis and genital tract injury  

2-1 3-1 4-1 

4. Trans-scrotal orchiectomy  

5. Partial orchiectomy  

      -  Epididymectomy 
 

6. Trans-inguinal radical orchiectomy  

7. Retroperitoneal lymphadenectomy (open, laparoscopic)  1-1 

8. Orchiopexy  2-1 

9. Hydrocelectomy  2-1 3-1 

10. Varicocelectomy (open, laparoscopic)  2-1 3-1 

11. Vasectomy  2-1 3-1 

12. Vasovasostomy  

      -  Vasoepididymostomy 
 2-1 

13. Electroejaculation  1-1 

14. Sperm retrieval technique  1-1 
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9. Pediatric Urology 

 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั นป ี

1 2 3 4 

1. Pyeloplasty  2-2 

2. Ureterocalycostomy  1-1 

3. Upper pole nephrectomy  2-1 

4. Ureteropyelostomy  1-1 

5. Ureteroureterostomy  1-1 

6. Cutaneous pyelostomy  

      -  Cutaneous ureterostomy 
 1-1 

7. Ureterocele excision with common sheath  1-1 

8. Transurethral incision or puncture of ureterocele  2-1 

9. Ureteric reimplantation with or without ureteric tailoring  2-1 

10. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux  1-1 

11. Abdominoplasty in Prune-Belly syndrome  1-1 

12. Reconstruction in Exstrophy-epispadias complex  1-1 

13. Endoscopic valve ablation  2-1 

14. Cutaneous vesicostomy  2-1 

15. Augmentation cystoplasty  2-1 

16. Continent urinary diversion  1-1 

17. Catheterized stoma  1-1 

18. Bladder neck reconstruction  1-1 

19. Urethroplasty in hypospadias  2-2 



70 
 

  

  

 

20. Closure urethrocutaneous fistula  2-2 

21. Correction of buried penis  1-1 

22. Correction of penoscrotal transposition  1-1 

23. Orchiopexy inguinal  2-1 

24. Diagnostic laparoscopy with/without orchidopexy  1-1 

25. Correction of urogenital sinus anomalies  1-1 

26. Correction of cloacal anomalies  1-1 

27. Common sheath reimplantation  1-1 

28. Cystoscopy with/without ureteral stent  2-1 

29. PCN or antegrade ureteral stent   2-1 

30. Circumcision  3-1 

หมำยเหต ุหมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขที่สองหมายถึงจํานวนอย่างน้อยของผู้ป่วยที่ได้รับการทําหัตถการและได้รับการประเมิน 

 

กำรประเมินสมรรถนะ PBA หรือหัตถกำร 

 แพทย์ประจําบ้านต้องมีความสามารถในการทําผ่าตัดได้เองโดยผ่านการประเมินสมรรถนะ PBA หรือ

หัตถการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 2 หัตถการตามที่กําหนดในแต่ละชั้นปี โดยแพทย์ประจําบ้านแต่ละชั้นปี

สามารถเลือกหัตถการที่จะประเมินเพียง 2 หัตถการในแต่ละชั้นปีเท่านั้น การประเมินจะทําโดยอาจารย์ใน

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทย์ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย 
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ก ำหนดชนิดกำรผ่ำตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั นปี  

Operation  
 

ปี 1  
 

ปี 2  
 

ปี 3  
 

ปี 4  
 

1. Circumcision (Adult)  
2. Vasectomy 
3. Orchiectomy  
4. TRUS biopsy Prostate 

X 
X 
X 

 

    

     1. Cystoscopy w/o biopsy   
     2. Urodynamic study  
     3. Open Cystolithotomy/  
        Repair Bladder 
     4. Suprapubic cystostomy 
     5. Urethral Dilatation 
     6. Renal biopsy, PCN 
     7. ESWL 
     8. Antegrade/Retrograde  
        pyelography 
     9. Urethral dilation 

    X 
X 
X 
 
X 

X 

X 

X 

X 

 

 

  

     1. Cystolitholapaxy  
     2. TURP  
     3. TURBT  
     4. Unroofing renal cyst  
     5. URS 
     6. Nephrolithotomy 
     7. Pyelolithotomy  
     8. Open Nephrectomy 

  X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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1. Laparoscopic 
nephrectomy            

2. Nephroureterectomy 
3. PCNL 
4. RIRS 
5. Ureter repair  
6. Reimplantation 
7. Radical cystectomy with 

ileal conduit 

   X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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แบบประเมินกำรดูแลผู้ป่วยเพื่อกำรผ่ำตัดขริบหนังหุ้มปลำยองคชำต (Circumcision) 

(ส ำหรับ Resident 1 ระดับ 4-3 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 3 รำย) 

 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว แจ้งการวินิจฉัยโรค และขออนุญาตทําการการผ่าตดั   

 

 

การให้คําอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษาดว้ยการผ่าตัด   

วิธีการรักษารวมถึงทางเลือกอื่น ๆ   

 

ข้อมูลการ

ผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนการผา่ตัด   

ขั้นตอนการผ่าตัด   

การดูแลหลังการผ่าตดั   

ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตัด   

การตรวจและบันทึกใบแสดงความยินยอมรับการผ่าตัด   

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญีแพทย์, อายุรแพทย์, พยาบาล)   

 

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตดั 

การสั่งการรักษาก่อนการผ่าตดั   

Basic laboratories    

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด   

 

 

 

ทักษะการผ่าตัด 

Scrub, paint, and drape   

Local or general anesthesia   

Release the inner foreskin from the glans penis    

Mark the incision   

Incise and cut the foreskins   

Stop bleeding   

Skin suturing   

Dressing   

การบันทึกรายงานการผ่าตัด   

การสั่งการรักษาหลังการผ่าตัด   

การดูแลหลังการผ่าตดั การวินิจฉยัและรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   

การแนะนําการปฏิบัตติัวต่อผู้ป่วยและญาติ ก่อนออกจากโรงพยาบาล   

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินกำรดูแลผู้ป่วยเพื่อกำรผ่ำตัดเอำลูกอัณฑะออก (Orchidectomy) 
(ส ำหรับ Resident 1 ระดับ 4-1 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 1 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว แจ้งการวินิจฉัยโรค และขออนุญาตทําการการผ่าตดั   

 

 

การให้คําอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษาดว้ยการผ่าตัด   

วิธีการรักษารวมถึงทางเลือกอื่น ๆ   

 

ข้อมูลการ

ผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนการผา่ตัด   

ขั้นตอนการผ่าตัด   

การดูแลหลังการผ่าตดั   

ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตัด   

การตรวจและบันทึกใบแสดงความยินยอมรับการผ่าตัด   

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญีแพทย์, อายุรแพทย์, พยาบาล)   

 

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตดั 

การสั่งการรักษาก่อนการผ่าตดั   

Basic laboratories    

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด   

 

 

 

ทักษะการผ่าตัด 

Shape, scrub, paint, and drape   

Local or general anesthesia   

Incise the skin and subcutaneous tissue   

Identifies and mobilizes the testis out of the 

incision 

  

Identifies, clamp, and cut the testicular pedicle   

Suture ligation of the proximal end of the 

pedicle 

  

Subcutaneous tissue and skin suturing   

Dressing   

การบันทึกรายงานการผ่าตัด   

การสั่งการรักษาหลังการผ่าตัด   

การดูแลหลังการผ่าตดั การวินิจฉยัและรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   

การแนะนําการปฏิบัตติัวต่อผู้ป่วยและญาติ ก่อนออกจากโรงพยาบาล   

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ TRUS Biopsy Prostate 
(ส ำหรับ Resident 1 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 

 

 

การให้คําอธิบาย 

 

 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   

อธิบายวิธีการทําอย่างชัดเจน   

ขอ Informed consent   

 

 

ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- เตรียม biopsy gun 

- Basic laboratory 

- Preoperative antibiotic 

- Unison enema 

  

สวมถุงยางอนามัยเข้ากับหัวตรวจ TRUS และ Lubricate ด้วย KY jelly    

DRE ประเมินต่อมลูกหมากและ rectum ว่า empty    

TRUS ประเมิน volume, echogenicity, calcified, mass   

Biopsy ที่ base, middle, apex อย่างละ 2 cores ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และได้ชิ้นเนื้อ prostate 

ทุก cores 

  

แจ้งผู้ป่วยก่อนเก็บช้ินเนื้อทุก cores   

ทําหัตการด้วยความนิ่มนวล   

ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผูป้่วยกลับบ้าน   

เขียน operative note และ post op order   

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาที่ต้องมาฟังผลช้ินเนื้อ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Cystoscopy และ Biopsy 

(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 4-5 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 5 รำย) 
 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค, ข้อบ่งชี้ในการทํา cystoscopy, ทางเลือกการรักษา, วิธีการ

ทําหัตการ, ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และขอ informed consent 

  

รู้จักชื่ออุปกรณ์ในการทํา cystoscopy และเตรียมอุปกรณ์ต่อไปน้ี Lens 30°, 70°   

Bridge   

Sheath   

Sterile water   

ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ประกอบ bridge   

ประกอบ light source   

ต่อ fluid source    

ต่อ camera เข้ากับ lens   

White balance เครื่องมือก่อนทําการส่องกล้อง    

ใส่ lubricant ใน urethra และ sheath ก่อนใส่เครื่องมือ   

ใส่นํ้าเข้าภายในกระเพาะปัสสาวะ 200-300 ml และหยุดการใส่นํ้า   

Orientate cystoscope ได้เหมาะสม   

Systemic examination ระบุตําแหน่ง uriteric orifice   

สังเกต urine flow จาก UO ท้ัง 2 ข้าง   

บอกตําแหน่งและตรวจ lateral wall ท้ัง 2 ข้าง   

บอกตําแหน่งและตรวจ posterior wall   

บอกตําแหน่งและตรวจ dome    

ระบุส่ิงผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะได้   

ตรวจความผิดปกติของ urethra และ prostate    

เทคนิคในการตรวจ Handle tissue ได้เหมาะสม ไม่ทําความอันตรายเพิ่มต่อ tissue ปกติ   

ขยับ scope ได้ efficacy โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกล้องท่ีไม่จําเป็น    

Instrument ท้ังหมดเคลื่อนท่ีไปด้วยกัน และสายไม่พันกัน    

ให้ assistant ช่วยโดยเกิดประโยชน์สูงสุด   

ตรวจชิ้นเน้ือในกระเพาะปัสสาวะ ถ้าเจอความผิดปกติ   

ผู้ตรวจแจ้งผลการตรวจ cystoscopy แก่ผู้ป่วย และเขียน operative note   

ผู้ตรวจให้คําแนะนําการปฏิบัติผู้ป่วยหลังเสร็จหัตการ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรตรวจปัสสำวะพลศำสตร์ 
(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 3-5 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 5 รำย) 

 
รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

แนะนําตัว ถามชื่อผู้ป่วย ให้คําแนะนํา และให้ความรู้แกผู่้ป่วยก่อนการตรวจ 

- การตรวจปสัสาวะพลศาสตร์ (urodynamicS) เพื่ออะไรและได้ประโยชน์อย่างไรกับผู้ป่วยราย
นี ้

- ขั้นตอนการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นไดห้ลังตรวจ 

- ทางเลือกการรักษาอื่น 

- ตรวจสอบว่ามีการสวนอุจจาระคืนก่อนตรวจ เพื่อป้องกันผลตรวจผิดพลาด 

- ขอ informed consent จากผู้ป่วย 

  

การเตรียมข้อมลูของผู้ป่วยก่อนตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ (urodynamics) 

- ซักประวัติและตรวจร่างกาย 

- แปลผลการจดบันทึกการดื่มน้ําและการปัสสาวะ (frequency-volume chart) (ถ้ามี) 

- แปลผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ เช่น การตรวจปสัสาวะ เป็นต้น 

  

ให้ผู้ป่วยปัสสาวะลงเครื่องตรวจการไหลปัสสาวะ (uroflowmetry)   

แปลผลการตรวจการไหลของปัสสาวะ (uroflowmetry) ได้อย่างถูกต้อง   

การอธิบายคําสั่งของแพทย์และการรายงานความรูส้ึกต่าง ๆ ของผู้ปว่ยทําได้อย่างถูกต้อง   

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ Urodynamic tracing 

- Initial resting pressure 

- มีการเปลี่ยนแปลงของ Pves และ Pabd เมื่อมีการเพิม่ของความดันช่องท้อง 

- มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นความดนัของ Urodynamic tracing ตามความเป็นจริง 

  

เลือก Filling rate ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย   
การแปลผลการตรวจ Filling phase 

- Bladder sensation 

- Detrusor function 

- Bladder capacity 

- Bladder compliance 

- Urethral function and leak point pressure 

  

การแปลผลการตรวจช่วง Voiding phase 
       -      Voluntary Control 

- Detrusor activity 

- Obstruction 

- Coordination and urethral function 
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สรุปผลการตรวจ การวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษา   
เขียน record procedure note and order   
ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   
 

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Open Cystolithotomy/ Repair Bladder 
(ส ำหรับ Resident2 ระดับ 3-2 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 2 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
การแนะนําตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งชี้ความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผ่าตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้   

ขอ informed consent   
การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory 

- Group match blood component (ถ้าจําเป็นใน case trauma) 

- Preoperative antibiotic 

- Skin preparation 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสัญญี, อายุรแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   

เลือกสายสวนปัสสาวะ (Foley catheter) ขนาดใหญ่และใส่ใน operative field    
 
 
สําหรับ open cystolithotomy 
 
 

หลีกเลี่ยงการเข้าช่องท้อง   

เย็บ stay suture ได้เหมาะสม   

Cystotomy และนํา vesical calculi ออกจนหมด   

ตรวจสอบผนังกระเพาะปัสสาวะอย่างละเอียดก่อนเย็บปิด   
ใส่ suprapubic catheter (ตามความเหมาะสม) และบอกข้อบ่งชี้ท่ี
จําเป็นในกรณีท่ีต้องใส่สายในผู้ป่วยรายน้ี 

  

เย็บกระเพาะปัสสาวะ 2 ชั้น   
ทดสอบว่าไม่มีการรั่วหลังการเย็บ โดยใส่นํ้าในกระเพาะปัสสาวะ  150-200 มิลลิลิตร   
ใส่สายระบายหลังผ่าตัดเสร็จ   
ทําหัตการด้วยความน่ิมนวล   

เขียน operative note อย่างละเอียด   

ดูแลหลังผ่าตัดรวมถึงแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้น   

นัดหมายการตรวจ cystogram และเอาสายสวนปัสสาวะหรือ cystostomy tube ออกอย่างเหมาะสม   
ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาท่ีต้องใส่สายสวนปัสสาวะ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข

....................................................................................................................................................................................................... 

 



80 
 

  

  

 

แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Suprapubic Cystostomy 
(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 3-3 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 3 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 

 

 

การให้คําอธิบาย 

 

 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 

ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory 

- Group match blood component (ถ้าจําเป็นใน case trauma) 

- Preoperative antibiotic 

- Skin preparation 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญี, อายรุแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   
 

 

 

 

 

สําหรับ Percutaneous SPC 

Distend bladder 300 ml (หรือที่ maximal capacity)   
คลํา pubic symphysis เลือกตาํแหน่งที่แทงเหนือกว่า pubic 
symphysis 1-2 FB 

  

Local anesthesia ที่ skin และ tract   

Tract ที่แทง SPC ตั้งฉากกับ skin   

 แทง SPC โดย Seldinger technique (Dilate under guidewire) 
หรือ trocar technique 

  

ใช้ ultrasound guide ในรายที่ previous surgery, radiation 
หรือ obesity 

  

 เลือกตําแหน่ง skin incision เหนอืกว่า pubic symphysis 1-2   
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FB 
สําหรับOpen SPC เข้า retroperitoneum, สร้าง Retzius space   

Stay suture ที่ bladder   
Incise bladder และใส่ Catheter   

 Sucure catheter ด้วย purse string suture   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   
ให้การดูแลรักษาหลังผ่าตดั รวมถงึดูแลภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสม   
นัดหมายการตรวจ cystogram   

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และสอนวิธีการดูแลสาย catheter   

 

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Urethral Dilation 

(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
การให้คําอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   
ขอ informed consent   

ตรวจร่างกายเพื่อดู sign ของ lichen sclerosus, spongiofibrosis, evidence of previous surgery   
ใส่ lubricant ใน urethra และ dilator   
จับอุปกรณ์ dilator ในมือข้างที่ถนัด ใส่อุปกรณด์้วยความนิ่มนวล   
ทําทุกข้ันตอนด้วย sterile technique   
Dilate urethra โดยไมม่ี false passage หรือ bleed per meatus   

เขียน operative note และ post op order   
ให้การรักษาหลัง dilate ด้วยยาปฏิชีวนะ, ยาแก้ปวด รวมถึงดูแลภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

  

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้านและแจ้งแผนการรักษา   
 

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ ESWL 

(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ ำนวน 2 รำย)  

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 

การให้คําอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   

วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent   

เลือก case ที่จะมาทําอย่างเหมาะสม   

เช็ค imaging และ ผล lab ทุกครั้ง ,ทราบข้อห้ามและข้อควรระวังในการทํา   

ทา gel โดยไม่มี air bubble   

ใช้ fluoroscope หรือ ultrasound ในการ locate ตําแหน่ง stone ได ้   

Ramping ใน renal stone และ. Titrate ทุก 500 shock   

ปรับ rate และ energy อยา่งเหมาะสม และ ประเมินผู้ป่วยเป็นระยะระหว่างทํา   

ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผูป้่วยกลับบ้าน   

เขียน operative note และ post op order   

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้านและแจ้งแผนการรักษา   

 

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

................................................................... ............................................................................ ............................. 

................................................................................................................... ......................................................... 

 

 

 



84 
 

  

  

 

แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Renal biopsy, PCN, Drain  
(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 

 

 

การให้คําอธิบาย 

 

 

ข้อบ่งชี้ความจําเป็นในการรักษา   

วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

ขอ Informed consent   

 

 

ข้อมูลการผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผ่าตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้   

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory evaluation 

- ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (V/S, status) 

- เลือกผู้ป่วยและข้างที่จะทําการผ่าตัดได้ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (อายุรแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   

ใช้ ultrasound เพื่อเลือกตําแหน่งได้อย่างเหมาะสม   

แจ้งผู้ป่วยก่อนฉีดยาชา และแทงเข็มทุกครั้ง   

ฉีดยาชาบริเวณเดียวกับท่ีจะทําการกรีดผิวหนังเพื่อแทงเข็ม   

เลือกอุปกรณ์ท่ีจะใช้ตรวจเก็บชิ้นเน้ือ/ใส่สายระบายได้อย่างถูกต้อง   

แทงเข็มเข้าไปในบริเวณที่ต้องการระบาย หรือ บริเวณที่ต้องการชิ้นเนื้อได้อย่างแม่นยํา   

สําหรับ PCN ใส่ Guide wire และ check ตําแหน่ง guide wire 

ด้วย ultrasound 

  

 Dilate tract under guide wire   

 ใส่สาย under guide wire โดยให้ pig tail อยู่ใน

ตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

  

 Irrigate สายเบาๆ เพื่อเช็คว่าสาย work ดี   

 fix สายได้อย่างเหมาะสม   

ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน   

เขียน operative note และ post op order   

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาท่ีต้องเปลี่ยนสาย   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

.................................................................................................. .......................................................................... 

.................................................................................................................... ........................................................ 
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แบบประเมินผลกำรท ำหัตถกำร Antegrade Pyelography 
(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ ำนวน 2 รำย) 

 
 

รำยกำรประเมิน 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว และการบอกการวินิจฉัยโรค   

การให้คําอธิบาย  
- ข้อบ่งชี้และความจําเป็น 

-  วิธีการทําหัตถการ 

- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตถการ 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เช็คผลปัสสาวะ และผลเพาะเชื้อปัสสาวะ  
(UA, U/C) 

- การให้ยาปฏิชีวนะ หรือรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก่อนทําหัตถการ 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

  

ทักษะการทําหัตถการ 

- ทําความสะอาดสาย PCN/Nephrostomy ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 

- ฉีดสารทึบรังสีด้วยแรงดันพอเหมาะ 

- ตรวจทางรังสี หรือใช้ fluoroscope อย่างเหมาะสม 
- การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน และ sterile technique 

- บันทึกการทําหัตถการ     

  

การดูแลหลังการทําหัตถการ  
- การเผ้าระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาที่เหมาะสม 
- คําสั่งการรักษาหลังทําหัตถการ 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

 

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลกำรท ำหัตถกำร Retrograde pyelography 

       (ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ ำนวน 2 รำย) 

 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น 

การแนะนําตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   

การให้คําอธิบาย  
                   -  ข้อบ่งช้ีและความจําเป็น 

                    - วิธีการทําหัตถการ 

                    - ความสําเร็จในการทําหัตถการ 

                    - ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น 

                          - Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหตัถการ 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เช็คผลปัสสาวะ และผลเพาะเช้ือปัสสาวะ  
            (UA, U/C) 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

  

ทักษะการทําหัตถการ 

- ส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอยา่งเหมาะสม 

- ใส่สาย ureteric catheter ในตําแหน่งเหมาะสม 

- ฉีดสารทึบรังสีด้วยแรงดันพอเหมาะ 

- ตรวจทางรังสี หรือ ใช้ Fluoroscope อย่างเหมาะสม 

-   การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน และ sterile technique 

- บันทึกการทําหัตถการ 

  

การดูแลหลังการทําหัตถการ  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- คําสั่งการรักษาหลังทําหัตถการ 

    

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

.............................................................................……………..............................................................…………………  
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แบบประเมินผลกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยวิธีขยำยท่อไต Ureteral dilatation 
(ส ำหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   

การให้คําอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ี/ความจําเป็นในการรักษา 

- วิธีการรักษา 

- ความสําเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Inform consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนทําหัตถการ 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ,ผลปสัสาวะ และผลเพาะเชื้อปัสสาวะ (UA, U/C) 

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนทําหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญี, อายรุแพทย์, พยาบาลห้อง
ผ่าตัด) 

- คําสั่งการรักษาก่อนทําหตัถการ (Pre-operative order) 

  

ทักษะการทําหัตถการ 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะและรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ระบุตําแหน่งพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง 

- ใส่ขดลวด และอุปกรณ์ขยายท่อไตในตําแหน่งที่เหมาะสม 

- ขยายท่อไตด้วยเวลาที่เหมาะสม 

- การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- การเลือกใช้อุปกรณ์ และมีการดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม 

- บันทึกการทําหัตถการ (Operative note) 

  

การดูแลหลังการทําหัตถการ 

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- คําสั่งการรักษาหลังการทําหัตถการ (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Transurethral Cystolitholapaxy 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 1 รำย) 

 
รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   
เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, 
preoperative lab) 

  

ประสานกับทีมวิสญัญีเพื่อเลือกวิธีการระงับปวดอย่างเหมาะสม (general anesthesia หรือ spinal 
block) 

  

ใส่ Lubricant ใน urethra และอปุกรณ ์   
Cystoscope ประเมินก่อนการ cystolitholapaxy   
ตั้งค่า Laser ได้อย่างเหมาะสม (ในกรณี laser cystolithotripsy)   
ใส่อุปกรณ์ Mechanical crushing device  โดยไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บ (ในกรณี mechanical 
cystolithotripsy) 

  

Fragmentation vesical calculi และ evauated vesical calculi โดยไม่เหลือค้าง   
Cystoscopy หลังทําหัตการเพื่อประเมิน bladder injury   
Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ทําหัตการด้วยความนุ่มนวล   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   

ให้การดูแลรักษาหลังผ่าตดั  และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม   
ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   
 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 

 



89 
 

  

  

 

แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ TURP 

(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 4-3 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 3 รำย) 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
การแนะนําตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการในการทํา TURP   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   
เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, 
preoperative lab) 

  

ประสานกับทีมวิสญัญีเพื่อเลือกวิธีการระงับปวดอย่างเหมาะสม (general anesthesia หรือ spinal 
block) 

  

รู้จักช่ืออุปกรณ์ในการทํา TURP และเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ Lens, electrified wire loop , 
resectoscope, obturator, sheath, Ellik evacuator, Toomey syringe 

  

ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ประกอบ resectoscope    
เลือกได้ irrigation fluid ถูกต้อง   
เลือกความสูงของระดับไม่เกินท่ี 60 cm   
ทดสอบเครื่องมือว่าไมม่ีส่วนใดหลวมหรือ
เสียหาย 

  

White balance และปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือก่อนทําการส่องกล้อง    
หาก urethra เล็กต้อง dilate urethra มากกว่าขนาด resectoscope 2 เบอร ์   

ใส่  resectoscope ตามเข้าไปใน sheath และ orientate resectoscope ได้เหมาะสม   
Systemic examination ระบุตําแหน่ง verumontanum   

ระบุตําแหน่ง bladder neck,trigone   
ระบุตําแหน่ง ureteric orifice   
ตรวจ bladder และระบคุวามผิดปกติก่อนทําหัตถการ   

เทคนิคการ 
TURP 

Mark ตําแหน่ง verumontanum ก่อนทํา   
รอให้ bladder distend ก่อนลงมือตัดช้ินเนื้อ   
Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ขยับ resectoscope โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวท่ีไม่จําเป็นในขณะตดัชิ้นเนื้อ   

 ติดช้ินเนื้อได้ขนาดที่เหมาะสม และ ได้เป็น chip shape   
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ไม่ตดัเกิน surgical capsule, verumontanum   
Remove prostatic chips ได้หมด   
Stop bleed ไดด้ ี   
ตรวจสอบ bleeding ทั้ง venous และ. arterial bleeding ก่อนนําเครื่องมือออก    
ทําไม่เกิน 90 นาที   

ใส่ 3-way Foley catheter และ CBI   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   
สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งเหมาะสม   
ผู้ตรวจใหค้ําแนะนําการปฏิบตัิผู้ปว่ยหลังเสร็จหตัการ   
 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ TURBT 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

 
รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการในการทํา TURBT   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   
เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, 
preoperative lab)  

  

ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse   
เลือกวิธีการดมยาสลบได้อย่างเหมาะสมกับตําแหน่งของก้อน เพื่อป้องกัน obturator reflex   
รู้จักช่ืออุปกรณ์ในการทํา TURP และเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี ้
 

Lens, electrified wire 
loop , resectoscope 

  

Obturator, sheath   
Ellik evacuator, 
Toomey syringe 

  

ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ประกอบ resectoscope    
เลือกได้ irrigation fluid ถูกต้อง   
เลือกความสูงของระดับไม่เกินท่ี 60 cm   
ทดสอบเครื่องมือว่าไมม่ีส่วนใดหลวมหรือ
เสียหาย 

  

White balance และปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือก่อนทําการส่องกล้อง    
ใส่ lubricant ใน urethra และ sheath ก่อนใสเ่ครื่องมือ และใส่ obturator ก่อนสอดเข้า urethra 
ทุกครั้ง  

  

หาก urethra เล็กต้อง dilate urethra มากกว่าขนาด resectoscope 2 เบอร ์   

Systemic examination ก่อนตัดช้ินเนื้อ
ตรวจ 

ความผิดปกติของ urethra และ prostate   
ระบุตําแหน่ง uriteric orifice   
สังเกต urine flow จาก UO ทั้ง 2 ข้าง   
บอกตําแหน่งและตรวจ lateral wall ทั้ง 2 ข้าง   

 บอกตําแหน่งและตรวจ posterior wall   
 บอกตําแหน่งและตรวจ dome    
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 ระบุพยาธสิภาพที่จะทําการ TURBT ได้ครบ   
เทคนิคการ 
TURBT 

Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ขยับ resectoscope โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวท่ีไม่จําเป็นในขณะตดัชิ้นเนื้อ   
Distend bladder ได้อย่างเหมาะสม   
ตัดก้อนเป็นคํา ๆ ไมต่ัด stalk ของก้อนก่อน และตัดได้อย่าง adequate   

 ไม่จี้ base ของก้อน หากไมจ่ําเปน็ ก่อน biopsy base   
 Evacuate tissue ได้หมด   
 Biopsy base ได้ adequate   
 Stop bleed ไดเ้หมาะสม   
ใส่ 3-way Foley catheter และ CBI   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   
สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งเหมาะสม   

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Unroof Renal Cyst 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 1 รำย) 

 
รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   
ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, 
preoperative lab) 

  

ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse   
 
 
 
 
 
Surgical technique 

จัดท่า flank ได้ถูกต้อง   
Bluntly dissect the posterior layer ของ renal fascia จาก 
muscles   

  

Blunt dissection peritoneum และ colon ทางด้านหน้า   

เปิด Gerota’s fascia เพื่อเลาะหา cyst   

 Unroof cyst    
Exam base ของ cyst ว่ามี tumor หรือไม ่   

 Fulgurate base ของ cyst   
 ปิดคลุม defect ด้วย  peri-renal fat/surgicel   

วาง Penrose drain   
ปิด flank ได้อย่างถูกต้อง   

   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   
ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน    
 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………… 
 

 



94 
 

  

  

 

แบบประเมินผลกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยวิธี Ureteroscopy (URS) 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 4-1 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 1 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

การแนะนําตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   
การให้คําอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ีการรักษา 

- วิธีการรักษา 

- ความสําเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ผลปสัสาวะ และผลเพาะเช้ือปัสสาวะ (UA, U/C) 

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนทําหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- คําสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order) 

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ใส่ guidewire เข้าในท่อไตอย่างถูกต้อง 

- ใส่กล้อง ureteroscope ด้วยความนุ่มนวล ไม่บาดเจ็บต่อท่อไต 

- เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทําหัตถการ 

- กรณีใสส่าย ureteric catheter/DJ stent ใส่ในตาํแหน่งที่เหมาะสม 

- การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- ดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม ไม่ให้ไดร้ับความเสียหาย 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- คําสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
..................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมิน ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Nephrolithotomy 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 2-2   ช่วยจ ำนวน 2 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- skin incision 

- muscle incision & splitting 

- retroperitoneal approach 

- kidney dissection  

- ureter dissection     

- renal hilar dissection & control 

- kidney incision 

- stone removal & distal obstruction test 

- renal septa suturing & renal parenchymal closure 

- control bleeding  

- surgical wound drainage & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Pyelolithotomy 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท ำได้เองโดยแบบประเมิน มีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 1 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- skin incision 

- muscle incision & splitting 

- retroperitoneal approach 

- kidney dissection  

- ureter dissection     

- renal hilar dissection & control 

- kidney incision 

- stone removal & distal obstruction test 

- renal septa suturing & renal parenchymal closure 

- control bleeding  

- surgical wound drainage & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Open Nephrectomy 
(ส ำหรับ Resident 3 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- skin incision 

- muscle incision & splitting 

- retroperitoneal/ intraperitoneal approach 

- renal hilar dissection & control 

- kidney dissection (outside renal capsule/Gerota’s fascia) 

- ureter dissection 

- control bleeding  

- surgical wound drainage & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Laparoscopic Nephrectomy  
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- skin incision & port placement 

- retroperitoneal/ intraperitoneal approach 

- ureter dissection 

- renal hilar dissection & control 

- kidney dissection (outside renal capsule/Gerota’s fascia 

- control bleeding  

- specimen removal 

- surgical wound drainage  

- port removal & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Nephroureterectomy 

(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 4-1 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 1 รำย)  

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   

วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, 
preoperative lab) 

  

ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse   

Surgical techniques ลง incision   

Identify white line of Toldt และ mobilize colon ได ้   

Identify hilar และ ureter ได ้   

Ligate renal artery ก่อน renal vein   

เลาะไตที่เหลือนอก Gerota fascia’s fascia   

 
 

เลาะ lymph node ได ้   

เลาะ ureter จนถึง bladder   

 สามารถเลาะ bladder cuff excision ได ้   

 
 

เย็บปิด bladder 2 ช้ัน test leakage ไม่ leak    

Stop bleed และวาง drain   

เย็บปิดหน้าท้องได้ถูกต้อง   

Operative note    

Appropriate post op order and awareness of post op complications   

นัดหมายการตรวจ cystogram   

ให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

....................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Reimplantation  
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 3-4 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 4 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

- วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

  

Inform consent : 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  
            (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- Skin incision 

- Muscle incision & splitting 

- Retroperitoneal approach 

- Bladder dissection  

- Ureter dissection     

- Bladder incision 

- Ureterovesical anastomosis & stenting 

- Antirefuxing procedure 

- Control bleeding  

- Surgical wound drainage & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมิน ผลกำรดูแลผู้ป่วย ในกำรท ำ Ureter repair 
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 3-4 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 4 รำย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 

แนะนําตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้คําอธิบาย:  

- วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

  

Inform consent : 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนการทําหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  
            (pre operative antibiotic, NPO time, IV fluid, preoperative lab) 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

  

Surgical Technique:  

- Skin incision 

- Muscle incision & splitting 

- Retroperitoneal approach 

- Bladder dissection  

- Ureter dissection     

- Bladder incision 

- Ureterovesical anastomosis & stenting 

- Antirefuxing procedure 

- Control bleeding  

- Surgical wound drainage & closure 

  

Operative note 

- Postoperative Care: post op order (diet, laboratory test, antibiotic,  
                                        catheter & drainage removal) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินผลกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยวิธี Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) 
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 4-2 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 2 รำย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น 

การแนะนําตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
การให้คําอธิบาย 

- ข้อบ่งช้ี/วิธีการรักษา 

- ความสําเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ผลปสัสาวะ และผลเพาะเช้ือปัสสาวะ (UA, U/C) 

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนทําหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมเลือด และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- คําสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order)  

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องและใสส่าย ureteric catheter ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

- จัดท่าผู้ป่วยเตรยีมผ่าตัดได้อยา่งเหมาะสม 

- เลือกตําแหน่งท่ีเจาะได้เหมาะสม 

- เจาะและขยายรูเจาะ (dilation) ได้อย่างเหมาะสม 

- เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น intracorporeal lithotripsy ได้เหมาะสม 

- ใช้ Fluoroscope ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้รังสีมากเกินจําเป็น 

- การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- มีการตดัสินใจที่ดีในขณะผ่าตัด 

- การดูแลเครื่องมือ และใช้เครื่องอย่างระมดัระวัง 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- คําสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยเพื่อกำรรักษำด้วยวิธี Retrograde intrarenal surgery (RIRS) 
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 4-1 ท ำได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ ำนวน 1 รำย) 

 

รำยกำรประเมิน 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   

การให้คําอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ี/วิธีการรักษา 

- ความสําเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ,ผลปสัสาวะ และผลเพาะเช้ือปัสสาวะ (UA, U/C) 

- ตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิลม์ล่าสุดก่อนทําหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- คําสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order) 

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ใส่ guidewire และ ureteral assess sheath ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

- ใช้ Fluoroscope ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้รังสีมากเกินจําเป็น 

- ใช้อุปกรณ์ กล้องส่องท่อไต ด้วยความนุ่มนวล 

- ใส่ laser lithotripsy ให้ปลาย fiber ห่างจะหน้าเลนส์ ในระยะที่เหมาะสม 

- ไม่ใส่อุปกรณ์ เช่น laser fiber หรอื basket ขณะกล้องมีการโค้งงอ 

- ใส่สาย ureteric catheter หรือ DJ stent ในตําแหน่งเหมาะสม 

- การทําหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- การดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม ไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- คําสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะนําการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
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แบบประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยในกำรท ำ Radical cystectomy with ileal conduit 
(ส ำหรับ Resident 4 ระดับ 3-2 ท ำได้เองโดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแล จ ำนวน 2 รำย) 

 
รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

การแนะนําตัว, ถามช่ือผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
 
การให้คําอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจําเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   
การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory 

- Group match blood component  

- Preoperative antibiotic, bowel preparation 

- Skin preparation, equipments (urostomy bag, ureteric stents) 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญี, อายรุแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   
Surgical techniques 
cystectomy 

Pelvic lymphadenectomy   
Radical cystectomy   

Surgical techniques 
Ileal conduit 

Ileal segment selection   
bowel re anastomosis   
Ileal conduit closure proximal end   
Uretero-ileal anastomosis   

Ileostomy and closure abdomen   
Operative note   
Post operative order, care, awareness and detection of complication   

Treatment of post op complication   
Patient education   
 

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



105 
 

  

  

 

กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)

 ประเมินจากการอ่านงานวิจัย (Journal club) การทํางานวิจัย (Research) การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยที่ผ่านมา กลั่นกรองและสรุป (Collective review) 

 1. มีผลงานวิจัยของตนเอง  

 2. ผู้เข้าฝึกอบรม ลงนามใน ชั่วโมง Journal club และ Collective review เกณฑ์ผ่านมากกว่า  

              80% 

 

วิชำชีพนิยม (Professionalism) 

 ประเมินจากการตอบใบประเมินของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ฝึกอบรม ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ทั้งแพทย์

และบุคคลากรอ่ืน ๆ รวมถึงผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

  

  

 

ใบประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน (ส ำหรับบุคลำกร) 
 

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนหลกัสูตร ป.บัณฑิตชั นสูง ศัลยศำสตร์ 
และแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 
ช่ือ – สกุล                                                                         แพทย์ประจําบ้าน ปีท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                               วันท่ี 
 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับกำรประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความรับผิดชอบดี
มาก 
 

ความ
รับผิดชอบ
พอใช้  ต้องคอย 
แนะนํา 

ความรับผิดชอบ
พอใช้ แต่ต้องดูแล
ใกล้ชิด 
 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไมไ่ด ้

2. ความตรงต่อ
เวลา 

ตรงต่อเวลา> 90% ตรงต่อเวลา  
> 70 % 

ตรงต่อเวลา        
> 50% 

ตรงต่อเวลา < 50% ประเมินไมไ่ด ้

3. ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย  

มีความรูด้ ี
สามารถดูแลผู้ป่วย
เองได ้

มีความรู้บ้าง  
ต้องมีการ
แนะนําของ 
อาจารย ์

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการตดิตาม
ดูแลใกล้ชิดจาก
อาจารย ์

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไมไ่ด ้

4. ทักษะการผ่าตดั
หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ทําหัตถการเองได ้

ทักษะดี 
ต้องมีคําแนะนํา
จากอาจารย์  

ทักษะพอใช้ 
ต้องมีอาจารย์
ควบคุม 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไมไ่ด ้

5. ความสามารถ
ในการรายงานหรือ
การสื่อสารด้วย
วาจา 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ขาดราย 
ละเอียด ส่วน
น้อย  

ไม่ชัดเจน ขาด
รายละเอียดส่วน
ใหญ่ 

ไม่ชัดเจน  
เกิดความเข้าใจผิด 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหต ุ 1. ถ้าหัวข้อประเมินท่ีได้คะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
              2. กรุณาส่งแบบประเมินน้ี คืนสํานักงานภาควิชาฯ หลังสิ้นสุดการประเมิน 

  
ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน                                                                            วันท่ี 
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แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ ำบ้ำน 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ช่ือ – สกุล .............................................................................แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ปีท่ี...................... 
ฝึกปฏิบัติงานท่ีภาควิชา...........................................................หน่วยงานสาขาวิชา.................................................................. 
ช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันท่ี............................................................ถึงวันท่ี..................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ลาป่วย..................วัน      ลากิจ...................วัน   ขาดงานโดยไม่มีใบลา.................วัน   ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง      
รวมระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน...........................วัน   (คิดเป็นร้อยละ.........................)    
หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความรับผิดชอบดี
มาก 
 

ความรับผิดชอบ
พอใช้  ต้องคอย 
แนะนํา 

ความรับผิดชอบ
พอใช้ แต่ต้องดูแล
ใกล้ชิด 

ไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ 

ประเมินไมไ่ด ้

2. ความตรงต่อ
เวลา 

ตรงต่อเวลา 
> 90% 

ตรงต่อเวลา  
> 70 % 

ตรงต่อเวลา     
> 50% 

ตรงต่อเวลา  
< 50% 

ประเมินไมไ่ด ้

3. ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย  

มีความรูด้ ี
สามารถดูแลผู้ป่วย
เองได ้

มีความรู้บ้าง  
ต้องมีการแนะนํา
ของ อาจารย์ 

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการตดิตาม
ดูแลใกล้ชิดจาก
อาจารย ์

ไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ 

ประเมินไมไ่ด ้

4. ทักษะการผ่าตดั
หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ทําหัตถการเองได ้

ทักษะดี 
ต้องมีคําแนะนําจาก
อาจารย์  

ทักษะพอใช้ 
ต้องมีอาจารย์
ควบคุม 

ไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ 

ประเมินไมไ่ด ้

5. ความสามารถใน
การรายงานหรือ
การสื่อสารด้วย
วาจา 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ขาดราย 
ละเอียด ส่วนน้อย  

ไม่ชัดเจน ขาด
รายละเอียดส่วน
ใหญ่ 

ไม่ชัดเจน  
เกิดความเข้าใจ
ผดิ 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
สรุป  ผลของกำรประเมินกำรปฏบิัติงำน                                              ผ่ำน                        ไม่ผ่ำน 
ประเมินผลวันท่ี........................เดอืน..............................................................พ.ศ..................................... 
  

                                                      ลงช่ือ............................................................................... 
                                                            (.............................................................................) 
                                                                                     ผู้ประเมิน       
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แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนจำกหอผู้ป่วย 
ช่ือ – สกุล                                                           แพทย์ประจําบ้าน ปีท่ี                                                  
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                            วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่อผู้ป่วย 

ความรับผิดชอบดีมาก 
- มาดูผู้ป่วยทุกครั้งท่ี
ตาม 
- มาดูผู้ป่วยเอง 
- ตามง่าย 

ความรับผิดชอบ
พอใช้   
-มาดูผู้ป่วยแต่
ตอนท่ีตาม 
-โทรตามได้เป็น
ส่วนใหญ ่

-ตามยาก 
-มาดูผู้ป่วยบางครั้ง 
-สั่งงานทางโทรศัพท์
บ่อยๆ 
 

-ไม่ค่อยมาดู
ผู้ป่วย 
-ตามยาก 

ประเมินไมไ่ด ้

2. ความตรงต่อ
เวลา 

ตรงต่อเวลา 
> 90% 

ตรงต่อเวลา  
> 70 % 

ตรงต่อเวลา     
> 50% 

ตรงต่อเวลา    
< 50% 

ประเมินไมไ่ด ้

3. ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย  

สามารถดูแลแก้ปญัหา
ผู้ป่วยได้ด ี

แก้ปัญหาผู้ป่วย
ได้เป็นส่วนใหญ ่

แก้ปัญหาผู้ป่วยหนัก
ได้เป็นบางครั้ง 
แก้ปัญหาง่ายๆ ได ้

ไม่สามารถ
แก้ปัญหาง่ายๆ 
ได ้

ประเมินไมไ่ด ้

4. มีความเป็นผู้นาํ มีความเป็นผู้นําสูง มีความเป็นผู้นํา
บางครั้ง  

ไม่มีความเป็นผู้นํา
ในการจัดการปญัหา
ต่าง ๆ 

ไม่มีความเป็น
ผู้นําในการ

จัดการปญัหา
ต่าง ๆ 

ประเมินไมไ่ด ้

5. พูดจาสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานได้
อย่างเหมาะสม 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 
- สั่งงานเข้าใจ ชัดเจน 

สั่งงาน, สื่อสาร
ทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดบ้าง  

สั่งงาน, สื่อสารทําให้
เกิดความเข้าใจผิด
บ้าง 

เกิดความเข้าใจ
ผิดในการสื่อสาร 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าหัวข้อประเมินท่ีได้คะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   2.  กรุณาส่งแบบประเมินนี้ คืนสํานักงานภาควิชาฯ 
 
ลงช่ือผู้ประเมิน                                                                                 วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ ส ำหรับ Extern 
ชื่อ-สกลุ__________________________________________แพทย์ประจ ำบ้ำน ปีที_่__________________   
ฝึกปฏิบัติงำนหน่วย______________วันที_่______________________ 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับกำรประเมิน  

1.ความรับผิดชอบ 
ในการรับปรึกษา 
ดูแลผูป้่วย 

ความรับผิดชอบดี 
มาก เต็มใจให้คํา 
ปรึกษาในการ รักษา 
และตดิตาม การ
รักษาเป็น อย่างด ี

ความรับผิดชอบดี 
สามารถให้คํา 
ปรึกษาในการ รักษา 
และตดิตาม การ
รักษาตลอด 

ความรับผิดชอบ 
ปานกลาง ให้คํา 
ปรึกษาในการ รักษา 
และตดิตาม การ
รักษาตาม 
หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ 
แย่ ปรึกษาดูแลผู้ 
ป่วยยาก และไม่ 
ติดตามการรักษา 

ประเมินไมไ่ด ้

2.การช่วยเหลือ 
extern ในการ 
ดูแลผูป้่วย 

ให้ความช่วยเหลือ  
extern ดีมาก  
สามารถตามมา 
ช่วยดูแลผู้ป่วยได ้
ตลอดเวลา 

ให้ความช่วยเหลือ 
extern ตามหน้าท่ี 
สามารถตามมา 
ช่วยดูแลผู้ป่วยได้ 
เป็นส่วนใหญ ่

ให้ความช่วยเหลือ 
extern น้อยให้ดูแล 
ผู้ป่วยเองบ่อย ๆ โดย
ไม่ตามมาดูแล 

ตามมาดูแลผู้ป่วย 
ยาก หรือไมย่อม มา
ช่วยดูแลผู้ป่วย 

ประเมินไมไ่ด ้

3. ความสามารถ ใน
การถ่ายทอด ความรู้ 
และ หัตถการ 

ให้ความสนใจใน 
การสอนตลอด มี 
ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความ 
รู้ดีมาก 

ให้ความสนใจใน การ
สอนเป็นส่วน ใหญ่ 
สามารถถ่าย ทอด
ความรู้ได ้

สนใจ extern น้อย 
สอนเป็นครั้งคราว 
ถ่ายทอดความรูไ้ม ่
ด ี

ไม่สนใจสอน ไม่ 
สามารถถ่ายทอด 
ความรู้ใด ๆ 

ประเมินไมไ่ด ้

4.ความสามารถ ใน
ทํางานเป็นทีม การ
สื่อสารภายใน ทีม 

สามารถทํางาน 
ร่วมกับทีมได้อย่าง ดี 
สื่อสารชัดเจนด ี

สามารถทํางาน 
ร่วมกับทีมได้ดี 
สื่อสารกับทีมพอได ้

มีปัญหาในการ 
ทํางานร่วมกับทีม 
สื่อสารไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถทํางาน 
ร่วมทีมได ้ม ี
ปัญหาในการ 
สื่อสาร 

ประเมินไมไ่ด ้

5. มนุษยสัมพันธ์ 
กับเพื่อนร่วมงาน 

มนุษยสัมพันธ์ดี 
พูดจาสภุาพ มี 
เหตุผล ตําหนติาม 
เหตุอันควร 

มนุษยสัมพันธ์ พอใช้ 
ทํางานมี เหตุผล 
ตําหนิตาม เหตุอัน
ควร 

มนุษยสัมพันธ์แย่ ใช้
ถ้อยคําหยาบ คาย 
รุนแรง 

มนุษยสัมพันธ์แย่ ใช้
ถ้อยคําหยาบ คาย 
และเกดิ ปัญหากับ
เพื่อน ร่วมงาน 

ประเมินไมไ่ด ้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลผู้ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ 

2.หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ไม่อยูใ่นหัวข้อการประเมิน สามารถเติมในช่องความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้
3.ข้อมูลที่ได้ทางคณะกรรมการจะนําไปใช้เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านในอนาคต   

ลงช่ือผู้ประเมิน____________________________________________
วันท่ี_________________ 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน ส ำหรับผู้ป่วย 

 

ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน 

ไม่ด ี พอใช้ ดี ดีมำก 

1.  แพทย์ประจําบ้าน แต่งกายเหมาะสม วาจาสภุาพ      

2.  แพทย์ประจําบ้าน ตรงต่อเวลา     

3.  แพทย์ประจําบ้านแสดงถึง ความเต็มใจในการให้ข้อมูลเมื่อท่านมีคําถาม     

4.  แพทย์ประจําบ้านสามารถ อธิบาย ให้คําปรึกษาและ แก้ไขปญัหาที่ท่าน

ปรึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

5.  แพทย์ประจําบ้าน รับฟังและเคารพ การตดัสินใจของท่านเกี่ยวกับการรักษา     

 

กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice) 

 ประเมินจากการลงนามเข้าร่วมกิจกรรม Quality Round ของแพทย์ประจําบ้านมากกว่า ร้อยละ 80 
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ระเบียบกำรปฏิบัติงำน 

 

   (ก) กำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน  

 

1. กำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย 

                     ตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยและกระจายงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางที่อาจารย์แนะนํา 

1.1   ดูแลผู้ป่วยในสามัญ, คนไข้ในสายอาจารย์ที่ประจําอยู่ รับทราบการเปลี่ยนแปลง

ของผู้ป่วยทุกรายในความรับผิดชอบของหน่วยฯ เพ่ือประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกับอาจารย์ 

และแพทย์ประจําบ้านทุกคน 

- เช้า เวลา 07:00 น. ดูแลผู้ป่วย ร่วมกับอาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน 
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทุกวันราชการ 

- เย็น ติดตาม การเปลี่ยนแปลง (progression) ของผู้ป่วยแต่ละราย 

- วัดหยุด ควรมาดูแลผู้ป่วย ในตอนเช้าก่อนเวลา 09:00 น. 
1.2   วันผ่าตัด วัน จันทร์ อังคาร ศุกร์ 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทําผ่าตัดให้เรียบร้อย, เตรียมผล investigation และ x-ray 
หรือ การตรวจพิเศษต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงการจอง ICU 

- ขึ้นห้องผ่าตัด เวลา 08:00 น. ทําผ่าตัด หรือช่วยอาจารย์ผ่าตัด และให้
คําแนะนํากับแพทย์ประจําบ้านคนอ่ืน  

1.3   OPD วัน จันทร์ พุธ พฤหัส 

- ตรวจคนไข้ , cystoscopy, Urodynamics, TRUS Bx ให้การรักษา ,minor 
operation ให้คําปรึกษาแทพย์ประจําบ้านอื่น 

- ติดต่อเรื่อง preadmission, ให้คําแนะนําผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาทางธุรการ
และสิทธิในการรักษา 

1.4   การเรียกผู้ป่วยเข้า admit 

- ติดต่อกับศูนย์เรียกผู้ป่วย บันทึกรายชื่อผู้ป่วยใหม่ที่พร้อมผ่าตัด ตรวจทานผล 
preadmission record 

- เรียกผู้ป่วยมาทําผ่าตัดตามความเหมาะสมของโรค 
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- ส่งรายชื่อผู้ป่วยที่จะทําผ่าตัดให้อาจารย์หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและลงนาม
กํากับ 

2. กำรอยู่เวร 

- ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  

- ให้รับปรึกษาปัญหาฉุกเฉินทั้งในและนอกแผนก ตั้งแต่เวลา 08 :00 น. – 08:00 น. 
วันรุ่งขึ้น ตามวันที่ขึ้นเวร และเป็นผู้ให้คําปรึกษาได้ตลอดเวลาที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจํา
บ้าน 

- รายงานอาจารย์เมื่อจะทําผ่าตัดคนไข้ทุกคน หรือรายงานเมื่อคนไข้ท่ีมีปัญหาซับซ้อน 

- กรณีมีผู้ป่วยวินาศภัยจํานวนมากมารับการรักษา ให้ร่วมกับแพทย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์
ให้การดูแลรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนรับวินาศภัยของโรงพยาบาล 

3. งำนสอน 

- นักศึกษาแพทย์ปี  5, 6 
 Bedside teaching ทุกเช้า นอกเวลาราชการ เวลา 09:00 น. – 10:00 น. 
 สอนขณะปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อไปตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหรือต่างแผนก 
 

ระยะเวลำของกำรเป็นหัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน 

- 3 - 4 เดือนของการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจําบ้านปีที่ 4 หรือปรับตามความเหมาะสม 
 

(ข) กำรปฏิบัติงำนแพทย์ประจ ำบ้ำนปีท่ี 2, 3, 4 

 

    1. กำรให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย 

1.1   ในเวลำรำชกำร 

- แพทย์ประจําบ้าน มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ ในหอผู้ป่วย ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจาก หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน 

- โดยเริ่มปฏิบัติงานเวลา 07:00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม) และร่วมปรึกษา แก้ไข ปัญหาของผู้ป่วย กับอาจารย์ 

- ในวันที่ทําผ่าตัด ให้แพทย์ประจําบ้านขึ้นไปห้องผ่าตัด และเตรียมผู้ป่วยที่จะผ่าตัด
ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ในตารางการผ่าตัด 
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- ในวันที่ตรงกับการออกตรวจผู้ป่วยนอก ให้แพทย์ประจําบ้านขึ้นตรวจตาม 
กําหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือมีความซับซ้อน 
ในการดูแลรักษาต่อแพทย์ประจําบ้านอาวุโสตามลําดับขั้น 

 

1.2   นอกเวลำรำชกำร 

- การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ให้ปฏิบัติเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยในเวลาราชการ แต่
เริ่มปฏิบัติงานเวลา 09:00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม) 

- แพทย์ประจําบ้าน ยังมีหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับการปรึกษาจาก
แผนกต่าง ๆ รวมไปถึงห้องฉุกเฉิน , แผนกผู้ป่วยนอกเวลาราชการ โดยการ
ตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ขึ้นกับแพทย์ประจําบ้านที่อาวุโสที่สุด โดย 
รายงานอาจารย์ที่อยู่เวร 

 

2. กำรให้ค ำปรึกษำแก่แพทย์ประจ ำบ้ำน และ/หรือ บุคลำกรระดับรองลงไป 

แพทย์ประจําบ้านอาวุโส มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านระดับรองลงไป 

ตามลําดับขั้น โดยการตัดสินใจให้ปฏิบัติตามคําปรึกษาของแพทย์ประจําบ้านอาวุโสสูงสุดเป็นหลัก 

 

3. กำรปฏิบัติเม่ือถูกตำมขณะอยู่เวร 

ข้อปฏิบัติการอยู่เวรฉุกเฉินของแพทย์ประจําบ้าน 

3.1  แพทย์ประจําบ้าน ที่อยู่เวรฉุกเฉินต้องอยู่ในโรงพยาบาล และควรแจ้งสถานที่อยู่ให้

แพทย์เวรห้องฉุกเฉินทราบ เพ่ือสะดวกในการติดตามปรึกษา 

3.2  การตามเพ่ือปรึกษา ให้ตามแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ก่อน แล้วรายงาน ตามลําดับขั้น 

ในกรณีที่ฉุกเฉินมาก ให้ตามหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน 

3.3  หน้าที่ของหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านนอกเวลาราชการ มีหน้าที่รับปรึกษา และ  ดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ และรับปรึกษาผู้ป่วยในจากแผนกต่าง ๆ 

การทําผ่าตัดผู้ป่วยเหล่านี้ต้องติดต่อปรึกษาอาจารย์ที่อยู่เวร 
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3.4  ในกรณีที่มีผู้ป่วยวินาศภัยจํานวนมากมารับการรักษา ให้หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน

ประสานงานกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและปฏิบัติ ตามขั้นตอน

ของแผนรับวินาศภัยของโรงพยาบาล 

3.5  ถ้าหากมีข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคประการใด เช่น ตามอาจารย์ที่อยู่เวรไม่ได้ ให้ปรึกษา

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะได้ทุกเวลา 

 

4. กำรรับปรึกษำผู้ป่วยจำกภำควิชำฯ อ่ืน ๆ 

ในการรับปรึกษาจากภาควิชาฯ อ่ืน ๆ นั้น เวลา 16:00 น. ให้แพทย์ประจําบ้านที่อยู่เวรวันนั้น

เป็นผู้รับผิดชอบ (เวลา 08:00 น. - 08:00 น. ของวันรุ่งขึ้น) เมื่อแพทย์ประจําบ้านอาวุโสสูงสุด ได้มารับการ

ปรึกษาหรือดูแลผู้ป่วยแล้ว ให้รายงานผลต่ออาจารย์ในแต่ละสายที่รับผิดชอบทราบ (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน

ของคนไข้) และให้บันทึกรายละเอียดของคําปรึกษาลงในบันทึกของผู้ป่วยด้วย ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาซับซ้อน

ให้ปรึกษาอาจารย์ที่รับผิดชอบ เพ่ือไปดูผู้ป่วยร่วมกัน 

 

5. กำรส่งมอบเวร และ/หรือ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ต่อไปยังแพทย์เวร หรือแพทย์ที่หมุนเวียนมำ

รับหน้ำที่แทน  

ในกรณีที่มีการส่งมอบเวรนั้น ให้มีการส่งมอบเวรให้เสร็จสิ้นก่อนการดูแลรับผิดชอบของแพทย์รุ่น

ใหม่อย่างน้อย 1 วัน โดยที่ชี้แจงถึงรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วย การปฏิบัติงานในแต่ละสาย ตลอดจน

รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน หรือการรักษาพยาบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดูแล

รักษาผู้ป่วย 

 

6. กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื อในหอผู้ป่วย  

   แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อในหอผู้ป่วย โดย 

- ดูแลและทําความสะอาดบาดแผลให้แก่ผู้ป่วย โดยถูกต้องอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่
กับชนิดและความรุนแรงของบาดแผล 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยใส่ถุงมือในการปฏิบัติงาน (ใช้ดุลยพินิจเป็นราย 
ๆ ไป) 
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- แยกของเสีย หรือผ้า gauze ที่ปนเปื้อน ไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก เพ่ือง่ายต่อการเก็บและ
ทําลาย 

- สอนนักศึกษาแพทย์ให้ทําความสะอาดบาดแผลอย่างถูกต้อง 

- การทําหัตถการที่ต้องอาศัย aseptic technique ให้ทําด้วยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง โดยยึดตาม sterile technique เป็นหลัก 

 

7. กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื อในห้องผ่ำตัด 

แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการดูแลและป้องกันติดเชื้อในห้องผ่าตัด โดย 

- เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับการเข้าห้องผ่าตัด สวมหมวก ก่อนที่จะเข้าบริเวณห้องผ่าตัด ผูก 
mask ล้างมือและเช็ดมืออย่างถูกต้องก่อนเข้าทําการผ่าตัด 

- เข้าช่วยผ่าตัด หรือทําการผ่าตัดด้วยหลัก sterile technique 

- ไม่ส่งเสียงคุยกัน โดยไม่จําเป็นในห้องผ่าตัด 

- การยืนดูในห้องผ่าตัด ไม่ควรยืนชิดแพทย์ที่ทําการผ่าตัดหรือช่วยผ่าตัด ควรยืนห่างอย่าง
น้อย 50 ซม. เพ่ือป้องกันการ contamination 

- การถอดถุงมือ หรือเสื้อกาวน์ หลังจากเสร็จผ่าตัด ให้แยกถุงมือหรือเสื้อกาวน์ ทิ้งลงใน
ภาชนะบรรจุ ที่แยกไว้ให้เรียบร้อย 

 

8. กำรบันทึกเวชระเบียน 

เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจําบ้าน ที่จะต้องบันทึกใน history note, progress note (บันทึกทุก

วัน) และ operative note ในกรณีที่ช่วยผ่าตัดและอาจารย์มอบหมายให้เป็นผู้เขียน รวมไปถึง discharge 

summary เมื่อคนไข้กลับบ้าน พยาบาลประจําหอผู้ป่วยจะเป็นผู้ตรวจว่ารายงานต่าง ๆ ในเวชระเบียนครบ

หรือไม่ แล้วจะส่งเวชระเบียนมา รวบรวมไว้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทางภาควิชาฯ จะเตือนให้แพทย์ประจําบ้าน

ที่ทําบันทึกไม่เรียบร้อย หรือไม่ได้ทําไว้มาทําให้เรียบร้อย ถ้าแพทย์ประจําบ้านผู้ใดมีเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์

ค้างอยู่มาก อาจไม่ได้รับเงินค่าอยู่เวร จนกว่าจะทําบันทึกให้เรียบร้อย 

 

9. กำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วยและญำติ รวมถึงขั นตอนกำรขออนุญำตผ่ำตัด 

แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการให้คําอธิบายต่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็น 

แนวทางในการวินิจฉัย หรือการรักษา ผลกระทบที่ เกิดจากการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการผ่าตัด 
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด รวมไปถึงการพยากรณ์โรค ในกรณีที่ผู้ป่วยบรรลุนิติภาวะ ต้อง

ให้ผู้ป่วยลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ืออนุญาตให้ทําการผ่าตัดรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่

สามารถกระทําการใด ๆ ที่จะยินยอมให้ทําการผ่าตัดหรือไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ญาติเป็นผู้ลงลายมือชื่อ เพ่ือ

ยินยอมให้การรักษาแทน ในกรณีที่ไม่มีญาติที่มีสิทธิเพียงพอที่จะกระทําขั้นตอนดังกล่าวได้ ให้ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งลงลายมือชื่อแทนในกรณีที่เป็นในเวลาราชการ และแพทย์ประจําบ้านอาวุโส

สูงสุด เป็นผู้ลงลายมือชื่อแพทย์ในเวลานอกราชการ 

 

10. กำรสั่งกำรรักษำและประสำนงำนกับบุคลำกรสำยวิชำชีพอ่ืน 

แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่สั่งการรักษาให้กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจําบ้านอาวุโสสูงสุดเป็น

ผู้รับผิดชอบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของไข้ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ถือ ความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานที่ดี ในการ

ปฏิบัติงานระหว่างแพทย์กับพยาบาลในหอผู้ป่วย , ห้องผ่าตัด , ไอ.ซี.ยู., วิสัญญีพยาบาล , วิสัญญีแพทย์ 

ตลอดจนแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ในภาควิชาฯ อ่ืน ๆ รวมถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  

 

11. กำรดูแลสุขภำพของตนเอง 

เนื่องจากการเรียนวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานั้น จะต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเท

รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยของคนไข้ แพทย์ประจําบ้านจึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่

ดี หากมีปัญหาด้านสุขภาพ ให้รายงานอาจารย์แพทย์ เพ่ือที่จะได้ปรึกษาหรือแนะนําในการดูแลรักษาต่อไป 

โดยจะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล 

ในกรณีที่ถูกมีดบาดหรือเข็มตํา และสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อ HIV มีแนวทางในการปฏิบัติตาม 

ข้อแนะนําในคู่มือ Universal precaution 

 

12. กำรสอนนักศึกษำแพทย์แพทย์ 

หน่วยฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้าน ทําหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ในระดับปีที่ 4 และปีที่ 6 

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วย โดยจัดเวลาในช่วงเวลา 07.00 น. – 08.00 
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น. และเวลา 16.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ สําหรับปี 4, และให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  6 ขึ้น

ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจําบ้านทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 

13. กำรแต่งกำย 

  ให้แพทย์ประจําบ้านทุกระดับ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้  

- ในเวลาราชการ ให้ใส่เสื้อกาวน์ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ และสวมรองเท้าหุ้ม
ส้น  

- นอกเวลาราชการ ให้แต่งกายสุภาพ (ตามความเหมาะสม) และสวมรองเท้าหุ้มส้น 
 

14. กำรเซ็นชื่อ 

- ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจําบ้านต้องเซ็นชื่อ ลงในสมุดรายชื่อ เพื่อใช้
เป็นตัวประเมินผลในการสอบภาคทฤษฎีต่อไป 

- แพทย์ประจําบ้าน ต้องเซ็นชื่อลงในใบสั่งยา ใบสั่งการรักษา หรือในเวชระเบียน ควรเซ็น
ให้อ่านได้ และขอให้ลงหมายเลขประจําตัวท้ายลายเซ็นไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน 

 

15. ใบมรณะบัตร และกำรขอตรวจศพ 

ใบมรณะบัตร เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สังกัด จะต้อง

มากรอกบันทึกทันทีที่ผู้ป่วยถึงแก่กรรม หรือเมื่อพยาบาลตึกแจ้งให้ทราบ 

การขอตรวจศพ แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่ ขออนุญาตตรวจศพผู้ป่วยทุกรายที่เสียชีวิต เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งนี้ควรช่วยติดต่อและอํานวยความสะดวก 

แก่ญาติของผู้เสียชีวิต เพ่ือจะได้รับความร่วมมือจากญาติ 

 

16. งำนวิจัย 

หน่วยฯ ได้กําหนดไว้ว่า ในระหว่างที่แพทย์ประจําบ้านรับการฝีกอบรมตลอดหลักสูตร 4 ปี ของ

ภาควิชาฯ นั้น ต้องมีผลงานทางวิชาการเสนอให้หน่วยฯ และภาควิชาฯ พิจารณาอย่างน้อย 1 เรื่อง  
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ผลงานทางวิชาการนี้ หมายถึง งานวิจัย 

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ 

2. ผลงานเสนอไปที่ประชุมวิชาการระดับคณะ, ชมรม, สมาคม หรือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 

3. รายงานผู้ป่วยไม่ถือเป็นงานวิจัย 

กําหนดเวลา 

- แพทย์ประจําบ้านทุกคนควรมีโครงการภายใน 2 เดือน หลังจากขึ้นเป็นแพทย์ประจํา
บ้านปีที่ 2 โดยเสนอโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 

- หน่วยฯ จะกําหนดวันเพ่ือให้นําเสนอผลงาน และติดตามการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ 
ตามความเหมาะสม 

- หน่วยฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้านเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ ของ
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ และท่ีประชุมนานาชาติ 

- แพทย์ประจําบ้านผู้ใดไม่มีผลงานทางวิชาการตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่รับการฝึกอบรม
ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร 
 

17. กำรลำ 

- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลากิจ แล้วแต่กรณีที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จํานวนวันลาต้องไม่กระทบ
ต่อการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยากําหนด 

- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลาได้ ในกรณีลาบวช ลาคลอด แต่ทั้งนี้จํานวนวันลาต้องไม่กระทบ
ต่อการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยากําหนด 

- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลาได้ ในกรณีเกณฑ์ทหาร 

- ในกรณีการลา ที่ส่งผลกระทบต่อเวลาฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยากําหนด หน่วยฯจะส่งเรื่องขอคําปรึกษาไปยัง 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ
ต่อไป 
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ภำคผนวก 

กำรกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทำงกำรแพทย์ที่เช่ือมั่นได้ 

 

ค ำแนะน ำในกำรบันทึก 
1. กรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ทันที หลังจากท่ีได้ปฏิบัติหัตถการ 
2. ต้องให้อาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหัตถการลงลายมือชื่อกํากับทันทีทุกครั้ง หลังจากท่ีได้

ปฏิบัติหัตถการ 
3. ผู้ป่วยหนึ่งรายสามารถถูกบันทึกซ้ํากันได้ ในแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ของแพทย์

ประจําบ้านต่างชั้นปี ซึ่งได้ปฏิบัติหัตถการร่วมกันโดยอาจเป็นคนละระดับของ EPA 
 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับระดับต่ำง ๆ ของ EPA 

ขีดความสามารถ (Milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละอย่างออกเป็น 5 ขั้น 
ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นที ่1   เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (Not allowed to practice   
            the EPA) 
ขั้นที ่2   ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การกํากับดูแล (Assistant practice the EPA with full  
            supervision) 
ขั้นที ่3   สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การกํากับดูแล (Practice the EPA with  
            supervision) 
ขั้นที ่4   สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง (Unsupervised practice allowed) 
ขั้นที ่5   สามารถกํากบัควบคุม ผู้อื่นปฏิบัติได ้(Supervision task is given) 
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ตัวอย่ำง :   กำรกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทำงกำรแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ 

 

หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติ
หรือเฝ้ำสังเกตกำร

ปฏิบัต ิ
EPA 

วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/

ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือ
เฝ้ำสังเกตกำรปฏิบัติ 

Adrenal gland       

1. Adrenal biopsy (open, 
laparoscopic, percutaneous) 

นายศัลย ศาสตร์ย ู 1111/62 รพ.โรวิทยา 2 1 ม.ค. 2562 ผศ.นพ.แห่ง ประเทศไทย 

 กางกรอก แบบบัน 245/45 รพ.ศูนย์จังหวัดทึก 3 3 ก.พ. 2562 อ.นพ.กิจกรรม ทางการ 
       
2. Adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

น.ส.ระบบ ปัสสาวะ 45/61 รพ.ท่อไต 1 14 มี.ค. 
2562 

นพ.เยื่อบุ ระบบปสัสาวะ แพทย์ประจําบ้านช้ันปีท่ี 4 

       
       
3. Partial adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

VDO None รพ.โรวิทยา 1 5 พ.ค. 2562 ผศ.นพ.แห่ง ประเทศไทย 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Adrenal gland       

1. Adrenal biopsy (open, 
laparoscopic, percutaneous) 

      

       
       
2. Adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
3. Partial adrenalectomy 
(open, laparoscopic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Kidney and Peritoneum       

1. Renal biopsy (open, 

laparoscopic, percutaneous)  

      -  PCN  

      -  Drainage renal and  

      -  Perirenal abscess (open, 
percutaneous) 

      

       
       
2. Repair renal injury, 
Nephrolithotomy 

      

       
       
3. Unroofed renal cyst 
(open, laparoscopic) 

      

4. Renal cyst aspiration and 
sclerotherapy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

5. Simple nephrectomy 
(open, laparoscopic, robotic) 

      

       
       
6. Partial nephrectomy 
(open, laparoscopic, robotic) 

      

       
       
7. Radical nephrectomy 
(open, laparoscopic, robotic) 

      

       
       
8. Inferior vena cava 
thrombectomy 

      

       
9. Radical 
nephroureterectomy (open, 
laparoscopic, robotic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

10. Renal ablative treatment 
(laparoscopic, percutaneous) 

      

       
       
11. Nephrolithotomy (open, 

laparoscopic, percutaneous 

(PNL)) 

       -  Antegrade insertion of 
ureteric stent 

      

       
12. Pyelolithotomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
13. Extracorporeal shock 
wave lithotripsy (ESWL) 

      

       
14. Retrograde intrarenal 
surgery 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

15. Surgical renal 
revascularization 

      

       
       
       
       
16. Percutaneous 
transluminal angioplasty 

      

       
       
       
       
17. Endovascular stenting       
       
       
       
18. Cadaveric organ 
harvesting 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

19. Donor nephrectomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
20. Renal transplantation 
(living related, cadaveric) 

      

       
       
21. Renal 
autotransplantation 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Ureter       
1. Retrograde pyelography       
       
       
2. Antegrade pyelography       
       
       
3. Loopography, 
pouchography 

      

       
4. Retrograde insertion of 
ureteric stent 

      

       
       
5. Ureterorenoscopy (URS) 

(semirigid, flexible) 

      -  Ureteric biopsy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ป)ี 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

6. Repair ureteric injury 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
       
       
7. Ureteroureterostomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
       
       
8. Ureteroneocystostomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
9. Psoas hitch (open, 
laparoscopic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

       
       
10. Boari's flap (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
       
11. 
Transureteroureterostomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
       
12. lleal ureteric substitution 

(open, laparoscopic) 

      -  Partial ureterectomy 
(open, laparoscopic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

13. Ureteroenteric 
anastomosis (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
14. Cutaneous ureterostomy       
       
15. Ureterolithotomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
16. Ureteric dilation       
       
       
       
17. Endoureterotomy 

      -  Endopyelotomy 
(antegrade, retrograde) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

18. Ureterolysis       
       
       
19. Pyeloplasty (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
20. Cutaneous pyelostomy       
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Bladder and Urachus       
1. Cystoscopy for diagnosis       
       
       
       
       
2. Cystography       
       
       
       
3. Bladder biopsy       
       
       
4. Repair bladder injury 

(open, laparoscopic) 

      -  Partial cystectomy 

      -  Cystolithotomy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

5. Suprapubic cystostomy       
       
       
6. Transurethral resection of 
bladder tumor (TURBT) 

      

       
       
7. Radical cystectomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
8. Urinary conduit (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
9. Continent urinary 
diversion (open, 
laparoscopic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

10. Neobladder (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
11. Percutaneous 
cystolithotripsy 

      

       
       
12. Cystolitholapaxy, 
cystolithotripsy 

      

       
       
13. Urodynamic studies       
       
       
14. Videourodynamic studies       
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

15. Augmentation 
cystoplasty (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
16. Bladder diverticulectomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
17. Repair bladder fistula 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
18. Excision urachal cyst or 
tumor 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Prostate       
1. Transrectal Ultrasound 
(TRUS) guided biopsy 

      

       
       
2. Transperineal biopsy of 
prostate 

      

       
       
3. Transurethal resection of 

prostate (TURP)  

      -  Transurethral resection 
of the ejaculatory duct 

      

       
       
       
4. Transurethral incision of 
prostate (TUIP) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

5. Transurethral incision of 
bladder neck (TUIBN) 

      

       
       
       
       
6. Transurethral vaporization 
of prostate (TUVP) 

      

       
7. Laser prostatectomy 
(vaporization) 

      

       
8. Transurethral Enucleation 
of prostate gland 

      

       
9. Laser prostatectomy 
(Enucleation) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

10. other minimal invasive 
surgical treatment of BPH 

      

      -  Transurethral needle 
ablation (TUNA) 

      

      -  Transurethral 
microwave thermotherapy 
(TUMT) 

      

      -  Prostatic injection       
      -  Prostate urethral lift       
      -  Intraprostatic stent       
11. Simple prostatectomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
12. Radical prostatectomy 

(open, laparoscopic and 

robotic) 

 -  Bladder neck reconstruction 
and seminal vesiculectomy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัติ 

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

13. Focal therapy for 
prostate cancer 

      

      -  Brachytherapy       
      -  Cryotherapy       
      -  High intensity focused 
ultrasound (HIFU) 

      

      -  Radiofrequency ablation       
      -  Focal Irreversible 
electroporation 

      

      -  Focal photothermal 
therapy 

      

14. Incision and drainage 
prostatic abscess 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Urethra and Pelvic Floor       
1. Urethrography       
       
       
2. Urethral biopsy       
       
3. Immediate reconstruction 
of urethral injury 

      

       
4. Primary urethral 

realignment  

      -  Urethroplasty 

      

       
5. Total urethrectomy       
       
6. Partial urethrectomy       
       
7. Dilation of urethra       
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

8. Visual internal 
urethrotomy 

      

       
9. Intraurethral stent       
10. Perineal urethrostomy       
11. Meatotomy  

      -  Meatoplasty 

      

12. Repair urethral fistula       
       
13. Urethral 
diverticulectomy 

      

14. Marsupialization of distal 
urethral diverticulum 

      

15. Excision urethral 
prolapse 

      

16. Excision urethral 
caruncle 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

17. Reconstructive surgery 
for pelvic organ prolapse 

      

       
18. Sling operation and 
Retropubic suspension 
surgery 

      

       
19. Injection therapy for 
urinary incontinence 

      

       
20. Artificial urinary 
sphincter 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Penis and Scrotum       
1. Penile and scrotal biopsy       
       
2. Repair penile and scrotal 
injury 

      

       
3. Partial penectomy and 
Total penectomy 

      

       
4. Laser therapy for penile 
cancer 

      

       
5. Mohs micrographic surgery 
for penile cancer 

      

6. Conservative surgical 
excision for penile cancer 

      

7. Partial scrotectomy  

      -  Total scrotectomy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัติ 

8. Sentinel lymph node 
biopsy 

      

       
9. Superficial inguinal 
lymphadenectomy 

      

       
10. Modified inguinal 
lymphadenectomy 

      

       
11. Radical ilioinguinal 
lymphadenectomy 

      

       
12. Debridement of penile 
and scrotal skin 

      

       
13. Intracavernous injection       
       
14. Penile prosthesis surgery       
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

15. Penile revascularization 
surgery 

      

       
       
       
16. Corporal aspiration and 
irrigation 

      

       
       
17. Distal caverno-glanular 
shunt 

      

       
       
18. Proximal caverno-
spongiosal shunt 

      

       
19. Caverno-saphenous vein 
shunt 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

       
       
20. Caverno-deep dorsal 
vein shunt 

      

       
       
21. Surgical correction of 
Peyronie's disease 

      

       
       
22. Scrotal flap for penile 
skin reconstruction 

      

       
       
23. Circumcision  

      -  Dorsal slit 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Testis and Genital Tract       
1. Vasography       
       
2. Testicular biopsy (open, 
percutaneous) 

      

       
3. Repair of testis and 
genital tract injury 

      

       
4. Trans-scrotal orchiectomy       
       
5. Partial orchiectomy  

      -  Epididymectomy 

      

6. Trans-inguinal radical 
orchiectomy 

      

7. Retroperitoneal 
lymphadenectomy (open, 
laparoscopic) 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

8. Orchiopexy       
       
9. Hydrocelectomy       
       
10. Varicocelectomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
11. Vasectomy       
       
12. Vasovasostomy  

      -  Vasoepididymostomy 

      

       
13. Electroejaculation       
       
14. Sperm retrieval 
technique 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

Pediatric Urology       
1. Pyeloplasty       
       
2. Ureterocalycostomy       
       
3. Upper pole nephrectomy       
       
4. Ureteropyelostomy       
       
5. Ureteroureterostomy       
       
6. Cutaneous pyelostomy  

      -  Cutaneous 
ureterostomy 

      

7. Ureterocele excision with 
common sheath 

      

8. Transurethral incision or 
puncture of ureterocele 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

9. Ureteric reimplantation 
with or without ureteric 
tailoring 

      

       
10. Endoscopic treatment of 
vesicoureteral reflux 

      

       
11. Abdominoplasty in 
Prune-Belly syndrome 

      

12. Reconstruction in 
Exstrophy-epispadias 
complex 

      

13. Endoscopic valve 
ablation 

      

14. Cutaneous vesicostomy       
15. Augmentation 
cystoplasty 

      

16. Continent urinary 
diversion 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

17. Catheterized stoma       
       
18. Bladder neck 
reconstruction 

      

       
19. Urethroplasty in 
hypospadias 

      

       
20. Closure 
urethrocutaneous fistula 

      

       
21. Correction of buried 
penis 

      

22. Correction of 
penoscrotal transposition 

      

23. Orchiopexy inguinal       
24. Diagnostic laparoscopy 
with/without orchidopexy 
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หัตถกำร ชื่อ-นำมสกุล
ผู้ป่วย 

HN 
AN 

สถำนที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

EPA วันที่
บันทึก 
(วัน/

เดือน/ปี) 

รำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติหรือเฝ้ำสังเกต
กำรปฏิบัต ิ

25. Correction of urogenital 
sinus anomalies 

      

       
26. Correction of cloacal 
anomalies 

      

       
27. Common sheath 
reimplantation 

      

       
28. Cystoscopy with/without 
ureteral stent 

      

       
29. PCN or antegrade 
ureteral stent 

      

       
30. Circumcision       
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แบบบันทึกกำรเข้ำร่วมประชุม Interhospital Conference ศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ............... 

 

วัน/เดือน/ปี ที่เข้ำประชุม สถำบันร่วมที่จัดประชุม สถำนทีจ่ัดประชุม ลำยมือชื่ออำจำรย์แพทย์ที่รับผิดชอบ 
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ภำคผนวก 

ข้อแนะน ำ จะท ำอย่ำงไรเมื่อถูกเข็มต ำ มดีบำด เลอืดเข้ำตำ 

 

ข้อแนะน ำ จะท ำอย่ำงไรเมื่อถูกเข็มต ำ มีดบำด เลือดเข้ำตำ  

        เมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 

- เข็มหรือของมีคมที่ เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ตําหรือบาด 

- เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีบาดแผล  
 

1. จัดกำรกับบำดแผลทันที 

- บีบเลือดออกพอสมควร 

- ทําความสะอาดบาดแผลด้วยน้ําและสบู่หลาย ๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเช้ือ เช่น เบตาดีน 

- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาดหรือยาล้างตาทันที 

- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ําลายทิ้งทันที และบ้วนปากกลั้วคอด้วยน้ําหลาย ๆ ครั้ง 
2. ปรึกษำแพทย์ทันที 

2.1   กรณีทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวก 

- นําบัตรตรวจโรคไปพบแพทย์ ที่หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ปีที่ 3 (R3) ที่อยู่เวรของวันที่เกิดเหตุ จะพิจารณาและ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จะสั่งยาให้ตามความจําเป็น (ไม่เกิน 2 วัน) และอธิบายให้ทราบข้อดีข้อเสีย 

และผลข้างเคียงจากยาต้านเอดส์ที่จะรับประทาน ถ้าแพทย์ประจําบ้านตัดสินใจที่จะ

รับประทานยานั้น 

 

นําใบสั่งยาไปรับยาได้ที่ 

 ในเวลาราชการ ห้องจ่ายยาเจ้าหน้าท่ี  
 นอกเวลาราชการ ห้องจ่ายยาฉุกเฉิน 

 

2. เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเจาะ

เลือดตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ภายใน 72 ช่ัวโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ 

หลังจากนั้น ในวันเปิดทําการให้ไปปรึกษาแพทย์ท่ีหน่วยโรคติดเชื้ออายุรศาสตร์  
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1) แพทย์จะพิจารณา อัตราเสี่ยงร่วมกับการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

ว่าจะรับประทานยาต่ออีก 4 สัปดาห์หรือไม่ 

2) เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อ

ตรวจหา anti HIV ซ้ํา เมื่อครบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ 

 

2.2   ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวกหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้  

 ให้สนทนากับผู้ป่วยเพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้งขออนุญาตเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อไป

ตรวจหา anti HIV โดยขอให้ได้ผลการตรวจเลือดในขั้นต้น ภายใน 24-28 ช่ัวโมง 

2.2.1 ถ้าผลเลือดเป็นบวก ให้ดําเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 

2.2.2 ถ้าผลเลือดเป็นลบ แต่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ดําเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) พร้อมทั้ง 

        นัดผู้ป่วยมาตรวจเลือดเอดส์ซ้ํา ในระหว่างเวลา 3-6 เดือน 

2.2.3 ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอดส์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ป่วยมีเลือด 

        เอดส์บวก และให้ดําเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 

2.2.4 ถ้าผลเลือดเป็นลบ และผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรรมเสี่ยงก็ไม่ต้องดําเนินการต่อ 

 

3. บันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

เพื่อสามารถเรียกร้องค่าทดแทน หากติดเชื้อจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 

- หาพยานผู้ที่อยู่ในท่ีเกิดเหตุ 

- รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 

- กรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล 
          ใบรายงานอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับเอดส์ (มีไว้ที่หอผู้ป่วยต่าง ๆ หรือที่ฝ่ายเลขานุการ) เขียนรายงาน

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น ถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลภายใน 24 ช่ัวโมง รับใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบั ติเหตุจากการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วย จากแพทย์ผู้ให้คําปรึกษานําไปเจาะเลือด ตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานภายใน 72 ช่ัวโมง และ

เจาะเลือดซ้ํา เมื่อครบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน 

          *** การเรียกร้องค่าทดแทนการติดเช้ือเอดส์จากการปฏิบัติหน้าที่ จะทําได้เมื่อได้ปฏิบัติตาม 3 ข้อนี้ โดยครบถ้วน 

เท่านั้น*** 
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4. ในระหว่ำง 6 เดือน 

- หลังอุบัติเหตุให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และไม่มีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการติด
เช้ือเอดส์ขึ้นมา รวมทั้งป้องกันการแพร่เช้ือ HIV ไปยังบุคคลอื่นอีกในกรณีที่อาจจะได้รับเช้ือ HIV และ
ระหว่างรอผล anti HIV โดยงดการบริจาคโลหิต น้ําอสุจิ และอวัยวะต่าง ๆ งดการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

- อาการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือไวรัส HIV ที่ต้องสังเกตุตัวเอง และรายงานแพทย์ เช่น ไข้ ผื่น ต่อม 
น้ําเหลืองโต 

 

5. ตรวจหำไวรัสอื่นที่อำจติดจำกผู้ป่วยด้วย 

    เช่น ไวรัสตับอักเสบ แพทย์จะให้ใบสั่งเจาะเลือดสําหรับตรวจ โดยระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

 

6. ท่ำนสำมำรถหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหล่ำนี ได้ โดยปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง กำร

ป้องกันอุบัติเหตุจำกของแหลมคมต ำหรือบำด 

- ห้ามสวมปลอกเข็มกลับ 

- ทิ้งของแหลมคมที่ใช้แล้วลงในภาชนะท่ีป้องกันการทะลุ 

- รับหรือส่งของแหลมโดยตรง ใช้อุปกรณ์ เช่น ปากคีบช่วยจับ การป้องกันเลือด หรือสารคัดหลั่งกระเด็น 
เข้า ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีแผล 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก-ปาก เสื้อคลุม แว่นตา เป็นต้น  

- ปกปิดผิวหนังที่มีบาดแผลขณะปฏิบัติงาน และระวังไม่ให้ผิวหนังมีบาดแผลเพิ่มขึ้น 
 

สวัสดิการสําหรับผู้ติดเช้ือเอดส์ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

สวัสดิการคือ 
 โรงพยาบาลจะจัดหายาให้ตามแพทย์สั่ง 
 จะจัดการตรวจเลือดให้ ภายใน 72 ช่ัวโมง, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี  

 

ถ้าติดเช้ือเอดส์เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีจริง 

1) จะทําการรักษาพยาบาลให้ตลอดชีวิต 

2) เงินสวัสดิการไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท ถึง 2 ล้านบาท 

3) เมื่อเสียชีวิตแล้ว จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทายาท ไม่ต่ํากว่า 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท 

4) การจ่ายเงินสวัสดิการ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิรับบําเหน็จบํานาญรายละเอียด ดูจาก 

    ระเบียบของโรงพยาบาล  


