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ภาคผนวกที ่1 
รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
1. ผศ.นพ.ศุภณ   ศรีพลากิจ  ประธานอนุกรรมการ   
2. ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน ์  อนุกรรมการ   
3. อ.นพ.ศิวัฒม์   ภู่ริยะพันธ์  อนุกรรมการ    
4. ผศ.นพ.พฤทธ์  กิติรัตน์ตระการ  อนุกรรมการ             
5. อ.นพ.อัคร   อมันตกุล  อนุกรรมการ              
7. อ.นพ.ธีรภัทร  แสงมีอานุภาพ  อนุกรรมการ 
6. อ.นพ.จรัสพงศ์  วุฒิวงศ ์   อนุกรรมการ 
8. รศ.นพ.พิษณุ   มหาวงศ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวกที ่2 

เนื้อหาของการฝึกอบรม 
 

 เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ   
 

1 ความรู้พื้นฐานที่เป็นหลักการเบื้องต้นของศัลยศาสตร์ 
1.1    Systemic response to injury and metabolic support 
1.2    Fluid and 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 เนื้อหาส าคัญ (Essential contents) ของการฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่าง 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) 
 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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 
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 
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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  

  
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 

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

9.   Evaluation of the pediatric urology  
      patient 

10.  Urinary tract reconstruction in children 

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  
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ภาคผนวกที่ 3 
หัตถการทางศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 

แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ที่เช่ือมั่นได้  
(Entrustable Professional Activity; EPA)                   

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 คุณสมบัติและขีดความสามารถของศัลยแพทย์ยูโรวิทยา 
  ขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละอย่าง
ออกเป็น 5 ขั้นดังต่อไปนี้ 

                          ขั้นที่ 1              เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น  
 (Not allowed to practice the EPA) 

 
     ขั้นที่ 2               ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การก ากับดูแล  

 (Assistant practice the EPA with full supervision) 
 
     ขั้นที่ 3               สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล  

   (Practice the EPA with supervision) 
 
     ขั้นที่ 4     สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง  

 (Unsupervised practice allowed) 
 
     ขั้นที่ 5                สามารถ ก ากับควบคุม ผู้อ่ืนปฏิบัติได้  

 (Supervision task is given) 
 
โดยก าหนดขีดความสามารถ และจ านวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี ้
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

N 

1. Procedures A x-y 

 
ผู้ฝึกอบรมชั้นปีท่ี N ต้องมีขีดความสามารถ ข้ันท่ี X ในการท าหัตถการ A เป็นจ านวน Y ราย 
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        แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity; EPA)  
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แตล่ะหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 
 
1. Adrenal gland 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

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

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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)  
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 
14. Retrograde intrarenal surgery  2-1 3-1 4-1 
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3. Ureter 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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)  
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 

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 
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4. Bladder and Urachus 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 

 
5. Prostate 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
7. Laser prostatectomy (vaporization)  1-1 
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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) 
      -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

 2-4 3-1 

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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
8. Visual internal urethrotomy  3-1 
9. Intraurethral stent  1-1 
10. Perineal urethrostomy  1-1 
11. Meatotomy   2-1 
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      -  Meatoplasty 
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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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 
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 
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22. Scrotal flap for penile skin reconstruction  2-1 
23. Circumcision  
      -  Dorsal slit 

 
4-3 

 
8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
 
 
9. Pediatric Urology 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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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 
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 

หมายเหตุ หมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขท่ีสองหมายถึงจ านวนอย่างน้อยของผู้ป่วยที่
ได้รับการท าหัตถการและได้รับการประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 4 

กิจกรรมทางวิชาการในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

การปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1  

 ทางคณะกรรมการแพทย์ประจ าบ้านได้จัดการปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ทุกคนก่อนเข้ามา

ฝึกอบรมเพ่ือปรับความรู้และความเข้าใจในวิชาศัลยศาสตร์ แจ้งหน้าที่ การปฏิบัติตัว สอนเทคนิคการท า

หัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนเข้าเรียน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 

ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง ดังนี ้

 
ตารางสอนและเนื้อหาวิชา 

วัน เดือน ปี เวลา เนื้อหา อาจารย์ผู้สอน 
วันท่ี 1 มิถุนายน  6 ช่ัวโมง 1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ และ
คณะฯ 
 
 
 

(ช่วงปฐมนิเทศ 
แพทย์ประจ าบ้าน
ช้ันปีท่ี 1) 
 
ส าหรับแพทย์ใช้
ทุนชั้นปีที่ 2 ให้
ศึกษาจาก           
วิดิทัศน์ 

  ระบบสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิการ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผูป้่วย
เป็นองค์รวม 

 การประกันคณุภาพโรงพยาบาล การ
ท างานสหสาขาวิชาชีพ การบริหาร
ความเสีย่งและการวิเคราะห์หาสาเหตุ 

 การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วย 
 ทักษะการสื่อสาร 
 ปัญหาทางกฎหมายและจรยิธรรม 

   การใช้เวชสารสนเทศทางการแพทย์  
(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. แพทยศาสตรศึกษาส าหรับแพทย์ประจ า   
   บ้าน 

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน  
และคณะ/ ภ.สตูิศาสตร์-นรีเวช 

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 
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การศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1  
 แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียน เพ่ือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  
 แผนการสอนกระบวนวิชา พ.ปบ. 701 (345701) เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
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 จ านวน 2 หน่วยกิต และกระบวนวิชาตามแขนงวิชา จ านวน 16 
แขนงวิชาที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อีก 24 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งทางวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีความรู้ความช านาญ สามารถให้การรักษาผู้ป่วย
แบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และมีวุฒิ
ภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากร
สาขาสุขภาพและวิชาชีพอ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา พ.ปบ. 701  
 หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา พ.ปบ. 701 นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การท าวิจัยและวิเคราะห์สถิติทาง
การแพทย์ การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ การใช้สารสนเทศทางการแพทย์ แพทยศาสตร
ศึกษา และการบริหารจัดการทั่วไป   

2. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ 
มีวิชาเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
การบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที ่1  
  

หัวข้อเร่ือง อาจารย์ 

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 
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Shock รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ ์ จิตตวัฒนรตัน ์

Plastic surgery for general surgeons ผศ.พญ.วิมล   ศิริมหาราช 

SDL - Surgical anatomy of KUB system รศ.นพ.พิษณุ   มหาวงศ ์

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 

Surgical oncology อ.นพ.สุวรรณ แสนหมี ่

Nosocominal 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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บรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2  

 

หัวข้อเร่ือง อาจารย์ 

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 

Paliative care อ.พญ.อารีวรรณ   สมหวังประเสริฐ 

Maxillofacial injury ผศ.พญ.วิมล   ศิริมหาราช 

Urological surgical emergency ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตนต์ระการ 

Bioethics III ผศ.นพ.วนรักษ์   วัชระศักดิ์ศลิป ์

Liver and splenic injury ผศ.นพ.นเรนทร์   โชติรสนริมิต 

Examination กรรมการหลักสูตร 

 



19 
 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา เนื้อหา อาจารย์ผู้สอน 
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. 

 

การท าวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 
   ทางการแพทย์ (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 

กันยายน  เวลา 13.00 
-15.00 น.  

หลักการบริหารจัดการทั่วไป 
ณ ห้องบรรยาย 5 (MD 5) 
 

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

พฤศจิกายน  09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 15 อาคาร
เฉลิมพระบารม ี

การท าวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ทางการแพทย์ (ตอนที่ 2) 

การวิเคราะห์ทางสถิติทางการแพทย์ 
 

 
 
อาจารย์จากศูนย์ระบาดวิทยา
คลินิกและสถิตศิาสตร์คลินิก 

พฤษภาคม  
ปีถัดไป 

10.00-12.00 น. สอบไลก่ระบวนวชิา 345701 – เพ่ิมพูนทักษะ
วิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

สอบไล ่: ณ ห้องสอบช้ัน 5  
อาคารราชนครินทร ์

ให้นักศึกษาน าคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ ได้แก่  

CMU-eTEGS, CU-TEP, TU-GET, 
KU-EPT, IELTS และ TOEFL   
เป็นผลสอบที่มีอายไุม่เกิน 2 ปี  

การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 

CMU-eTEGS 65 

CU-TEP 75 

TU-GET 550 

ให้คิดตามสัดส่วนคะแนน  
โดยยดึเอาเกณฑ์ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก าหนด   
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มาแสดงเป็นเงื่อนไขภาษาอังกฤษของ
กระบวนวิชา 345701 

KU-EPT 60 

IELTS 5.5 

TOEFL PBT 500 

CBT 173 

IBT 61 
 

ถ้าได้คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด ก็
ให้เต็ม 20 คะแนน ถ้าไมไ่ด้ให้
เทียบบัญญตัิไตรยางศ์  คิดตาม
สัดส่วนคะแนนท่ีนศ.ได ้

 
 

การจัดอบรมระยะสั้น  

ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการ

ฝึกอบรมตามก าหนด ดังนี้  

1. อบรมพ้ืนฐานวิจัยทางคลินิก (Basic Surgical Research & Methodology) และการอบรมศัลย

ปฏิบัติที่ดี (Good Surgical Practice) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลา

อบรมประมาณ 1 สัปดาห์ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

2. วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดชั่วโมงบรรยายร่วมทั้งประเทศ และมีการสอบประเมินหลังสิ้นสุดการ

อบรม โดยแพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

   นอกจากนีแ้พทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. การจัดอบรม Advance Cardiac Life Support โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดการฝึกอบรมพ้ืนฐานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกภาควิชาเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  

2. Advance Trauma Life Support (ATLS) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ

ต้องสอบผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

 

กิจกรรมวิชาการภายใน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์                           
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

1. การปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ได้

ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันฝึกอบรม การฝึกอบรมและสอบฯ การท างานและการอยู่เวร 

โดยมีวิทยากรเป็นคณาจารย์ในหน่วยฯ และหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้แพทย์
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ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็น และสอบถามในเรื่องต่าง ๆ  

 

2. การอบรมภาคทฤษฎีภายในหน่วย จะมีการก าหนดให้มีการจัดการประชุม เช่น Topic Review, 

Interesting Case Conference, MM Conference, Journal Club รวมทั้ง Interdepartmental 

Conference ในหน่วยร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาอ่ืน ซึ่งจะจัดเป็นประจ าดังตาราง  

 

การประชุมเพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขภาวะแทรกซ้อนและ
การตายของผู้ป่วย (Morbidity and Mortality Conference) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภณ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ทุกวัน
พฤหัสบด ีที ่1 ของเดือน เวลา 
08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม 
Trauma center) 

การประชุมเพ่ือองค์ความรู้ใหม่ (Journal Club) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ทุกวัน
พฤหัสบด ีที ่3 ของเดือน เวลา 
08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม
Trauma center) 

การประชุมโรคท่ีมีความน่าสนใจ (Interesting Case Conference) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ทุกวัน
พุธสุดท้ายของเดือน เวลา 07:00-
09:00 น. ณ ห้องประชุมโอกาส 
ระเบียบ) 

การบรรยายทางวิชาการ (Topic Review) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พฤทธ์ 
 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ทุกวัน
พุธเวลา 07:00-09:00 น. ณ ห้อง
ประชุมโอกาส ระเบียบ) 

การประชุมร่วมกับ รังสีวิทยา (Uro-Radio Conferrence) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. อัคร 

ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี (ทุกวัน
พฤหัสบด ีที ่4 ของเดือน เวลา 
08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุม
สนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสี
วิทยา) 

การประชุมร่วมกับ พยาธิวิทยา (Uro-Patho Conference)  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. จรัสพงศ์ 

ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี (ทุก 4 
เดือน เวลา 08:00-09:00 น. ณ 
ห้องประชุมสนาน สิมารักษ์ 
ภาควิชารังสีวิทยา) 
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กิจกรรมการเรียนการสอนข้างเตียง (Morning Round) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศุภณ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ทุก
วันจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ 
เวลา 07:00-08:00 น.) 

การประชุมเตรียมผู้ป่วยใหม่เพ่ือรับการผ่าตัด (Pre-Op Round) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม ์

ทุกวันพุธเวลา 13:00-15:00 น. 
ณ ห้องประชุม ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก 2 

การประชุมร่วม สหสาขา Transplantation team 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม ์

ทุกวันอังคาร (สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 
ของเดือน) เวลา 13:00-14:00 น. 
ณ ห้องประชุมหน่วยเปลี่ยนไตชั้น 
10 ตึกศรีพัฒน์ 

การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรค (Guideline Review) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

ทุกวันพฤหัสบด ีที ่2 ของเดือน 
เวลา08:00-09:00 ณ ห้อง
ประชุมTrauma Center อาคาร
เฉลิมพระบารมี 

การบรรยายพิเศษจากอาจารย์ (Special Lecture) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

วันพฤหัสบด ี2 ครั้ง/ป ีเวลา
08:00-09:00 ณ ห้องประชุม
Trauma Center อาคารเฉลิม
พระบารมี 

การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (Research Progression) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. จรัสพงศ์ 

วันพฤหัสบดี 2 ครั้ง/ปี เวลา 
08:00-09:00 ณ ห้องประชุม
Trauma Center อาคารเฉลิม
พระบารมี 

3. การประชุมระหว่างสถาบัน Interhospital Conference เป็นการประชุมน าเสนอความรู้หรือประชุม
อภิปรายผู้ป่วยผ่านทางระบบ Teleconference ซึ่งจัดโดย สมาคมฯ 6 ครั้ง ต่อปี   

4. Cadaveric Workshop ทางสถาบันฝึกอบรมได้จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการผ่าตัดกับร่าง
อาจารย์ใหญ่ 2 ครั้ง ต่อปี ครั้งละ 3-4 ร่าง โดยหัตถการที่ได้ท าเป็นหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 
4 เสนอมาอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะท าการหมุนเวียนกันมาสอนตามความเชี่ยวชาญตามหัตถการที่
แพทย์ประจ าบ้านเสนอ  

5. Urology Laparoscopic Workshop (For Resident) ทางสถาบันฝึกอบรมได้จัดการฝึกทักษะการ

ผ่าตัดผ่านกล้องโดยเป็นการผ่าตัดเสมือนจริง ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 

50 ปี จ านวน 4 ครั้งต่อปี โดยมีอาจารย์หมุนเวียนมาช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ 
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ภาคผนวกที่ 5  
ใบค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ   

ค าสั่งแต่งตั้ง 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่ 

 
 

 ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้
ท าการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของแพทยสภา จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการร่างฯ และปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
 1. ผศ.นพ.ศุภณ     ศรีพลากิจ  ประธานกรรมการ   ท าหน้าที่เป็นประธานประชุมและพิจารณาวาระ ต่าง ๆ 
 2. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์     กรรมการ   ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตร์ศึกษา 
 3. อ.นพ.ศิวัฒม์     ภู่ริยะพันธ ์     กรรมการ   ท าหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นจากผูบ้ังคับบัญชาศิษย์เก่า 
 4. รศ.นพ.พิษณุ     มหาวงศ์     กรรมการ   ท าหน้าที่ประสานงานกับฝา่ยบริหารโรงพยาบาล 
 5. ผศ.นพ.พฤทธ์    กิติรัตน์ตระการ  กรรมการ   ท าหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอจาก 
                                                                     เขตบริการสุขภาพที่ 1 
 6. อ.นพ.อัคร       อมันตกุล     กรรมการ   
 7. นพ.ธีรภัทร       แสงมีอานุภาพ   กรรมการ 
 8. นพ.ทวีทรัพย์     ชัยแก้ว     กรรมการ 
 9. อ.นพ.จรัสพงศ์   วุฒิวงศ ์     กรรมการและเลขานุการ    

 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่มีสว่นไดส้่วนเสียของการฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการร่างหลักสตูรฯ 

2. ด าเนินการร่างหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ตาม

มาตรฐาน WFME ของแพทยสภา  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวมิล  ศิริมหาราช) 
  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                                                                        
 
 
 

7-8 ตัวแทนแพทย์ประจ ำบ้ำน ท ำหน้ำที ่รวบรวม

ควำมคดิเห็นและข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 1. ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   ประธานกรรมการ 
             มีหน้าที ่ -  ควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
       -  รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องเช่น แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล และเจ้าหน้าที่  

   รวมถึงอาจารย์จากทั้งในสถาบันและสถาบันสมทบ 
     -  น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   -  ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
 2. อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์   กรรมการ 
    มีหน้าที ่ -  รับผิดชอบดูแลการประเมินประจ าเดือนของแพทย์ประจ าบ้าน และแจ้งให้อาจารย์

     ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   -  ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

3. รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์            กรรมการ 
   มีหน้าที ่ -  ดูแลติดตามปัญหาของการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน  
  -  ติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
     ภาคผนวกของหลักสูตร 
  -  ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
  -  ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
4. ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ            กรรมการ 
   มีหน้าที ่  - ดูแลติดตามสถิติการผ่าตัด และสารสนเทศ ของหน่วย 
   - ติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
     ภาคผนวกของหลักสูตร 
   - ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
5. อ.นพ.อัคร อมันตกุล             กรรมการ 
  มีหน้าที ่ - ดูแลเรื่องการประเมินความรู้ในภาคทฤษฎี รวมถึงข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน         
                       แพทย์ประจ าบ้าน 
  - ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  - ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
6. อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์   กรรมการ 
 มีหน้าที่  - ดูแลเรื่องการประเมินความรู้ในภาคทฤษฎี รวมถึงข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 
                       แพทย์ประจ าบ้าน 
  - ดูแลประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ให้ค าปรึกษางานวิจัยและอ่ืน ๆ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
7. รศ.นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์            กรรมการ 
  มีหน้าที่  - ให้ค าปรึกษาในเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษา 
8. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน            กรรมการ 
  มีหน้าที ่ - เป็นตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน  ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแพทย์ประจ า 
                       บ้านและเป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในคณะกรรมการ 
 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุมดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน 
2. รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขให้การ

ฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
3. ประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านในทุกมิติ 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมที่ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

เช่น สิ่งแวดล้อมในการท างาน ภาระงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปริมาณผู้ป่วย  เครื่องมือ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น 

5. ร่วมกันประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ 
6. ร่วมกันพิจารณาประเมินวิธีการประเมินทุกมิติของการฝึกอบรมเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

การประเมิน 
7. พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมฯ 

 
    ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 

 
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช) 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประกาศภาควิชาศัลยศาสตร ์
เร่ือง  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
   ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จะได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านฯ 
   ผศ.นพ.ศุภณ  ศรีพลากิจ   ประธานกรรมการ 
  อ.นพ.ศิวัฒม์  ภู่ริยะพันธ์   กรรมการ 
  รศ.นพ.พิษณุ  มหาวงศ ์   กรรมการ 
  ผศ.นพ.พฤทธ์  กิติรัตน์ตระการ   กรรมการ 
  อ.นพ.อัคร  อมันตกุล   กรรมการ  
  อ.นพ.จรัสพงศ์  วุฒิวงศ ์    กรรมการ 
  หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ  กรรมการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการ : ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ประกาศ ณ วันที่  27 มีนาคม 2563 

    

 
  (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช) 

   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  เพ่ีอให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน หน่วย
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 
 1. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภวัิฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  - นพ.ธีรภัทร  แสงมีอานุภาพ 
 2. ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  - นพ.ศุภภัทร  ลือพงศ์พาณิชย 
  - นพ.ธนชัย  ศิริกุล 
  - นพ.ณภัทร  ดิษฐไชยวงศ์ 
  - นพ.ธีรภัทร  ลักษณานันท์    
 3. อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
  - นพ.นภดล      เนาวนิตบ ารุง 
  - นพ.สุธี          ตรีวัฒนาวงศ์ 
  - นพ.บุณยทัต    ญาณโยธิน 
                     - นพ.เขม        บุญคมรัตน์ 

4. รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 - นพ.อภิศักดิ์     สุนทรพันธ์ 
 - นพ.ทวีทรัพย์   ชัยแก้ว 
 - นพ.สิรวิชญ์     โชคสุชาต ิ
 - นพ.รชานนท์   กาญจน์ศักดิ์ชัย 
5. ผศ.นพ.พฤทธ์ กิตติรัตน์ตระการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 - นพ.ชญา        นิ่มจินดา 
 - นพ.กิตติศักดิ์   สุธิบุตร 
 - นพ.ธนบดี     พงษ์ธัญญะวิริยา 
บทบาทและหน้าที่ 
 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยแก่แพทย์ประจ าบ้าน และคอยติดตาม ตรวจสอบ 
 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในความดูแลของแพทย์ประจ าบ้าน 
 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมในตลอดหลักสูตร 
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    ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช) 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่ 
 
 

 ด้วยหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จะได้ท าการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของแพทยสภา จึงขอแต่งตั้งผู้มี
รายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ ประเมินหลักสูตรดังกล่าว 
 1. ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   ประธานกรรมการ    
 2. รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์  กรรมการ  
 3. อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์  กรรมการ  
 4. รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์   กรรมการ    
 5. ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ  กรรมการ    
 6. อ.นพ.อัคร  อมันตกุล  กรรมการ   
 7. นพ.ธีรภัทร  แสงมีอานุภาพ      กรรมการ 
 8. นพ.ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว               กรรมการ 
 9. อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ ์               กรรมการและเลขานุการ    

 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 

1. ประเมินหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาตรฐาน WFME ของแพทย

สภา 

    
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช) 
  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  เพ่ีอให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเหตุผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
และคณะท างานตรวจสอบความต้องการของงบประมาณของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   ประธานกรรมการ 
มีหน้าที่ -  ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของหน่วยศัลยศสาตร์  
              ระบบปัสสาวะ 
 -  มีหน้าที่อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ตามการพิจารณาของ 

   คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ หรือทบทวนผลการจัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมกจัดสรร 
   งบประมาณ แล้วอนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณนั้น 

 
2. อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์   กรรมการ 
มีหน้าที - รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณตามที่คณะท างานตรวจสอบความต้องการงบประมาณของหน่วย   
            ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ตามโครงสร้างของงบประมาณ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองค าของบประมาณของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ตาม 
            เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
 
3. รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์            กรรมการ 
มีหน้าที ่ - รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณตามที่คณะท างานตรวจสอบความต้องการงบประมาณของหน่วย 
            ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ตามโครงสร้างของงบประมาณ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองค าของบประมาณของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ตาม 
            เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
 
4. ผศ.นพ.พฤทธ์ กิตติรัตน์ตระการ  กรรมการ 
มีหน้าที ่- ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 
 
5. อ.นพ.อัคร อมันตกุล             กรรมการ 
มีหน้าที่ - ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ 



31 
 

6. อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์            กรรมการ 
มีหน้าที่ - ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช) 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



32 
 

ภาคผนวกที่ 6 
หลักสูตรการฝึกอบรมศัลยปฏิบัติทีด่ี (Good surgical practice) 

 
          คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์
สอบวุฒิบัตรฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี ที่จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ  เป็นประจ าทุกปีก่อนปี
การศึกษาจะเริ่มขึ้น 
 

          การอบรมใช้เวลา 2 วัน (12 ช่ัวโมง) มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติ ทางด้านจริยธรรม ได้แก่ 
 

1. Patient Right 
2. Communication Skills 
3. Patient Safety 
4. End of Life Care 
5. Conflict of Interest 
6. Medical Records 
7. Patient Expectation and Satisfaction 
8. Informed Consent and Refusal 
9. Competency 

                  10. Risk Management 
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ภาคผนวกที่ 7 
การวิจัย 

 
          ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัยทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
มีอาจารย์ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นที่ปรึกษา โดยแพทย์ประจ าบ้านแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน และมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1. การอบรมความรู้พ้ืนฐานการวิจัย เพ่ิมเติมจากของราชวิทยาลัย โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. กิจกรรมการน าเสนอและประกวด Research Proposal ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 
ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ 

3. กิจกรรมการน าเสนอและประกวดผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 
ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินความกาวหน้าของงานวิจัยของตนเอง เพื่อการเลื่อนชั้น
ดังนี้  

1. การน าเสนอ Research Proposal และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการ
วิจัย เสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ 2 

2. การน าเสนอความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 80 (Research 
Progression) ในช่วงชั้นปีที่ 3 

3. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ
ประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การ
ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ในช่วงชั้นปีที่ 4 

4. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์เผยแผ่ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 หรือหลังจากจบ
การศึกษาไม่เกิน 2 ปี    

 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องจัดท า Manuscript ของผลงานวิจัย น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พร้อมกับการสมัครสอบเพ่ือ
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นชื่อแรกของผลงานวิจัย 
2. มีหลักฐานการส่งไปยังวารสารเพื่อการลงตีพิมพ์ โดยอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร 

หรือได้รับการตอบตกลงในการลงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวกที่ 8 
การรับรองวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 
          การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” นั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของ
แต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้าน
มีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับ
การฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
          กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
          ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” ได้ แต่สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบ ตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ า
บ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม 
          ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด
สถาบันฝึกอบรมฯ นั้น สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์ และทรัพยากรจากสถาบันฝึกอบรมฯ อ่ืนมา
ช่วยได้ 
          การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่าน และมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองว่าวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ  สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่
อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, 
Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
บทความ หรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้า
ในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006)  
 ในกรณีที่ วว. ของศัลยแพทย์ยูโรวิทยาได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” แล้วนั้นราช

วิทยาลัยฯ ขอแนะน าว่า ห้ามใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค า
ว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้
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ศัลยแพทย์ยูโรวิทยาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษา
แยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก วว.  

- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีค าว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
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ภาคผนวกที่ 9 
ตารางหมุนเวียนแพทย์ประบ้าน และรายช่ือสถาบันฝึกอบรมสมทบ 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วางแผนการฝึกอบรมให้แพทย์ ประจ าบ้านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชา
หรือหน่วยต่าง ๆ สอดคล้องไปกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และแพทยสภา การฝึกอบรมขั้นปฏิบัติ 
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย/แผนกดังนี้ 
 
สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 1 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 

(เดือน) 

สถานที่ปฏบิัติงาน 

   Urology 

   

   Trauma 

 

   ICU 

 

   Plastic surgery 

   

   General surgery (Colorectal surgery) 

    

   Anesthesiology 

 

   Radiology  

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 2 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 

 

12 
 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
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สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 3 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 
 
วิชาเลือกเสรี 
 

9 
 
 
3 
 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมหลักซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

 

 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 4 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 
 
วิชาเลือกเสรี 
 

9 
 
 
3 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย 

 

สถาบันฝึกอบรมสมทบที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะน า  

1. โรงพยาบาลนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
3. โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 
4. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์

ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
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รายช่ือสถาบันฝึกอบรมสมทบ 
          รายชื่อสถาบันฝึกอบรมสมทบ ที่สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ มีดังต่อไปนี้ 
 

ภูมิภาค รายช่ือสถาบันฝึกอบรมสมทบ 

ภาคเหนือ รพ. นครพิงค์ 
 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ 
 รพ. ศูนย์ล าปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ. ศูนย์ขอนแก่น 
 รพ. มหาสารคาม 
 รพ. อุดรธานี 
 รพ. สุรินทร์ 

รพ. มหาราชนครราชสีมา 

ภาคตะวันตก รพ. ศูนย์ราชบุรี 

ภาคกลาง รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก 
 รพ. เลิดสิน 
 รพ. สวรรค์ประชารักษ์ 

ภาคใต ้ รพ. หาดใหญ่ 
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 
รพ. สุราษฎร์ธานี 

ภาคตะวันออก รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี 
 รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

 

 ทัง้นี้สถาบันฝึกอบรมจะต้อง ส่งรายชื่อของผู้เข้าฝึกอบรมที่จะหมุนเวียนในสถาบันสมทบดังกล่าว มาที่ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ก าหนดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการหมุนเวียน  
 การเลือกฝึกอบรมในสถาบันสมทบในต่างประเทศสถาบันฝึกอบรมจะต้องส่งเอกสารการขอฝึกอบรม
ในตา่งประเทศ มายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศลัยศาสตร์ยูโรวิทยาก่อนล่วงหน้า 3 เดือน  
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จุดประสงค์ในการส่งแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาไปฝึกอบรมในสถาบันอื่น 

 เนื่ อ งจากหน่ วยศั ลยศาสตร์ ร ะบบปั สสาวะ  ภาควิ ช าศั ลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อน และส่วนใหญ่จะให้การ
ผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) การให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแต่ละ
โรงพยาบาลหรือสถาบันสมทบ จึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เสริมเพ่ิมทักษะ ในแต่ละด้านที่โรงพยาบาล
หรือสถาบันนั้นมีความเชี่ยวชาญและเป็นโรคที่พบได้บ่อยในแต่ละชุมชน หรือการผ่าตัดประเภทเปิดผ่าตัดซึ่ง
ยังคงมีความจะเป็นในโรงพยาบาลทั่วไป ตลอดจนเรียนรู้การประเมินและการให้การรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพ่ือ
การส่งต่อ 

สรุประยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 ระยะเวลาทั้งสิ้น 48 เดือน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาทั่วไป ณ หน่วยศัลยศาสตร์
ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 36 เดือน วิชา
เลือกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ สถาบันฝึกอบรมหลักอ่ืน ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ สถาบันฝึกอบรมสมทบที่
ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และระยะเวลาที่เหลือจะผ่านไปศึกษาอบรมหาประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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ภาคผนวกที่ 10 
การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนชั้นดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2   

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

4.1 ไดร้ับการอบรม กระบวนวิชา พ.ปบ. 701 (345701) 
4.2 ผ่านการสอบ  In-Training Examination 1 ครั้ งต่อปี  ในเดือน เมษายน เกณฑ์ผ่านที่  50 
เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 เดือน 
4.3 ผ่านการประเมินพฤติกรรมจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
4.4 ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  
4.5 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการส าหรับชั้นปีที่ 1  

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3  
1. น าเสนอ Research Proposal ให้เสร็จสิ้น  และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการ

วิจัย 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 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 แพทย์ประจ า

บ้านแต่ละชั้นปี  
2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  
2.3 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นชั้นปีที่ 4  
1. น าเสนอ 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 
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2.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรม จากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook    
3.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 3 

จบการศึกษาชั้นปีที่ 4  
1. น าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ

ประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุม
วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

2. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 4 
3. ผ่านการประเมินการจบชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 

3.1 ผ่านการสอบ In-Training Examination เกณฑ์ผ่านที่ 60 เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 
เดือน 
3.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรมจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
3.3 ผ่านตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของการบันทึก Logbook  
3.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 4 
 

เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น 

หัวข้อ 
วิธีการและเอกสาร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

หมายเหตุ  
 

1. การประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการ

ปฏิบัติงานของแพทย์

ประจ าบ้าน  

(โดยอาจารย์) 

คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่

ละหัวข้อ หากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมนิ

หรือมีอย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการ

ประเมินวา่ไม่พึงพอใจ 

ถ้าการประเมินจากอาจารย์

ในต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า จะ

พิจารณาลงโทษตาม

บทลงโทษ และเข้าที่ประชุม

กรรมการแพทย์ประจ าบ้าน 

 รายงานการลง 

logbook ของสมาคม 

มีบันทึกถูกต้อง 

 

 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดยใช้ 

PBA 

แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์ Milestone 

อย่างน้อย 2 หัตถการ ตามช้ันปีท่ี

ก าหนดต่อปี  
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3. การประเมินโดยใช้ EPA  แบบประเมิน EPA   ต้องผ่านตาม Milestone ที่ก าหนด

ไว้ในแต่ละ EPA  

 

4. การสอบ 

- In-Training Exam  

ข้อสอบ 

- In-Training Exam (in 

house)  

- In-Training Exam 

(multi-institutes)  

 

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการ

ก าหนดค่า MPL ของแต่ละชั้นปี 

การตกแตล่ะครั้งจะมีการซ่อม และ

มีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่

ผ่าน  1 ครั้งในช้ันปี จะพิจารณาให้

ซ้ าช้ัน 

 

5. การเข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ 

แบบเซ็นช่ือเข้าร่วม

ประชุม 
จ านวนครั้งเข้าร่วม  80%  

6. ความประพฤติ  ประเมิน

สมรรถนะ 360 องศา ด้าน

จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมิน

ต่าง ๆ จาก 

- นศพ.ปี 6 (Extern) 

- พยาบาล 

- เพื่อนร่วมงาน  

- แพทย์ต่างแผนก  

ถ้าหากมีการประเมินคะแนนแล้วตก 

อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมินหรือมี

อย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมนิ

ว่าไม่พึงพอใจ จะต้องถูกพิจารณาหา

ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการดูแล

แพทย์ประจ าบ้าน และหาก

พิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องจริง 

จะต้องถูกตักเตือน  

 

7. งานวิจัย แบบรายงาน

ความก้าวหน้าของ

งานวิจัย 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ

การท าวิจัยและการด าเนินงานวิจยั

ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปี  

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพื่อได้รับการเสนอชื่อแพทย์ประจ าบ้านเข้าสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากสถาบันฝึกอบรม 
 

หัวข้อ 
วิธีการและเอกสาร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

1. การประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้าน  คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละหัวข้อ ใน

แต่ละเดือน ใบประเมินหากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมนิหรือมีอย่าง

น้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมินว่าไม่พึงพอใจ 

จะต้องเรียกตักเตือนและคาดโทษ 
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 - เล่มรายงาน logbook 

 

มีการบันทึก surgeon 50 ราย และ assistant 50 

ราย และมี essential procedure ครบ ตามที่

ราชวิทยาลัยก าหนด 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดย

ใช้ PBA   

แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์ milestone 

3. การประเมินโดยใช้ EPA   แบบประเมิน EPA   ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละชัน้ปี 

4. การสอบ 

- Formative evaluation  

- In-Training Exam  

ข้อสอบ 

- In-Training Exam (in house)  

- In-Training Exam (multi- institutes)  

 

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการก าหนดค่า MPL 

ของแต่ละชั้นปี การตกแต่ละครั้งจะมีการซ่อม 

และมีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่ผ่าน 2 ครั้ง

ใน 1 ช้ันปี จะพิจารณาให้ซ้ าช้ัน 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 

6. การเข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ 

แบบเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุม จ านวนครั้งเข้าร่วม  80% 

7. ความประพฤติ ประเมิน

สมรรถนะ 360 องศา ด้าน

จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมินต่าง ๆ คะแนนเฉลีย่  2.5 

8. งานวิจัย - น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

Chief’s Conference 

-  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 1 เรือ่ง ตาม

แบบฟอร์มของ ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์ฯ 

รายงานวิจัยอย่างน้อย  1 ฉบับ 

9. ระยะเวลาการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(4 ปี) 

10. แพทย์ประจ าบ้านต้องมี

ความประพฤตดิ ี

 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา พ.ศ. 2555 
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แบบกรอกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity; EPA)  
1. Adrenal gland 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)   
2.  Adrenalectomy (open, laparoscopic)   
3.  Partial adrenalectomy (open, laparoscopic)   

 
2. Kidney and Peritoneum 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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   
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) 

  

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   
15.  Surgical renal revascularization   
16.  Percutaneous transluminal angioplasty   
17.  Endovascular stenting   
18.  Cadaveric organ harvesting   
19.  Donor nephrectomy (open, laparoscopic)   
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20.  Renal transplantation (living related, cadaveric)   
21.  Renal autotransplantation   
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3. Ureter 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Retrograde pyelography   
2.  Antegrade pyelography   
3.  Loopography, pouchography   
4.  Retrograde insertion of ureteric stent   
5.  Ureterorenoscopy (URS) (semirigid, flexible) 
        -  Ureteric biopsy 

  

6.  Repair ureteric injury (open, laparoscopic)   
7.  Ureteroureterostomy (open, laparoscopic)   
8.  Ureteroneocystostomy (open, laparoscopic)   
9.  Psoas hitch (open, laparoscopic)   
10.  Boari flap (open, laparoscopic)   
11.  Transureteroureterostomy (open, laparoscopic)   
12.  lleal ureteric substitution (open, laparoscopic) 
         -  Partial ureterectomy (open, laparoscopic) 

  

13.  Ureteroenteric anastomosis (open, laparoscopic)   
14.  Cutaneous ureterostomy   
15.  Ureterolithotomy (open, laparoscopic)   
16.  Ureteric dilation   
17.  Endoureterotomy 
         -  Endopyelotomy (antegrade, retrograde) 
         -  Endopyeloplasty 

  

18.  Ureterolysis   
19.  Pyeloplasty (open, laparoscopic)   
20.  Cutaneous pyelostomy   
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4. Bladder and Urachus 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

1.  Cystoscopy for diagnosis   
2.  Cystography   
3.  Bladder biopsy   
4.  Repair bladder injury (open, laparoscopic) 
        -  Partial cystectomy 
        -  Cystolithotomy 

  

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)   
10.  Neobladder (open, laparoscopic)   
11.  Percutaneous cystolithotripsy   
12.  Cystolitholapaxy, cystolithotripsy   
13.  Urodynamic studies   
14.  Videourodynamic studies   
15.  Augmentation cystoplasty (open, laparoscopic)   
16.  Bladder diverticulectomy (open, laparoscopic)   
17.  Repair bladder fistula (open, laparoscopic)   
18.  Excision urachal cyst or tumor   

 
 
5. Prostate 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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)   
5.  Transurethral incision of bladder neck (TUIBN)   
6.  Transurethral vaporization of prostate (TUVP)    
7.  Laser prostatectomy (vaporization)   
8.  Transurethral Enucleation of prostate gland   
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9.  Laser prostatectomy (Enucleation)   
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 

  

13.  Focal therapy for prostate cancer   
         -  Brachytherpy   
         -  Cryotherapy   
         -  High intensity focused ultrasound (HIFU)   
         -  Radiofrequency ablation   
         -  Focal Irreversible electroporation   
         -  Focal photothermal therapy   
14.  Incision and drainage prostatic abscess   

 
 
 
6. Urethra and Pelvic Floor 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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   
8.  Visual internal urethrotomy   
9.  Intraurethral stent   
10.  Perineal urethrostomy   
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11.  Meatotomy  
         -  Meatoplasty 

  

12.  Repair urethral fistula   
13.  Urethral diverticulectomy   
14.  Marsupialization of distal urethral diverticulum   
15.  Excision urethral prolapse   
16.  Excision urethral caruncle   
17.  Reconstructive surgery for pelvic organ prolapse   
18.  Sling operation and Retropubic suspension surgery   
19.  Injection therapy for urinary incontinence   
20.  Artificial urinary sphincter   

 
7. Penis and Scrotum 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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 

  

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   
15.  Penile revascularization surgery   
16.  Corporal aspiration and irrigation   
17.  Distal caverno-glanular shunt   
18.  Proximal caverno-spongiosal shunt   
19.  Caverno-saphenous vein shunt   
20.  Caverno-deep dorsal vein shunt   
21.  Surgical correction of Peyronie's disease   
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22.  Scrotal flap for penile skin reconstruction   
23.  Circumcision  
         -  Dorsal slit 

  

 
 
8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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) 

  

8.  Orchiopexy   
9.  Hydrocelectomy   
10.  Varicocelectomy (open, laparoscopic)   
11.  Vasectomy   
12.  Vasovasostomy  
         -  Vasoepididymostomy 

  

13.  Electroejaculation   
14.  Sperm retrieval technique   

 
9. Pediatric Urology 
 

Procedures ระดับ EPA ที่ได้ท า ลายเซ็นอาจารย ์

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

  

7.  Ureterocele excision with common sheath   
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8.  Transurethral incision or puncture of ureterocele   
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   
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   
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   

 
การประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรมความเป็นมืออาชีพ การมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร  
 

ก าหนดรูปแบบการประเมิน ดังตารางต่อไปนี ้
 

สาระการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (แพทย์ พยาบาล อื่น ๆ)   
2.  ทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาต ิ   
3.  สมรรถนะด้านจริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา สัมมาคารวะ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การงาน  

  

4.  การบันทึกเวชระเบียน   
5.  การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ   
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แบบประเมินการปฏิบัติงานหลกัสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ 
และแบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

ช่ือ – สกุล                                                           แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                              วันท่ี 

หัวข้อการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

1. ความ
รับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบดี
มาก 
 

ความ
รับผิดชอบ
พอใช้  ต้อง
คอย แนะน า 
 

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
แนะน าของ 
อาจารย ์

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการตดิตาม
ดูแลใกล้ชิดจาก
อาจารย ์

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไมไ่ด ้

4. ทักษะการ
ผ่าตัดหรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ท าหัตถการเองได ้

ทักษะดี 
ต้องมี
ค าแนะน าจาก
อาจารย์  

ทักษะพอใช้ 
ต้องมีอาจารย์
ควบคุม 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไมไ่ด ้

5. ความสามารถ
ในการรายงาน
หรือการสื่อสาร
ด้วยวาจา 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ขาด
ราย ละเอียด 
ส่วนน้อย  

ไม่ชัดเจน ขาด
รายละเอียดส่วน
ใหญ่ 

ไม่ชัดเจน  
เกิดความเข้าใจผิด 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าหัวข้อประเมินท่ีได้คะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   2. กรุณาส่งแบบประเมินนี้ คืนส านักงานภาควิชาฯ หลังสิ้นสุดการประเมิน 
  
ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน                                                                            วันท่ี  
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช่ือ – สกุล .............................................................................แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ปีท่ี...................... 
ฝึกปฏิบตัิงานท่ีภาควิชา...........................................................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 
แนะน า 
 

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  
ต้องมีการแนะน า
ของ อาจารย์ 

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการตดิตาม
ดูแลใกล้ชิดจาก
อาจารย ์

ไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ 

ประเมินไมไ่ด ้

4. ทักษะการผ่าตดั
หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ท าหัตถการเองได ้

ทักษะดี 
ต้องมีค าแนะน าจาก
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
ผิด 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
สรุป  ผลของการประเมินการปฏบิัติงาน                                            ผ่าน                      ไม่ผ่าน 
ประเมินผลวันท่ี........................เดอืน..............................................................พ.ศ..................................... 
  
                                                      ลงช่ือ............................................................................... 
                                                            (.............................................................................) 
                                                                                      ผู้ประเมิน       
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านจากหอผู้ป่วย 
ช่ือ – สกุล                                                           แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี                                                  
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                            วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่อผู้ป่วย 

ความรับผิดชอบดี
มาก 
- มาดูผู้ป่วยทุกครั้งท่ี
ตาม 
- มาดูผู้ป่วยเอง 
- ตามง่าย 

ความรับผิดชอบ
พอใช้   
- มาดูผู้ป่วยแต่
ตอนท่ีตาม 
- โทรตามได้เป็น
ส่วนใหญ ่

- ตามยาก 
- มาดูผู้ป่วยบางครั้ง 
- สั่งงานทาง
โทรศัพท์บ่อย ๆ 
 

- ไม่ค่อยมาดู
ผู้ป่วย 
- ตามยาก 

ประเมินไมไ่ด ้

2. ความตรงต่อ
เวลา 

ตรงต่อเวลา 
> 90% 

ตรงต่อเวลา  
> 70% 

ตรงต่อเวลา     
> 50% 

ตรงต่อเวลา 
< 50% 

ประเมินไมไ่ด ้

3. ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย  

- สามารถดูแล
แก้ปัญหาผู้ป่วยไดด้ ี

แก้ปัญหาผู้ป่วย
ได้เป็นส่วนใหญ ่

แก้ปัญหาผู้ป่วยหนัก
ได้เป็นบางครั้ง 
แก้ปัญหาง่ายๆ ได ้

ไม่สามารถ
แก้ปัญหาง่าย ๆ 
ได ้

ประเมินไมไ่ด ้

4. มีความเป็นผู้น า มีความเป็นผู้น าสูง มีความเป็นผู้น า
เป็นส่วนใหญ่  

มีความเป็นผู้น าเป็น
บางครั้ง  

ไม่มีความเป็น
ผู้น าในการ
จัดการปญัหา
ต่าง ๆ 

ประเมินไมไ่ด ้

5. พูดจาสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานได้
อย่างเหมาะสม 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 
- สั่งงานเข้าใจ 
ชัดเจน 

สั่งงาน, สื่อสาร
ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดบ้าง  

สั่งงาน, สื่อสารท า
ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดบ้าง 

เกิดความเข้าใจ
ผิดในการ
สื่อสาร 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าหัวข้อประเมินท่ีได้คะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   2. กรุณาส่งแบบประเมินนี้ คืนส านักงานภาควิชาฯ 
 
ลงช่ือผู้ประเมิน                                                                                      วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ จาก Extern 

ชื่อ-สกลุ________________________________________แพทย์ประจ าบ้าน ปีที_่_______________________ 
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย_____________________________________________วันที_่______________________ 

หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน  

1.ความรับผิดชอบ 
ในการรับปรึกษา 
ดูแลผู้ป่วย 

ความรับผิดชอบด ีมาก 
เต็มใจให้ค า ปรึกษาใน
การ รักษา และติดตาม 
การรักษาเป็น อยา่งด ี

ความรับผิดชอบด ี
สามารถให้ค า ปรึกษา
ในการ รักษา และ
ติดตาม การรักษา
ตลอด 

ความรับผิดชอบ ปาน
กลาง ให้ค า ปรึกษาใน
การ รักษา และติดตาม 
การรักษาตาม 
หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 

แย่ ปรึกษาดูแลผู้ ป่วย
ยาก และไม่ ติดตาม
การรักษา 

ประเมินไม่ได ้

2.การช่วยเหลือ 
extern ในการ 
ดูแลผู้ป่วย 

ให้ความช่วยเหลือ  

extern ดีมาก  

สามารถตามมา 

ช่วยดแูลผู้ป่วยได ้
ตลอดเวลา 

ให้ความช่วยเหลือ 
extern ตามหน้าที ่
สามารถตามมา 
ช่วยดแูลผู้ป่วยได้ เป็น
ส่วนใหญ ่

ให้ความช่วยเหลือ 
extern น้อยให้ดแูล 
ผู้ป่วยเองบ่อย ๆ โดยไม่
ตามมาดแูล 

ตามมาดแูลผู้ป่วย ยาก 
หรือไม่ยอม มาช่วย
ดูแลผู้ป่วย 

ประเมินไม่ได ้

3. ความสามารถ 
ในการถ่ายทอด 
ความรู้ และ 
หัตถการ 

ให้ความสนใจใน การ
สอนตลอด มี 
ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความ 

รู้ดีมาก 

ให้ความสนใจใน การ
สอนเป็นส่วน ใหญ่ 
สามารถถ่าย ทอด
ความรู้ได ้

สนใจ extern น้อย 
สอนเป็นครั้งคราว 
ถ่ายทอดความรู้ไม ่
ดี 

ไม่สนใจสอน ไม่ 
สามารถถ่ายทอด 
ความรู้ใด ๆ 

ประเมินไม่ได ้

4.ความสามารถ ใน
ท างานเป็นทีม การ
สื่อสารภายใน ทีม 

สามารถท างาน 

ร่วมกับทีมได้อย่าง ด ี
สื่อสารชัดเจนด ี

สามารถท างาน ร่วมกับ
ทีมได้ด ีสื่อสารกับทีม
พอได้ 

มีปัญหาในการ ท างาน
ร่วมกับทีม สื่อสารไม่
ชัดเจน 

ไม่สามารถท างาน 

ร่วมทีมได ้ม ี

ปัญหาในการ 
สื่อสาร 

ประเมินไม่ได ้

5. มนุษยสัมพันธ์ 
กับเพ่ือนร่วมงาน 

มนุษยสัมพันธ์ดี พดูจา
สุภาพ ม ีเหตุผล ต าหนิ
ตาม เหตุอันควร 

มนุษยสัมพันธ์ พอใช้ 
ท างานม ีเหตุผล ต าหนิ
ตาม เหตุอันควร 

มนุษยสัมพันธ์แย ่ใช้
ถ้อยค าหยาบ คาย 
รุนแรง 

มนุษยสัมพันธ์แย ่ใช้
ถ้อยค าหยาบ คาย 
และเกิด ปญัหากบั
เพื่อน ร่วมงาน 

ประเมินไม่ได ้

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
หมายเหตุ 1. ข้อมูลผู้ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ 

 2. หากมีข้อเสนอแนะใด สามารถเติมในช่องความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 
 3. ข้อมูลที่ได้ทางคณะกรรมการจะน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในอนาคต   

ลงชื่อผู้ประเมิน__________________________________________วันที_่________________ 



56 
 

การอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ า

บ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกอบรมของ

แพทย์ เป็นไปด้วยความราบรื่น และด าเนินการอย่างยุติธรรม จึงได้มีการเปิดโอกาสให้แพทย์   มีช่องทางใน

การขอค าปรึกษา กรณีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม หรือมีการยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ได้รับ 

พิจารณาบทลงโทษใด ๆ แต่แพทย์รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป    

ในแนวทางเดียวกัน ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอก าหนดแนว

ปฏิบัติดังนี้ 

ข้อก าหนดในการยื่นอุทธรณ์ 

1) การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งแจ้งโทษ 

2) ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ สังกัด ต าแหน่ง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือ

อุทธรณ์ของโรงพยาบาล พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ (ถ้ามี) 

3) หลังจากได้รับเอกสาร ทางภาควิชาจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือตรวจสอบพิจารณา

ข้อเท็จจริงภายใน 14 วัน  

4) กรณีแพทย์มีปัญหาระหว่างการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงาน สามารถขอค าปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้โดยตรง (สามารถรับแบบฟอร์มการขออุทธรณ์ได้ที่ หน่วยกิจการ

แพทย์ประจ าโรงพยาบาล งานบริหารโรงพยาบาล โทร 35179) 
 

 พิจารณาบทลงโทษ  

 การเลื่อนชั้นปี ต้องผ่านในหัวข้อที่ก าหนดไว้ในตาราง หากไม่ผ่านให้ซ่อมตามข้อก าหนดของ

หัวข้อนั้น ๆ กรณีมีการประเมินเจตคติที่อยู่ในขั้น “ไม่พอใจ” หรือมีข้อร้องเรียนที่ได้สอบถามและ ไต่สวนแล้วมี

ความผิดจริง หรือกรณีไม่ผ่านการสอบวัดความรู้จะมีการพิจารณาบทลงโทษ เป็นขั้นตอนดังนี้  

   (1). ตักเตือนโดยอาจารย์ศัลยแพทย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านครั้งที่ 1 (เมื่อสอบวัด

ความรู้ไม่ผ่าน MPL ที่ก าหนดหรือการประเมินพฤติกรรม 2 ครั้ง) และเซ็นชื่อรับทราบ  

   (2) ตักเตือนโดยอาจารย์ศัลยแพทย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านครั้งที่ 2 (เมื่อสอบวัด

ความรู้ไม่ผ่านหรือ การประเมินพฤติกรรม 2 ครั้ง) และเซ็นชื่อรับทราบ  

   (3) พิจารณาซ้ าชั้นเมื่อถูกตักเตือนครบ 2 ครั้งในชั้นปีเดียวกัน 

   (4) พิจารณาหยุดการฝึกอบรมหากซ้ าชั้นเดียวกัน 2 ครั้ง  

   หมายเหตุ นับใหม่ทั้งหมดเมื่อเลื่อนชั้นปี เช่น ถูกตักเตือนเพียง 1 ครั้ง เมื่อเลื่อนชั้นปี

ถัดถือว่าเป็น 0 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแพทย์ประจ าบ้านและภาควิชาศัลยศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 11 
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ 

 
ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
          สถาบันทางการแพทย์ที่ต้องการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตามหลักสูตรของแพทยสภาและ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะต้องจัดท ารายงานตามแบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก และฉบับ ข ของแพทยสภา แล้ว
ส่งไปยังแพทยสภา เพื่อท่ีแพทยสภาจะได้ส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม
ต่อไป สถาบันทางการแพทย์ใดที่ขอเปิด จะต้องระบุสถานภาพของสถาบันการแพทย์นั้นมาด้วย ดังนี้ 

1. สถาบันฝึกอบรมหลัก  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และได้รับการอนุมัติจาก

แพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจ าบ้าน) ได้รับประสบการณ์จากสถาบัน
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร (32 เดือน) 

2. สถาบันฝึกอบรมสมทบ  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้ได้ โดยรวมระยะเวลาแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 3 
เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร (มากกว่าหรือเท่ากับ 16 เดือน) 

3. สถาบันร่วมฝึกอบรม  
               ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านร่วมกัน 

และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับประสบการณ์จากทุก
สถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร (ถ้า 3 แห่งร่วมฝึกอบรม แต่ละแห่งต้องจัดให้ได้
แห่งละ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร ถ้าเป็น 2 แห่งร่วมฝึกอบรม อาจแบ่งเป็น 2 ปีเท่ากัน หรือแห่งแรก 2.5 ปี และ
แห่งที่สอง 1.5 ปี) 

 
สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมทีข่อเปิด 
 

    สถาบันหลัก 

    สถาบันร่วมฝึกอบรม โดยร่วมกับ ....................................................................... 

    สถาบันหลัก จ านวน ........... เดือน และมีสถาบันสมทบ จ านวน .......... เดือน ดังนี ้
1. ................................................................... จ านวน .......... เดือน 
2. ................................................................... จ านวน .......... เดือน 

 
จ านวนแพทย์ประจ าบา้นท่ีต้องการต่อหน่ึงช้ันปี  
      จ านวน ........... คน 
 
          โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน จะท าการตรวจประเมินสถาบันในข้อมูลหมวดต่าง ๆ ตามข้อก าหนด 
ดงัต่อไปนี ้
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1. เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมหลัก 
 

1) เกณฑ์ทั่วไป   มีจ านวน 10 ข้อ ดังนี ้
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเย่ียม 

หมายเหตุ C 
มี (1) 

N/C 
ไม่มี (0) 

1. การรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล/กลุ่มงาน 

C = ไดร้ับการรับรองคุณภาพหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการพัฒนาเพื่อรับรอง
คุณภาพ 
N/C = ไมไ่ดร้ับการรับรองคุณภาพ 

   

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ จัดการฝึกอบรม 

C = มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาใน
คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมฯ 
N/C = ไมม่ีหน่วยงานหรือแผนกหรือ
กลุ่มงานท่ีจะรบัผิดชอบด าเนินการ
จัดการฝึกอบรมฯ 

   

3. ปณิธาน และพันธกจิ C = มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ใน
การมุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสตูรฯ 
N/C = ไมม่ีการก าหนดปณิธาน หรือ
พันธกิจ หรือก าหนดไม่ชัดเจน 

   

4. ระบบบริหารงาน C = มีระบบบริหารงานในหน่วยงานที่
ชัดเจน และเอื้อต่อการจดัการ
ฝึกอบรมฯ 
N/C = ไมม่ีระบบบริหารงานใน
หน่วยงานท่ีชัดเจน หรือมีแต่ไมเ่อือ้ต่อ
การฝึกอบรมฯ 

   

5. ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
กายวิภาค 

C = มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
กายวิภาค สามารถท าการตรวจศพ 
ช้ินเนื้อ และสิ่งส่งตรวจ 
N/C = ไมม่ีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
วิทยากายวิภาค 
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6. ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
คลินิก 

C = มีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา
คลินิก ให้บริการด้านตรวจโลหิตวทิยา 
เคมีคลินิก จลุทรรศนศาสตร์  
จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กัน และมี
ธนาคารเลือด 
N/C = ไมม่ีห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
วิทยาคลินิกและไม่มีธนาคารเลือด 

   

7. หน่วยรังสีวิทยา C = มีการตรวจทางรังสีที่จ าเป็นตอ่
การฝึกอบรม 
N/C = ไมม่ีการตรวจทางรังสีที่จ าเป็น
ต่อการฝึกอบรม 

   

8. ห้องสมุดทางการแพทย์ C = มีห้องสมดุและมีต ารามาตรฐาน
ทางการแพทย์ รวมทั้งวารสาร
ทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยหรือ 
electronic books และสามารถท า
การสืบค้นทางคอมพิวเตอรไ์ด ้
N/C = ไมม่ีห้องสมดุ หรือมีแต่ขาด
ต าราและวารสารมาตรฐานทาง
การแพทย์ หรือไม่สามารถสืบค้น
ต าราและวารสารทางคอมพิวเตอรไ์ด ้

   

9. หน่วยเวชระเบียนและสถิต ิ C = มีหน่วยเวชระเบียน ซึ่ง
รับผิดชอบการดูแลรักษา จัดเก็บ 
ค้นหา แฟ้มประวตัิผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยใน 
และผูป้่วยนอก อย่างมีประสิทธิภาพ 
N/C = ไมม่ีหน่วยเวชระเบียน หรอืมี
หน่วยเวชระเบยีนแต่มีปญัหาในการ
ดูแลรักษา จดัเก็บและสืบค้นแฟ้ม
ประวัตผิู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและ 
ผู้ป่วยนอก 
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10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
คลินิก 

C = มีหน่วยงานทางคลินิกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรม ท่ีส าคญั ได้แก่ 
อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อสามารถให้
การปรึกษาผู้ป่วยได้ เมื่อจ าเป็น 
N/C = ไมม่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม ท้ัง อายุรศาสตร์ กุมาร
เวชศาสตร์ สูติ-นรเีวชวิทยา หรือขาด
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   

รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน 10/10) 

 
C     =  Compliance หรือ Conformity                คือ  สอดคล้อง, มี, ครบ 
N/C  =  Non-compliance หรือ Non-conformity   คือ  ไม่สอดคล้อง, ไม่มี, ไม่ครบ 

 
 

2) เกณฑ์เฉพาะ   แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 

2.1 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเตม็เวลา 
2.2 จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 
2.3 จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
2.4 จ านวนผู้ป่วยผ่าตดัทางศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อชั้นป)ี 2 3 4 5 6 7 8 
จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 3 4 5 6 7 8 9 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อชั้นป)ี 9 10 11 12 13 14 15 
จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 10 11 12 13 14 15 16 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 
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2.5 ชนิดการผ่าตัดต่อปีของโรงพยาบาล 
 

Procedures 
จ านวนการผ่าตัดต่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมต่อป ี
1.  Adrenal surgery and procedures 1 
2.  Kidney surgery and procedures 12 
3.  Ureteric surgery and procedures 19 
4.  Bladder and Urachus surgery and procedures 29 
5.  Prostate 4 
6.  Urethra and Pelvic Floor 5 
7.  Penis and Scrotum 8 
8.  Testis and Genital Tract 4 
9.  Pediatric Urology 1 

 

2.6 กิจกรรมวิชาการ (1 ปีย้อนหลงั) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผลการตรวจเย่ียม 

หมายเหตุ C 
มี (1) 

N/C 
ไม่มี (0) 

1. มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ท้ัง
ในระดับหน่วยงาน หรือกิจกรรม
วิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับ
โรงพยาบาล 

มีอย่างน้อย 4 กิจกรรมหลัก (ได้แก่ 
กิจกรรม MMC/Grand round, 
Interesting cases, Topic review, 
Inter-department conference  
( Radiology, Pathology, 
Medicine etc.)) 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 

   

2. อาจารย์เข้าร่วมประชุมกิจกรรม
วิชาการสม่ าเสมอ 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม ในทุกกิจกรรมที่
จัดให้ม ี

   

รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน 2/2) 

 จ านวนต่อป ี

1.  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเตม็เวลา  
2.  จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา  
3.  จ านวนผู้ป่วยในศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
4.  จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา  
5.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได ้  
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2.7 คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1 ปีย้อนหลัง) 

มีความสมบูรณ์ของเวชระเบยีน ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวชระเบียน 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  Admission note   
2.  Progress note   
3.  Operative note   
4.  Discharge summary   
เกณฑ์ผ่าน 4/4 

 
2.8 เอกสารส าคญัในการฝึกอบรมฯ 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และตารางการหมุนเวียน 
แพทย์ประจ าบ้าน 

  

2.  มีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร   
เกณฑ์ผ่าน 2/2 

 
2.9 คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น และอาจารย์ศลัยแพทย์ผู้ก ากับดูแลการฝึกอบรมฯ 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น   
2.  มีผู้ก ากับดูแลการฝึกอบรมฯ (program director) ซึ่งต้องไดร้ับวุฒิบัตร/
หนังสืออนุมัติ สาขาศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา และปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์มา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (program director) ของ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร ์

  

3.  มีคณะกรรมการงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน   
4.  มีทุนวิจัย   
5.  มีผลงานวิจยัย้อนหลังของอาจารย์และมีการตีพิมพ์   
เกณฑ์ผ่าน 5/5 
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2.10 ส านักงาน / กลุ่มงาน / ภาควิชา 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

มี ไม่มี 
1.  มีส านักงานบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ และเลขานุการ
ประจ าการ 

  

เกณฑ์ผ่าน 1/1 
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ภาคผนวกที่ 12 
สภาพการปฏิบัติงาน 

 ข้อก าหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการให้มีการลงชื่อทุกครั้งเวลาเข้า  conference รวมทั้ง

บทลงโทษ หากเข้าสายหรือไม่เข้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ยกเว้น 

  - เข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉิน  

  - รับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยใน  

  - Resident ที่ไม่เข้า conference จะต้องมาแจ้งเหตุผลกับอาจารย์ หากเกิน 3 ครั้งจะ

พิจารณาว่ากล่าวตักเตือนโดยคณะกรรมการหลักสูตร (Resident ที่ไปอยู่หน่วย specialty หรือ elective จะ

ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้) 

 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ก าหนดให้อยู่เวรนอกเวลาการไม่เกิน 16 เวร / เดือน  หรือความ

ต้องการของแพทย์ประจ าบ้าน ถ้าหากต้องการไปดูเคสน่าสนใจนอกเวรด้วยตนเอง  โดยมีการก าหนดหน้าที่

และความรับผิดชอบไว้ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน หลักสูตรศัลยศาสตร์ 

 การลา การฝึกอบรมหลักสูตรศัลยศาสตร์  ก าหนดระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

การฝึกอบรม การลาหยุดต้องท าตามข้อก าหนดคือ ไม่เกิน 10% ของวันท างานต่อเดือน (ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน) 

ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมีเหตุให้ต้องลาท าให้ระยะเวลา   การฝึกอบรมไม่ถึงก าหนด ให้พิจารณาซ่อมหรือ

แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ การส่งสอบวุฒิบัตรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดูแลแพทย์

ประจ าบ้านและภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 

 ข้อก าหนดการลาของมหาวิทยาลัยส าหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 

 1. ระเบียบการลาแบ่งตามต าแหน่งการท างาน 

ลักษณะการลา 
พนักงานชั่วคราว 

(Intern) 

พนักงานประจ า  

(แพทย์ใช้ทุน) 

ข้าราชการ  

(แพทย์ประจ าบ้าน) 

ลากิจ ไม่เกิน 12 วัน (ท า

การ) 

ไม่เกิน 15 วัน (ท าการ) ไม่เกิน 45 วัน (ท าการ) 

ลาพักผ่อน ไม่เกิน 10 วัน (ท า

การ) 

ไม่เกิน 10 วัน (ท าการ) ไม่เกิน 10 วัน (ท าการ) 
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ลาป่วย ไม่เกิน 15 วัน (ท า

การ) 

ไม่เกิน 120 วัน (ท าการ) ไม่เกิน 120 วัน (ท าการ) 

ลาอุปสมบท 120 วัน 

ลาคลอด 90 วัน 

  ลากิจกับลาป่วยจะน าใช้ในการประเมินผลการท างานในแต่ละปี ส่วนลาพักผ่อนประจ าปี ถือว่า

เป็นสวัสดิการจึงไม่น ามาใช้ในการประเมินผลการท างาน 

  1.1 สามารถลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันต่อปี และไม่เกิน 10% ของการท างานในหน่วย (5 

วันท าการในแต่ละหน่วย) โดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทนหรือไม่กระทบกับการท างานในหน่วย   ต้องส่งใบลา และ

แจ้งอาจารย์ประจ าหน่วยให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ โดยการลาพักผ่อนนี้ ขอความร่วมมือไม่ให้ลาในช่วงเดือน

มิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสอบบอร์ดและมีแพทย์ประจ าบ้านขึ้นใหม่ และขอความร่วมมือ

ไม่ให้ลาซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ลาพักผ่อนในช่วงที่ Rotate ในภาควิชา ฯ ไม่แนะน าให้ลาพักผ่อน

ในขณะอยู่หน่วย Elective นอกภาควิชาฯ ซึ่งอาจท าให้ถูกประเมินไม่ผ่านได้  

 1.2 วันลาพักผ่อนสามารถเก็บสะสมไปปีต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 

 1.3 หากลาเกินจ านวนวันลาให้พิจารณา ดังนี้ 

  (1) หากลาโดยมีเหตุอันควรให้ซ่อมตามจ านวนวันลา 

  (2) หากลาโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ rotate ใหม่ทั้งเดือน 

  หมายเหตุ : จ านวนวันซ่อมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของ คณะกรรมการดูแล

พนักงานชั่วคราวและพนักงานประจ า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ เพ่ือส่งใบลา 

online (ไม่ว่าจะไป elective ที่ภาควิชาไหนก็ตาม) 

  1.4 ข้าราชการ ให้ติดต่อหน่วยกิจการแพทย์ประจ าโรงพยาบาล ส านักงานผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล เพื่อท าเรื่องแจ้งต้นสังกัด 

  1.5 ในกรณีที่ลาป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์เสมอ โดยสามารถส่งย้อนหลังได้ 

  1.5 ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน Elective ที่ต่างจังหวัดให้ส่งใบลา ณ 

โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ ยกเว้นการลาเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานแพทย์

ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน ส านักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ เพื่อส่งใบลาไปประชุม (โดยไม่คิดเป็นวันลา) 

  1.6 การลาในวันหยุดราชการหรือเสาร์ อาทิตย์ ต้องแจ้งอาจารย์ที่อยู่เวรสัปดาห์นั้นทราบ
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 หากเป็นการเดินทางภายในประเทศ การลาที่อยู่ในช่วงเวลาท างานจะต้องส่งใบลา

เสมอ โดยหากครอบคลุมช่วงนอกเวลาท างาน (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะ

ไม่คิดเป็นวันลา เช่น ลา 5 วัน ติดวันเสาร์-อาทิตย์ 2 วัน ถือว่าลา 3 วัน ในกรณีที่ไปในวัน

เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  นั้น ให้แจ้งอาจารย์อยู่ เวร และ Chief Resident 

(หัวหน้าแพทย์) โดยไม่ต้องเขียนใบลา  

หากเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเขียนใบลาทุกกรณี โดยหากครอบคลุมช่วง

นอกเวลาท างาน (วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะไม่คิดเป็นวันลา เช่น ลา 5 วัน ติด

วันหยุดเสาร์-อาทติย์ 2 วัน ถือว่าลา 3 วัน 

หากจะต้องการไปประชุมไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

แพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือส่งใบบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยนั้นรับทราบ และเขียนแจ้งบน

กระดาน โดยไม่นับเป็นวันลา หากเป็นการประชุมนอกเวลาท างานให้แจ้งอาจารย์อยู่เวรและ 

chief resident (หัวหน้าแพทย์) เสมอ 

2. ค่าตอบแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจ า

บ้าน ดังนี้ 

   (1) เงินเดือนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด ได้รับเงินเดือน เดือนละ

18,020 บาท และปรับขึ้นตามการประเมินของภาควิชา 

   (2) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เหมาจ่ายเดือนละ 10,000 บาท 

   (3) ชั่วโมงของการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน จะเริ่มท างานตั้งแต่เวลา 

07:00 น. 

  3. ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาทั่วไป 

   - ก าหนดให้มีวันเข้าพบอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 

ครั้ง เพ่ือพูดคุยเรื่องการท างาน ปัญหา ความเป็นอยู่ คับข้องใจต่าง ๆ หรือสิ่งที่อยากให้อาจารย์ช่วยเหลือ  

   - เมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียน การท างาน เรื่องส่วนตัว สามารถปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษา หรืออาจารย์ในหน่วยได้ทุกท่าน อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งในการประชุมคณะกรรมการทราบ ถ้ามีความ

จ าเป็นต้องให้พิจารณาร่วมกัน 

   - เมื่อมีปัญหาเรื่องห้องเรียน ห้องพัก หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน (คุณณัฐนันท์ ดาหา) หรือติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 
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   - เมื่อมีปัญหาเวชระเบียน สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเวชระเบียน (คุณธาฤดี  

ชนะพันธ์) 

4. การดูแลสุขภาพแพทย์ประจ าบ้าน  

  - โรงพยาบาลได้ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านเข้ารับการตรวจร่างกายประจ าปีทุกปี  

  - แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการฉีดวัคซีนที่จ าเป็นตามประกาศของโรงพยาบาล 

เมื่อประกาศขอความร่วมมือจากแพทย์ประจ าบ้าน โดยให้ลงทะเบียนตามลิงก์ที่โรงพยาบาลได้ก าหนดไว้ใน

เว็บไซต์บุคลากรของโรงพยาบาล  

5. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจ าบ้าน  

  - เจ้าหน้าที่ธุรการ มีบทบาทหน้าที่ท าเรื่องลาต่าง ๆ, เบิกเงินค่าเดินทาง, การไป 

elective, จดหมายติดต่อภายในโรงพยาบาล , การประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน, ห้องเรียน, ห้องพัก และ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 

  - นักวิชาการการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดูแลการสอบและประเมินผล  

  - เจ้าหน้าที่วิจัย มีบทบาทหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
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ภาคผนวกที่ 13 
การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 
การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อแพทยสภาประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ
กรอกรายชื่อสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการ โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 สถาบัน โดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไป
น้อย ตามแบบที่แพทยสภาเป็นผู้จัดท า และส่งใบสมัครไปยังแพทยสภา ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้สมัครสอบ เดินทางไปสอบให้ครบที่สถาบันฝึกอบรมที่ได้เลือกไว้ โดยฟังประกาศ วันและเวลา
สอบ ได้ที่สถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ หรือสอบถามได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ยกเว้นในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมประกาศวัน และเวลาสอบเป็นวันเดียวกัน ให้ผู้สมัครสอบ
เลือกสถาบันฝึกอบรมสอบที่ต้องการอันดับเดียว) 

3. สถาบันฝึกอบรมด าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสอบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะท าการ
ส่งผลการคัดเลือกกลับมายังแพทยสภา เพ่ือท าการจับคู่ต่อไป  

4. ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใด ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เต็มจ านวนในรอบแรก แพทยสภา จะ
ประกาศรายชื่อสถาบันฝึกอบรมนั้น ในการสอบรอบถัดไป 

5. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะใช้วิธีนี้ในการคัดเลือกทุกรอบ 
6. ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

เกณฑ์การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่โปร่งใส

ยุติธรรมสามารถตรวจสอบ   ได้ โดยจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่สมาคมศัลยแพทย์ระบบ

ปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประเมินศักยภาพ ปัจจุบันศักยภาพคือ 4 คน โดยไม่

จ ากัดเพศ เชื้อชาติและศาสนา และได้มีการประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 

ปัจจุบันหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปได้ 4 คน ต่อปี โดยตามก าหนด

แพทยสภาได้ประกาศให้สามารถรับแพทย์ประจ าบ้านดังนี้ 
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1. แพทย์ใช้ทุน รับตรงหลังจากส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้ผ่านแพทย์เพ่ิมพูน

ทักษะ 1 ปี ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก่อนเริ่มฝึกอบรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาล

ที่อยู่ในพ้ืนที่ขาดแคลนแพทย์ ซึ่งก าหนดอัตราก าลังคนในแต่ละปีโดยสถาบันพระบรมราช

ชนก ซึ่งปัจจุบันได้ 1 คน ต่อปี และท าการสมัครผ่านคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณเดือนสิงหาคม ของทุกปี 

2. แพทย์ประจ าบ้าน รับสมัครแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา โดยปัจจุบันผู้สมัคร

ต้องมีคุณสมบัติ ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะใช้ทุน 3 ปี และติดต่อขอทุนศึกษาต่อ

จากโรงพยาบาลต้นสังกัด สามารถฝึกอบรมได้ 3 คนต่อปี ท าการสมัครผ่านแพทยสภา และ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยการรับสมัคร

จะพิจารณาจากหลายคุณสมบัติ ทั้งคะแนนเกรด คะแนนเจตคติ คะแนนสัมภาษณ์ ทุน และ

โรงพยาบาลที่ให้ทุน ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1) ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

2) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 2525 

3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 

4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกลุ่มของสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย  

เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบับ พ.ศ. 2559 

 

การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 

2) เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาจากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันพระ
บรมราชชนกก าหนด 
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3) ต้องสอบผ่าน ศรว.ขั้น 1 และขั้น 2 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. เอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว.ขั้น 1 และข้ัน 2 
2. หนังสือรับรองผลการเรียนปีที่ 1-ปีที่ 5 (transcript) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตรประชาชน 
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
6. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี จากคณาจารย์ใน

สถาบันการศึกษา อย่างน้อย 2 ท่าน (ใส่ซองปิดผนึก ส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชา) 
7. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเท่า จากสถาบันของ

มหาวิทยาลัยในประเทศ มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับ สมัคร 
การสมัคร 
 กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.med.cmu.ac.th (สมัครงานออนไลน์) 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. คุณสมบัติพ้ืนฐาน (5) 
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (3)  > 80 percentile ของผู้สมัคร  3 

     60-79 percentile ของผู้สมัคร  2 
     40-59 percentile ของผู้สมัคร  1 
     < 40 percentile/ไม่มีคะแนน  0 

3. คุณสมบัติเศษอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีประโยชน์ส าหรับการฝึกอบรม (2) 
4. คะแนนสอบศรว. (2 ขั้นตอน)   30 
5. คะแนนสอบสัมภาษณ์    60    

  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ ามากกว่า 60% ของคะแนนทั้งหมด ทางภาควิชาจึงจะน ามา
พิจารณาในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยเรียงล าดับจากผู้ที่มีคะแนนมากท่ีสุดไปยังผู้ที่มี คะแนนน้อยที่สุด  

- จ านวนรับสมัครเป็นไปตามโควตาที่คณะฯ ประกาศรับสมัคร 

- กรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนรวมเกิน 60% ไม่ครบตามโควตาที่คณะฯ ประกาศ ทางภาควิชาอาจจะ
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 60% ล าดับแรกเป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณาจารย์ในที่ประชุมการ
คัดเลือกท าการโหวตรับ หากมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้พิจารณารับเข้าการฝึกอบรมได้ 
 

http://www.med.cmu.ac.th/


71 
 

  
HOST1 

 

 
 
 

การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) ต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการชดใช้ทุนครบตามก าหนดของแพทย์สภานับตั้งแต่วันที่เริ่มชดใช้ทุน จนถึง
วันที่เริ่มการฝึกอบรม (ให้ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก) 

2) สอบผ่าน ศรว. ครบทั้ง 3 ขั้นตอน 
3) ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมกับสถาบันอ่ืน 

 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. เอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว.ทั้ง 3 ขั้นตอน  
2. หนังสือรับรองผลการเรียนปีที่ 1-ปีที่ 6 (transcript) 
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
5. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี จากผู้บังคบ

บัญชา 1 ฉบับและผู้ร่วมงาน 1 ฉบับ (ใส่ซองปิดผนึก ส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชา) 
6. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเท่า จากสถาบันของ

มหาวิทยาลัยในประเทศ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
 

การสมัคร 
สามารถ download ใบสมัครได้ท่ี www.med.cmu.ac.th/dept/surgery และส่งใบสมัคร

พร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง แพทยสภา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. คุณสมบัติพ้ืนฐาน (15 คะแนน) 
- จ านวนปีที่ใช้ทุน (5 คะแนน)          คะแนน 

   มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี    5 
   2 ปี      3 

 1 ปี      2 
      - ต้นสังกัด (5 คะแนน) 

ทุนต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย   5 
ทุน 8 จังหวัดภาคเหนือ/3 จังหวัดภาคใต้  5 
ทุนอ่ืน ๆ     3 

http://www.med.cmu.ac.th/surgery
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ไม่มีทุน      0 
     - คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 

     > 80 percentile ของผู้สมัคร  3 
     60-79 percentile ของผู้สมัคร  2 
     40-59 percentile ของผู้สมัคร  1 
     < 40 percentile/ไม่มีคะแนน  0 
        - คุณสมบัติเศษอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีประโยชน์ส าหรับการ
ฝึกอบรม (2 คะแนน) 
   2.  คะแนนสอบศรว. (2 ขั้นตอน+ใบประกอบ) (30 คะแนน) 
   3.  คะแนนสอบสัมภาษณ์  (55 คะแนน)    
    

- ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ ามากกว่า 60% ของคะแนนทั้งหมด ทางภาควิชาจึง จะน ามา
พิจารณาในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยเรียงล าดับจากผู้ที่มีคะแนนมากท่ีสุดไปยังผู้ที่มีคะแนนน้อย
ที่สุด  

- จ านวนรับสมัครเป็นไปตามโควตาที่คณะฯ ประกาศรับสมัคร 

- กรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนรวมเกิน 60% ไม่ครบตามโควตาที่คณะฯ ประกาศ ทางภาควิชาอาจจะ
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 60% ล าดับแรกเป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณาจารย์ในที่ประชุมการ
คัดเลือกท าการโหวตรับ หากมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้พิจารณารับเข้าการฝึกอบรมได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

  
HOST1 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 14 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาคือใคร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรมอบหมายให้ เป็นผู้แนะน า แนะแนว และให้
ค าปรึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในแต่ละปีการศึกษา โดยให้ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธี ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทราบถึงลักษณะการฝึกอบรมของสถาบันนั้น ๆ หลักสูตร กิจกรรมของหลักสูตร ความรับผิดชอบที่ผู้เข้าฝึกอบรม
ต้องปฏิบัติ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม สิทธิในการลาต่าง ๆ การท างานร่วมกัน รวมถึงเรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่  และ
การปรับตัวในสถาบัน  
 
คุณลักษณะท่ีดีของอาจารย์ท่ีปรึกษา   มีดังนี ้

1. ทราบถึงโครงสร้างของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
2. สามารถช้ีแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างดี 
3. รับการปรึกษาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไม่มเีงื่อนไข 
4. ไม่ยึดตนเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน 
5. มีเจตคติทีด่ีในการให้ความช่วยเหลือ คือ ผู้ให้การปรึกษามีความตั้งใจ มีความเมตตา ชอบที่จะให้ความช่วยเหลือแก ่
   ผู้ที่มีปัญหาอย่าง เป็นมติรและจริงใจ มีท่าทีที่อบอุ่น 
6. เป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักเก็บรักษาความลับ 

 
บทบาทหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา    

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 

1. ด้านวิชาการ (Academic advisor) 
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยดูแลให้

ค าปรึกษา แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
1.1   หลักสูตร 
1.2   ระบบการจัดการศึกษา 
1.3   การลงทะเบียนเรียน 
1.4   วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล  

 

ดูแลให้ก าลังใจแก่นักศึกษาด้านการเรียน เมื่อพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหา เรื่องการเรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ หรือติดต่ออาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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มีปัญหา ให้การช่วยเหลือ คอยสอบถามหรือติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
 
 

 
2. ด้านการท างาน และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  

อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยดูแลให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในด้านการท างาน และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ 

2.1   แนะน าสถานท่ีท างานและแผนกต่าง ๆ ในสถาบันฝึกอบรม  
2.2   ระบบการส่งตรวจต่าง ๆ ในสถาบันฝึกอบรม 
2.3   ระบบการปรึกษาและรับปรึกษาผู้ป่วย 
2.4   การอยู่เวร ห้องพักเวร 
2.5   ระเบียบการลาต่าง ๆ 

 
3. ด้านการพักอาศัย หอพัก และสถานที่ออกก าลังกาย 

อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยดูแลให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในด้านการพักอาศัย หอพัก และสถานท่ีออกก าลังกาย ได้แก่ 

3.1   แนะน าสถานท่ี หอพัก 
3.2   ระเบียบการใช้หอพัก 
3.3   แนะน าสถานท่ีออกก าลังกาย 
3.4   ระเบียบการใช้สถานท่ีออกก าลังกาย 
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ภาคผนวกที่ 15 
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 
สถานที่ ภาควิชาได้มีสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านได้ใช้ในการเรียนการ
สอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิเช่น ห้องเรียนบรรยาย ห้องประชุมกลุ่มย่อย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการส่อง
กล้องเสมือนจริง   มีห้องสมุดในห้องพักเพ่ือส าหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล มีห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ที่
สามารถค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีห้องอ่านหนังสือ มีห้องปฏิบัติการที่สามารถท าการ
ประชุมทางไกล ทั้งของภาควิชาและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการติดสแกนนิ้วมือเพ่ือกัน
คนนอกเข้าภาควิชาหลังเวลาราชการ   
ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง   (High End) 
ส าหรับด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องสมุดระดับคณะฯ    เป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกแห่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ได้จัดตั้งจุดบริการ Wireless LAN เพ่ิมจากจุดบริการที่คณะ
ติดตั้งให้ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นและการท าวิจัย รวมถึง e-learning 
ด้านอาคารสินทรัพย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารโรงพยาบาล ๕ อาคาร  ได้แก่  อาคาร
บุญสม มาร์ติน อาคารตึกสุจิณโณ อาคารศูนย์ศรีพัฒน์ อาคารเฉลิมพระบารมี อาคารโรงพยาบาลสงฆ์แห่ง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีอาคารที่สนับสนุนงานการศึกษาและวิจัย 2 อาคาร ได้แก่  อาคาร
เรียนรวม อาคารราชนครินทร์ นอกจากนั้นยัง มีอาคารสนับสนุน ได้แก่ อาคารซักฟอก อาคารโภชนา อาคาร
จอดรถสวนดอกปาร์ค อาคารบ าบัดน้ าเสีย หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และหอพักนักศึกษาแพทย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส านักงานภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 101, 1 และ 2  ห้องผ่าตัดจ านวน 14 
ห้อง หอผู้ป่วยสามัญ, หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต, หอผู้ป่วยวิกฤต, ห้องฝึกปฏิบัติการ Simulator  
 

ล าดับที่ ชื่อห้อง อาคาร พ้ืนที่/ต.ร.ม. 

1 ส านักงานภาควิชา บุญสม มาร์ติน 54.2 

2 ห้องพักอาจารย์ในส านักงานภาควิชา บุญสม มาร์ติน 53.7 

3 ห้องประชุมโอกาสระเบียบ บุญสม มาร์ติน 100 

4 ห้องเรียน 3 บุญสม มาร์ติน 34.4 

5 ห้องหน่วยวิจัย บุญสม มาร์ติน 20.6 

6 ห้องหัวหน้าภาควิชา บุญสม มาร์ติน 19.3 

7 ห้องพักอาจารย์ จ านวน 17 ห้อง บุญสม มาร์ติน 25 



76 
 

  
HOST1 

 

ล าดับที่ ชื่อห้อง อาคาร พ้ืนที่/ต.ร.ม. 

8 ห้องพักอาจารย์ จ านวน 6 คน สุจิณโณ 13.4 

9 ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน บุญสม มาร์ติน 51.1 

10 ห้องสมุดในห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน บุญสม มาร์ติน 30.7 

11 ห้องนอนในห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน บุญสม มาร์ติน 22.6 

12 ห้องพักนักศึกษา ปี 6 บุญสม มาร์ติน 54 

13 ห้องพักนักศึกษา ปี 4, 5 บุญสม มาร์ติน 49.4 

14 ห้องพักอาจารย์รวม บุญสม มาร์ติน 70 

15 ห้องเรียน 0209 เฉลิมพระบารมี 20 

16 ห้องเรียน 0210 เฉลิมพระบารมี 20 

17 ห้องเรียน 403 ราชนครินทร์ 102 

18 Simulation training center 50 ปี คณะ

แพทยศาสตร์ 

 

1) เป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 1200 เตียง ซึ่งได้รับการรับรอง Advanced 

Hospital accreditation แล้ว มีชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง

ผู้ป่วยนอกและในห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอกเวลาราชการและผู้ป่วยวิกฤต 

 
จ านวนผู้ป่วยนอกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

ปี จ านวน (ครั้ง) 
2558 11,188  
2559 11,872  
2560 12,495  

 
จ านวนผู้ป่วยในศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

ปี จ านวน (ครั้ง) 
2558 7,194  
2559 7,832  
2560 7,290  
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จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

ปี จ านวน (ครั้ง) 
2557 2,510  
2558 2,315  
2559 2,354  
2560 2,458  
2561 2,618  

 

2) มีการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งแบบบรรยายและแบบเชิงปฏิบัติการ ในระดับชาติ และ

นานาชาติ เพื่อรองรับการฝึกอบรมและการดูแลผู้ป่วย 

3) มีการจัดประชุมแบบสหสาขา เพ่ือส่งเสริมการท างานในแบบสหวิชาชีพ อีกทั้งยังท าให้การ

ท างานราบรื่นและผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด   

4) มีการจัดอบรมการท าวิจัย มีห้องวิจัยและนักสถิติท่ีสามารถให้ค าปรึกษาเรื่องการวิจัยได้ตลอด 

อีกทั้งยังมีอาจารย์ในภาควิชาที่จบการศึกษาด้าน Clinical Epidemiology ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและ

สถิติ รวมถึงภาควิชาได้มีการสนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านไปเสนองานวิจัยในต่างประเทศซึ่งได้มีการสนับสนุน

ทุนทรัพย์ในการเดินทาง 

5) มีผู้ที่จบการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและได้ปรึกษาผู้มีคุณวุฒิทางด้านแพทยศาสตร์

ศึกษามาเป็นที่ปรึกษาและเป็นกรรมการในการฝึกอบรม  

6) มี MOU เพ่ือแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมจากสถาบันในและต่างประเทศ 

7) มีระบบห้องปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีเครื่องมือเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่อง CT scan, MRI,  

PET scan 

8) มีห้องฝึกปฏิบัติการด้าน Endoscopic, Laparoscopic ,Cadaveric ที่สามารถช่วยในการฝึก

ปฏิบัติของแพทย์ประจ าบ้านได้ และมีการจัดการอบรม  Workshop ทุกปี 

9) มีห้องวิจัยสัตว์ทดลอง มีห้องวิจัยทางเคมีรองรับในการท าวิจัยทุกประเภท 
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 วิธีการ รอบระยะเวลา 

1. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/

หลักสูตร 

ประชุมประจ าปีภาควิชา ทุก 1 ปี 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ รวบรวม PBA, EPA, คะแนนพฤติกรรม ทุก 3 เดือน 
3. แผนการฝึกอบรม 
 

ประชุมคณะกรรมการแพทย์  
ประจ าบ้าน, ประชุมภาควิชา 

ทุก 3 เดือน 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน       ของ
แผนการฝึกอบรม 

ประชุมคณะกรรมการแพทย์ 
ประจ าบ้าน 

ทุก 3 เดือน 

5. การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อสอบ, คิด MPL ทุก 1 ปี 
6. พัฒนาการของผู้รับ 
การฝึกอบรม 

รวบรวม PBA, EPA, คะแนนพฤติกรรม ทุก 3 เดือน 

7. ทรัพยากรทางการศึกษา แหล่งค้นคว้าห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์  (E-
library, E-book) มี username ให้รายบุคคล 
และแหล่งค้นคว้างานวิจัย (E-journal) และมี
เนื้อหา ข้อสอบ แบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ท า ง ร ะ บ บ  E- learning ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทุก 1 ปี 

8. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

มีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่มีการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่ก าหนด ได้รับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒบัตรแสดงความรู้
ความช านาญ ผลการเรียน (GPA) เฉลี่ยขั้นต่ า 
3.0 

ทุกครั้งท่ีมีการ
พิจารณารับ
อาจารย์ใหม ่
ทุก 1 เดือน 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
การรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและ
ความต้องการของระบบสุขภาพ 

มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ทุนต้น
สังกัด รวมถึงโรคที่พบได้บ่อยทางศัลยกรรม
จากต้นสังกัดนั้น ๆ 

ทุก 1 ปี 

10.  สถาบันร่วมฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน 

ประชุมหารือกับสถาบันร่วมฝึกอบรม  
เชียงราย/ล าปาง/นครพิงค์ 

ทุก 1 ปี 

11. ข้อควรปรับปรุง โดยแสวงหา
ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ฝึกอบรม/หลักสูตรจากนายจ้าง ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. แบบสอบถามแพทย์ประจ าบ้าน 
(ทุกช้ันปี) 
2. จากการประชุมร่วมกับแพทย์ 
ประจ าบ้าน  
3. แบบสอบถามแพทย์ประจ าบ้าน 
ที่จบการศึกษาไปแล้ว 
4. แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตหรือ 
สถาบันต้นสังกัด 
5. การเยี่ยมรพ.ท่ีมีแพทย์ที่จบไปท างานอยู่ 

ทุก 1 ปี 
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ภาคผนวกที่ 16 
คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 

 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 
หัวข้อ รายละเอียด 
คณบดี ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บ ารุงกิจ 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ.พญ.วิมล  ศิริมหาราช 

ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน (Program director) ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมติ 
จ านวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ทั้งหมด เต็มเวลา 51 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 18 ท่าน 
จ านวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ทั่วไป เต็มเวลา 25 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 8 ท่าน 

จ านวนอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เต็มเวลา 8 ท่าน / ไม่เต็มเวลา 2 ท่าน 
จ านวนเตียงศัลยกรรมทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ) 268 เตียง / 44 เตียง 

จ านวนเตียงศัลยกรรมทั่วไปทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ) 142 เตียง / 44 เตียง 
จ านวนเตียงศัลยกรรมระบบปัสสาวะ(สามัญ/พิเศษ) 24 เตียง / 44 เตียง 

จ านวนเตียง ICU ศัลยกรรม 
(หรือโควตาเตียง กรณีใช้ ICU รวม) 

8 เตียง 

จ านวนห้องผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด 21 ห้อง 
จ านวนห้องผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

(หรือจ านวน period ผ่าตัดต่อสัปดาห์) 
4 ห้อง / สัปดาห์ 

จ านวนห้องผ่าตัดเล็ก PCN, TRUS 3 ห้อง / สัปดาห์ 
จ านวนห้องผ่าตัด Endoscopy 3 ห้อง / สัปดาห์ 

จ านวนห้องส่องกล้อง Cystoscopy OPD 2 ห้อง / สัปดาห์ 
จ านวนห้อง ESWL 4 ห้อง / สัปดาห์ 

จ านวนห้อง Urodynamics 2 ห้อง / สัปดาห์ 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ แพทย์ประจ าบ้าน 16 คน  

จ านวนแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป (ปี 4:3:2:1) 4:4:4:4 
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รายช่ือผู้บริหารภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์      รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช   

รองหัวหน้าภาควิชศัลยศาสตร์     ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์     ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์,  

ผศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น    รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์     

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก    รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ าดีและตับอ่อน   ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด     ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม    อ.พญ.อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบัดวิกฤต  ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต    

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก     รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง  

หัวหน้าหน่วยกุมารศัลยศาสตร์      ผศ.นพ.เจษฎา สิงหเวชสกุล  

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ    ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ  

หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์     ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา 

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง      อ.นพ.โอภาส พิณไชย     

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด   อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล  

ประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย   

1. คณะกรรมการการศึกษา   

2. คณะกรรมการวิจัย   

3. คณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าภาควิชา   

5. คณะกรรมการดูแลหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาศัลยศาสตร์  

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

7. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

8. คณะท างานดูแลแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  

9. คณะกรรมการ KM Surgery  

10. คณะกรรมการดูแลหลักสูตรนักศึกษาแพทย์ 
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จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์และบุคลากร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
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. (ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก)  ,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 
Ph.D. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด) University of 
Southampton อังกฤษ, 2545 
Ph.D. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต) University 
Southampton อังกฤษ  ,2546   
อ.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด), แพทยสภา, 2548 
 
 
 

/  



83 
 

  
HOST1 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
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  
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 
 

/  
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
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. (เวชบ าบัดวิกฤต)  ,แพทยสภา , 2547 
วท.บ.(ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,2555  
อ.ว.(ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) ,แพทยสภา 2556  

/  

19 ผศ.นพ.ก าธน จันทร์แจม่ 
 

43 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2543  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  ,แพทยสภา , 2548 
/  

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  
โลจนาภิวัฒน ์
 

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 
 

/  
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ที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ 

 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 

ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์
เต็มเวลา บางเวลา 

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  
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   ปริญญาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น 
(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 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ,มหาวิทยาลัยมหิดล ,
2545 

/  
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HOST1 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
35 ผศ.นพ.ชุมพล  เจตจ านงค์ 

 
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 

/  

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 

/  
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HOST1 

 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
43 ผศ.พญ.ฉัตรอรุณ  

ริมสุขเจริญชัย 
 

38 วท.บ.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548  
พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), แพทยสภา, 2554 
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์รวงอก)  ,แพทยสภา , 25 65  

/  

44 ผศ.นพ.นพพล  ทักษอุดม 
 

38 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2547 
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์รวงอก)  ,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 

/  

47 ผศ.นพ.เจษฎา  สิงห์เวชสกุล 
 

56 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2531  
วท.บ. (ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 
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)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่}2560 
ประกาศนียบัตร(กุมารศัลยศาสตร์),National Hospital 
of Pediatrics,2556 
ประกาศนียบัตร(กุมารศัลยศาสตร์)Certificate of 
Attendance University of Hong Kong, Queen 
Mary Hospital,2557 

/  
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HOST1 

 

 
ที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ 

 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์
เต็มเวลา บางเวลา 

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. (ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก), แพทยสภา, 
2554 

/  

51 อ.นพ.จิระพงศ์  วงศ์ฟัก 31 พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), แพทยสภา, 2562 
 

/  

 
ชื่อ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
1 ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริปรารถนาด ี 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 ์
 
 

 - 
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HOST1 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
5 ผศ.นพ.ผจญ  วงษ์ตระหง่าน 77  พ.บ. แพทยศาสตร์บณัฑิต 

อ.ว.อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร ์
 1.5 

6 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์  วุฒิการณ์ 75 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 10.5 

7 ผศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ 75 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 12 

8 ผศ.นพ.วินัยศักดิ ์ ขัตติพัฒนาพงษ ์ 74 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ป.ชั้นสูงทางคลนิิก 
อ.ว.อนุมัติบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร ์
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 10 

9 อ.นพ.วัฒนา  ขัตติพฒันาพงษ์ 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 ตระกูลทิวากร 67 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 - 

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

 13 

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 ชัยศรีสวัสดิส์ุข 65 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และอนุมัตบตัรศัลยศาสตร์
ตกแต่ง 

 1.5 

16 ศ.เกียรติคุณ นพ.ก าพล  เลาหเพ็ญแสง 65 พ.บ. แพทยศาสตรบ์ัณฑิต 
ว.ว.วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป 
อ.ว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์
หลอดเลือด 

 6.5 
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HOST1 

 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา 
ระบุจ านวนชั่วโมง/สปัดาห ์

เต็มเวลา บางเวลา 
17 รศ.นพ.สุริธร 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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HOST1 

 

รายนามคณาจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา 

1. ผศ.นพ.ศุภณ    ศรีพลากิจ  หัวหน้าหน่วย    
2. ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน ์    
3. อ.นพ.ศิวัฒม์    ภู่ริยะพันธ์    
4. รศ.นพ.พิษณุ    มหาวงศ์             
5. ผศ.นพ.พฤทธ์   กิติรัตน์ตระการ             
6. อ.นพ.อัคร    อมันตกุล              
7. อ.นพ.จรัสพงศ์   วุฒิวงศ ์  
8. อ.นพ.ธีรภัทร    แสงมีอานุภาพ 
   

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา  
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์  วุฒิการณ์   
2. รศ.นพ.สุริธร     สุนทรพันธ์ 
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เนื้อหาของการฝึกอบรม 

 
เนื้อหาโดยสังเขป ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา   
 

1 ความรู้พื้นฐานที่เป็นหลักการเบื้องต้นของศัลยศาสตร์ 
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 เนื้อหาส าคัญ (Essential Contents) ของการฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่าง 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) 
2.6   โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female  
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       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) 
 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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 
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 
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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  

  
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 

 
 
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 
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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 
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  
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      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 

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  
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การจัดการเรียนการสอน 
การปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1  
 ทางคณะกรรมการแพทย์ประจ าบ้านได้จัดการปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ทุกคนก่อนเข้ามา

เรียนเพ่ือปรับความรู้และความเข้าใจในวิชาศัลยศาสตร์ บอกหน้าที่ การปฏิบัติตัว สอนเทคนิคการท าหัตถการ

พ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนเข้าเรียน ระยะเวลาอบรม 3 วัน ภาคทฤษฎี 

16 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง ดังนี้ 

 
ตารางสอนและเนื้อหาวิชา 

วัน เดือน ปี เวลา เนื้อหา อาจารย์ผู้สอน 
วันท่ี 1 เดือน
มิถุนายน  

6 ช่ัวโมง 1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์ และ
คณะฯ 
 
 
 

(ช่วงปฐมนิเทศ 
แพทย์ประจ าบ้าน
ช้ันปีท่ี 1) 
 
ส าหรับแพทย์ใช้
ทุนชั้นปีที่ 2 ให้
ศึกษาจากวิดิ
ทัศน์ 

  ระบบสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิการ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผูป้่วย
เป็นองค์รวม 

 การประกันคณุภาพโรงพยาบาล การ
ท างานสหสาขาวิชาชีพ การบริหาร
ความเสีย่งและการวิเคราะห์หาสาเหต ุ

 การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วย 
 ทักษะการสื่อสาร 
 ปัญหาทางกฎหมายและจรยิธรรม 

  การใช้เวชสารสนเทศทางการแพทย์  
(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. แพทยศาสตรศึกษาส าหรับแพทย์ประจ า
บ้าน 

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน  
และคณะ/ ภ.สตูิศาสตร์-นรีเวช 

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 
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การศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1  
 แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียน เพ่ือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  
 แผนการสอนกระบวนวิชา พ.ปบ. 701 (345701) เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
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 จ านวน 2 หน่วยกิต และกระบวนวิชาตามแขนงวิชา จ านวน 
16 แขนงวิชาที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อีก 24 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งทางวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีความรู้ความช านาญ สามารถให้การรักษา
ผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และมี
วุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรสาขาสุขภาพและวิชาชีพอ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
 ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา พ.ปบ. 701  

หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา พ.ปบ. 701 นักศึกษาสามารถ 

3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การท าวิจัยและวิเคราะห์สถิติทาง
การแพทย์ การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ การใช้สารสนเทศทางการแพทย์ แพทยศาสตร
ศึกษา และการบริหารจัดการทั่วไป   

4. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ 
มีวิชาเรียน ดังต่อไปนี้ 

การบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 
สาขาศัลยศาสตร์ 

หัวข้อเร่ือง อาจารย์ 

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 ์
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หัวข้อเร่ือง อาจารย์  

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 

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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บรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 

สาขาศัลยศาสตร์  
 

หัวข้อเร่ือง อาจารย์ 

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 
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หัวข้อเร่ือง อาจารย์  

Bioethics III ผศ.นพ.วนรักษ์   วัชระศักดิ์ศลิป ์

Liver and splenic injury ผศ.นพ.นเรนทร์   โชติรสนริมิต 

Examination กรรมการหลักสูตร 

 
 
วัน เดือน ป ี เวลา เนื้อหา อาจารย์ผู้สอน 
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. 

การท าวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 
   ทางการแพทย์ (ตอนที่ 1) 
- A short course: Ethics in Clinical Research 
Involving Human Subjects 

VII. Ethical principles and guidelines of 
research involving human 

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

IX. Informed consent process and 
documentation  

X. Vulnerable population and 
additional protection 

XI. Risk and benefit analysis and safety 
precaution  

XII. IRB/REC review and submission 
process 

 
 
 
 
 
รศ.ดร.นิมิตร  มรกต 
 
 
 
 
อ.ดร.นพ.ณัฐ  
คูณรังษีสมบูรณ ์
 
 
 
ผศ.นพ.ฉลอง  
ชีวเกรียงไกร 

กันยายน   เวลา 13.00 
-15.00 น.  

 หลักการบริหารจัดการทั่วไป 
ณ ห้องบรรยาย 5 (MD 5) 

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

พฤศจิกายน  09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 15 อาคาร
เฉลิมพระบารม ี

การท าวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ทางการแพทย์ (ตอนที่ 2) 

การวิเคราะห์ทางสถิติทางการแพทย์ 
 

 
 
อาจารย์จากศูนย์ระบาดวิทยา
คลินิกและสถิตศิาสตร์คลินิก 
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วัน เดือน ป ี เวลา เนื้อหา อาจารย์ผู้สอน 
เดือนพฤษภาคม 
 ปีถัดไป 

10.00-12.00 น. สอบไลก่ระบวนวชิา 345701 – เพ่ิมพูนทักษะ
วิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

สอบไล ่: ณ ห้องสอบช้ัน 5  
อาคารราชนครินทร ์

ให้นักศึกษาน าคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ ได้แก่  

CMU-eTEGS, CU-TEP, TU-GET, 
KU-EPT, IELTS  และ TOEFL   
เป็นผลสอบที่มีอายไุม่เกิน 2 ปี  

มาแสดงเป็นเงื่อนไขภาษาอังกฤษของ
กระบวนวิชา 345701 

การใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 

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 
ก าหนด   
            
ถ้าได้คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด ก็
ให้เต็ม 20 คะแนน ถ้าไมไ่ด้ให้
เทียบบัญญตัิไตรยางศ์  คิดตาม
สัดส่วนคะแนนท่ีนศ.ได ้

 
การประเมินผล 

1. คะแนนเข้าห้องเรียน        10 คะแนน  
(ต้องเข้า เรียนไม่น้อยกว่า 80% - ได้  10 คะแนน ; ในกรณีที่มี เหตุ ไม่สามารถเข้าเรียนได้                     
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 การท าวิจัยและการวิเคราะห์สถิติทางการแพทย์     25 คะแนน 
3.3 แพทยศาสตรศึกษาส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน       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 
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การตัดเกรด 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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การจัดอบรมระยะสั้น  

ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม

ตามก าหนด ดังนี้  

3. อบรมพ้ืนฐานวิจัยทางคลินิก (Basic Surgical Research & Methodology) และการอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี 

(Good Surgical Practice) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาอบรมประมาณ 1 

สัปดาห์ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

4. วทิยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery) จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดชั่วโมงบรรยายร่วมทั้งประเทศ และมีการสอบประเมินหลังสิ้นสุดการอบรม โดย

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

 นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. การจัดอบรม Advance Cardiac Life Support โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ

ฝึกอบรมพ้ืนฐานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกภาควิชาเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  

4. Advance Trauma Life Support (ATLS) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและต้องสอบ

ผ่านการประเมินจึงจะมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 

 
กิจกรรมวิชาการภายใน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1. การปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ได้ทราบ

ถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันฝึกอบรม การฝึกอบรมและสอบฯ การท างานและการอยู่เวร โดยมีวิทยากร

เป็นคณาจารย์ในหน่วยฯ และหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ได้

แสดงความคิดเห็น และสอบถามในเรื่องต่าง ๆ  

2. การอบรมภาคทฤษฎีภายในหน่วย จะมีการก าหนดให้มีการจัดการประชุม เช่น Topic Review, Interesting 
Case Conference, MM Conference, Journal Club รวมทั้ง Interdepartmental Conference ใน
หน่วยร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาอ่ืน ซึ่งจะจัดเป็นประจ าดังตาราง  
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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 
มาร์ติน 

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 ห้อง
ประชุมสนาน สิมารักษ์ ภาควิชา
รังสีวิทยา 

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. หอ
ผู้ป่วย 

การประชุมเตรียมผู้ป่วยใหม่เพ่ือรับการผ่าตัด (Pre-Op Round) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ทุกวันพุธเวลา 13:00-14:00 น. 
ณ ห้องประชุม ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก 2 

การประชุมร่วม สหสาขา (Transplantation Team) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. ศิวัฒม์ 

ทุกวันอังคาร (สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 
ของเดือน) เวลา 13:00-14:00 น. 
ณ ห้องประชุมหน่วยเปลี่ยนไต 
ชั้น 10 ตึกศรีพัฒน์ 
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การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรค (Guideline Review) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน 
เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้อง
ประชุมTrauma Center อาคาร
เฉลิมพระบารมี 

การบรรยายพิเศษจากอาจารย์ (Special Lecture) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. พิษณุ 

วันพฤหัสบด ี2 ครั้ง/ป ีเวลา
08:00-09:00 ณ ห้องประชุม
Trauma Center อาคารเฉลิม
พระบารมี 

การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (Research Progression) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ. จรัสพงศ์ 

วันพฤหัสบดี 2 ครั้ง/ปี เวลา 
08:00-09:00 ณ ห้องประชุม
Trauma Center อาคารเฉลิม
พระบารมี 

 
กิจกรรมวิชาการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

- Morbidity and Mortality Conference 
        เป็ นการ เ รี ยนการสอนที่ มุ่ งประ เด็ น ไปถึ ง  complication ที่ เ กิ ดขึ้ นตั้ ง แต่  preoperative, 
intraoperative และ postoperative period เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันต่อไป เป็นการเรียนการสอนที่มุ่ง
ประเด็นไปถึง cause of death ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัย, การดูแล รักษา ตลอดจนหลังผ่าตัด 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางท่ีจะไม่ให้เกิดซ้ าซ้อนอีก 

- Topic Review 
        เป็นการเรียนการสอนที่รวบรวมรายละเอียดหรือวิชาการใหม่  ที่น่าสนใจในแต่ละหัวข้อที่ทางหน่วย
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นผู้ก าหนดขึ้น โดยให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2-4, แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียน 
เป็นผู้รวบรวม โดยมีอาจารย์ในหน่วยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

- Journal Club 
        เป็นการเรียนการสอนที่น า เสนอหัวข้อ journal ที่น่ าสนใจทั้ ง ในแง่ของ research design, 
methodology หรือ result โดยมีอาจารย์ของหน่วยฯ เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

- Interesting Case Conference 
        การสอนโดยน าประวัติ, การตรวจร่างกาย, ผลเอกซเรย์, วิธีการรักษา รวมถึงเทคนิคการผ่าตัดของ
ผู้ป่วยที่น่าสนใจ มาน าเสนอและเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 
และอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้ค าแนะน าทั้งในด้านวิชาการ และจริยธรรม 
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- Guideline Review 
        การสอนโดยน าเอาแนวทางการรักษาโรค (Guideline) ที่น่าสนใจ มาน าเสนอและเปิดโอกาสให้แพทย์
ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้ค าแนะน าทั้งในด้าน
วิชาการ และจริยธรรม 

- Morning Round 
        เป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่
จะท าการรักษา ส าหรับผู้ป่วยของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ที่นอนอยู่ในรพ. โดยเปิดโอกาสให้แพทย์
ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้ค าแนะน า 

- Pre-Operative Round 
        เป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่
จะท าการรักษา ส าหรับผู้ป่วยของหน่วยศัลยศาสตร์ ระบบปัสสาวะ ที่เตรียมตัวจะเข้ามาท าการรักษา 
(preadmission waiting list) โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 
และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้ค าแนะน า 

- Uro-Radio Conference 
        เป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่น่าสนใจ โดยมีอาจารย์และแพทย์ประจ า
บ้านจาก ภาควิชารังสีวิทยามาร่วมท าการศึกษาและให้ค าแนะน า 

- Uro-Patho Conference 
        เป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอผลการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วยที่น่าสนใจ โดยมีอาจารย์
จาก ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

- Special Lecture 
        เป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญจากในหรือนอกหน่วยฯ ที่จะมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
กับแพทย์ประจ าบ้าน เนื้อหาการบรรยายมักมีความทันสมัย และเป็นลักษณะหลากหลายสาขา 

- Research Progression 
        เป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี โดย
เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์ของหน่วยฯ คอยให้
ค าแนะน า 

- Transplantation Team 
        เป็นการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางที่จะท าการรักษา 
ส าหรับผู้ป่วยที่เตรียมตัวจะเข้ามาท าการเปลี่ยนไต (renal transplantation) โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ า
บ้านมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และมีอาจารย์จากหลายหน่วยฯ คอยให้ค าแนะน า 
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3. การประชุมระหว่างสถาบัน Interhospital Conference เป็นการประชุมน าเสนอความรู้หรือประชุมอภิปราย

ผู้ป่วยผ่านทางระบบ Teleconference ซึ่งจัดโดย สมาคมฯ 6 ครั้ง ต่อปี   

4. Cadaveric Workshop ทางภาควิชาได้จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการผ่าตัดกับร่างอาจารย์ใหญ่ 2 ครั้ง 

ต่อปี ครั้งละ 3-4 ร่าง เป็นการฝึกหัตถการที่ส าคัญและจ าเป็น ในร่างอาจารย์ใหญ่ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนี้ จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์  ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและความช านาญทางหัตถการการ

ผ่าตัดสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี  

ผู้รับผิดชอบ  
คณาจารย์ ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วัตถุประสงค์ 

          นักศึกษาสามารถ 
1. ทราบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ของการผ่าตัด ที่จะศึกษา  
2. ทราบขั้นตอนของการผ่าตัดที่จะศึกษา  
3. ทราบ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการผ่าตัด และการแก้ไข 
4. เพ่ิมพูนทักษะในการผ่าตัด โดยการฝึกท าในร่างอาจารย์ใหญ่ 

 
  นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการเลือกหัตถการที่ตนเองต้องการฝึกฝนแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ โดยมี หัตถการ ให้เลือก ดังต่อไปนี้  

หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

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 
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Laparoscopic surgery 

Transurethral surgery  

 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 อาจารย์ก าหนดวัน ให้นักศึกษาทราบ โดยจะจัด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง นักศึกษาแจ้งอาจารย์ว่าต้องการ
เรียนรู้เรื่องใดล่วงหน้า 3 เดือน เพ่ือเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่และเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัด 
หมายก าหนดการ 
09:30-10:00 Pre-Test 
10:00-11:30 บรรยาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
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) ทางสถาบันฝึกอบรมได้จัดการฝึกทักษะการผ่าตัดผ่านกล้อง

โดยเป็นการผ่าตัดเสมือนจริง ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี จ านวน 4 ครั้งต่อปี โดยมี

อาจารย์หมุนเวียนมาช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ 

เจ้าของโครงการ ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ 

หน่วยงานด าเนินการ หนว่ยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จุดประสงค์   

1. เพ่ือให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านได้ฝึกผ่าตัดผ่านกล้องให้เกิดความช านาญ ในขั้นพ้ืนฐานตามเป้าประสงค์
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการเรียนการสอน และการฝึกผ่าตัดไปปรับใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบปัสสาวะให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

หลักการและเหตุผล 

การฝึกอบรมในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะนั้นประกอบด้วยการเรียน การสอนในภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ โดยเทคนิคการผ่าตัดในภาคปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การผ่าตัดแบบเปิด (Open 
surgery) และการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic/Robotic assist/Endoscopic surgery)  
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การผ่าตัดในปัจจุบันมักได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านความนิยมสู่ยุคสมัยผ่าตัด
ผ่านกล้องและ การผ่าตัดแบบลุกล้ าน้อย แต่การผ่าตัดผ่านกล้องจ าเป็นต้องอาศัยความช านาญ และทักษะการใช้
เครื่องมือที่ดี ดังนั้นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านควรมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและมีทักษะเบื้องต้น
ก่อนที่จะลงมือผ่าตัดกับผู้ป่วย 
 จากเหตุผลดังกล่าวหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น โดยมีคณาจารย์ในหน่วยมาร่วมให้
ความรู้ ฝึกสอนผ่าตัด และแลกเปลี่ยนเทคนิค เพ่ือแพทย์ประจ าบ้านจะได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยต่อไป  

เป้าหมาย  
     แพทย์ประจ าบ้านสามารถ 

5. ทราบลักษณะของการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง 
6. สามารถใช้เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องได้ 
7. มีทักษะพ้ืนฐานในการผ่าตัดส่องกล้องเช่น การจับเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อ การผูกไหม 
 

ตัวช้ีวัด และแบบประเมินผล 
1.ด้านความรู้: จัดท าแบบทดสอบก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยมีเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 80 หลังกิจกรรม 
2.ด้านทักษะ: อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมประเมินทักษะการผ่าตัดของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
3.ด้านความพึงพอใจ: จัดท าแบบสอบถามโดยแพทย์ประจ าบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ครั้งที่1 

 instrumentation 

 tissue handling 

 

รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ 
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 
ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ   
อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์    
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ครั้งที2่ 

Test 

 object transferring 

 needle transferring 

 rubber band handling 

 

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์             
ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ           
อ.นพ.อัคร อมันตกุล            
อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์ 
อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ 
 
    
 

 

ครั้งที3่ 

 tissue dissecting and cutting 

 suturing and knot 

 

 

ครั้งที4่ 

Test 

 suturing and knot 

 circle cutting 

 tissue dissecting 

 

 
 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 อาจารย์ก าหนดวัน ให้นักศึกษาทราบ โดยจะจัด ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง  

ระยะเวลา (ปีการศึกษา 2563) 

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

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

- ครั้งที ่3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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- ครั้งที ่4 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทรัพยากรและงบประมาณ 
- อุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดของคณะ ณ ศูนย์ผ่าตัดเสมือนจริง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปีคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

3. ภาคปฏิบัต ิ
          ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินั้น เป็นการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ที่คลินิกตรวจผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอก) หอ
ผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยวิกฤต ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นไปตามตารางกิจกรรมดังนี้ 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

 
 

 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 

อังคาร 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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การดูแลผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลเป็นผู้ป่วยในของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 
 1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 

 2. ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่ไม่มีปัญหาความผิดปกติในด้าน 
              อ่ืน 

การดูแลผู้ป่วยช่วงเช้า 
วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันพุธ: เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07:00 น.  
เริ่มดูแลผู้ป่วยพร้อมกับอาจารย์ประจ าสายที่ศัลยกรรมหญิง 2 ก่อนแล้วไปที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2, พิเศษ 

7, พิเศษ 2, พิเศษ 9, พิเศษ10, พิเศษ 4-6, ICU ศัลยกรรม และผู้ป่วยที่รับปรึกษาตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ 
วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์:  
เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เวลา 08:00-09:00 น. ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ Chief resident เป็นผู้

นัดหมาย Chief resident ต้องมา round ในวันหยุดทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้ แพทย์ประจ าบ้าน 1, 2 หรือ Intern น าการ 
round เองโดยไม่มี Chief resident อยู่ด้วย ยกเว้น Chief resident ได้แจ้งอาจารย์ไว้ล่วงหน้าแล้ว หากตรวจพบว่า 
Chief resident ไม่ได้มา round เช้าในวันหยุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ถือว่ามีความผิด 
การดูแลผู้ป่วยช่วงเย็น 

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 เสาร์ อาทิตย์  

ไม่มีการ round ward รอบเย็น 
ห้องผ่าตัดในเวลาราชการ 
 มี 3 วัน  

ทุกวันจันทร์, อังคาร และวันศุกร์ ห้องผ่าตัดหมายเลข 12 (Kidney Transplantation, Open Surgery 
laparoscopic Surgery), ห้องผ่าตัดหมายเลข 14A (Endourology, Pediatric Urology) ,ห้องท าหัตถการเล็ก (PCN)  

ในวันศุกร์ มีห้องผ่าตัดหมายเลข 2 (Pediatric Urology, Voiding Dysfunction) เพ่ิมอีก 1 ห้อง  
การตรวจ Urodynamics 
 แพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียนรู้เรื่องการตรวจ Urodynamics  ในผู้ป่วยทีม่ีปัญหาทางด้านการ
ปัสสาวะ ที่ห้องตรวจทุกวัน พุธและพฤหัสบดี 
 
การสลายนิ่ว (ESWL)  
 แพทย์ประจ าบ้านเข้าเรียนรู้ การสลายนิ่วในชั้นปีที่ 2, 3 
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การออกตรวจผู้ป่วยนอก 
 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 
 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (ศัลยศาตร์ทั่วไปและ ศัลยศาตร์ระบบปัสสาวะ) เป็น first call 
สลับกันและแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเป็นล าดับ  
การตามอาจารย์ประจ าหน่วย 
 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 
  
แนวทางการปฏิบัติงานแยกตามชั้นปี (Job Description) 

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 1 ระยะเวลา 12 เดือน 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)    

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Trauma) 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Anesthesiology)  

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเวชศาสตร์วิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (Intensive Care Unit) 

- เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพ้ืนฐาน (General Urology)
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สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี 1 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 

(เดือน) 

สถานที่ปฏบิัติงาน 

   Urology 

   

   Trauma 

 

   ICU 

 

   Plastic Surgery 

   

   General Surgery (Colorectal Surgery) 

    

   Anesthesiology 

 

   Radiology  

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 2 ระยะเวลา 12 เดือน 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การ
ตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังใน
หัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. สามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัย และเลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับโรค และสถานะของ
ผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ (Patient 
Care) 

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

3. มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาขั้นต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระบบปัสสาวะ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
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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 และการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

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

Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
7.4 ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study 

หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรน าเสนอโครงร่างวิจัย ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรม และ เสนอความก้าวหน้าของการท าวิจัย (Research Progression) เป็น
ระยะในชั้นปีนี้ 

     8.   ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ าบ้าน 
           ชั้นปีที ่2 ต้อง 

8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
8.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
8.3 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

      9.   ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

     10.   การปฏิบัติ งานให้ เข้ ากับระบบ (System-Based Practice)  แพทย์ประจ าบ้ านชั้นปีที่  2 มี 
            ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ  
            ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ า กัดและอยู่ ในภาวะวิกฤต มี 
            ความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 2 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 

 

12 
 

 

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 3 ระยะเวลา 12 เดือน 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 3 เพ่ือเป็นการน าความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากชั้นปีที่ 2 มาประยุกต์ใช้ในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ
และการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังในหัวข้อสมรรถนะการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9  
              เดือน 

2. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก 
              เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ในสถาบันหลักซึ่งเปิดอบรมแพทย์  
              ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ระยะเวลาไม่เกินสถาบันละ 1 เดือน 

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
             (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 และการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง  
              ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

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

              and Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอน นักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
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7.4 ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective Study หรือ Prospective Study  
                          หรือ Cross-Sectional Study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก และควรเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า  
                          80% และเสนอความก้าวหน้า (Research Progression) ของการท าวิจัยเป็นระยะในชั้น 
                          ปีนี ้

8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า 
              บ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 

8.1 เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
8.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ หรือแพทยใ์ช้ทุนรุ่นหลังได้ 
8.3 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  3 มี 
                ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ 
                ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต มี 
                ความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 3 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 

 
วิชาเลือกเสรี 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมหลักซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
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ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีท่ี 4 ระยะเวลา 12 เดือน 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการน าความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาจากทุกชั้นปีที่ผ่านมา มาใช้จริงในการที่จะให้การวินิจฉัย การ
ตรวจสอบ การรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ด้านดังใน
หัวข้อสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นระยะเวลา 9 
              เดือน 

2. ก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (Elective) 3 เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก 
              เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาได้ในสถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
              ฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน   
   (Medical Knowledge and Skills) 
4. เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมทางวิชาการภายในสถาบันฝึกอบรม 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 และการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง  
              ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

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

              and Improvement) 
7.1 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
7.2 ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทยใ์ช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
7.3 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
7.4 ต้องท างานวิจัย และจ าเป็นต้องส่งผลงานน าเสนอต่อสาธารณะ และส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
     ทางการแพทย ์

8. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ า 
              บ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 

8.1 มีความเป็นผู้น า มีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานเป็นอย่างด ี
8.2 เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานสอนนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และ 

                แพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้ 
8.3 เป็นผู้น าในเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
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8.4 เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
8.5 ควบคุมบันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
8.6 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
8.7 มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่น ๆ 

9. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 ต้อง 
9.1 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
9.2 พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

10. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่  4 มี 
                ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและ 
                ความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะวิกฤต  
                มีความสามารถท่ีจะปรับการท างานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี 4 (ระยะเวลา 12 เดือน) 

สาขา ระยะเวลา 
(เดือน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

General Urology 
 
 

วิชาเลือกเสรี 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยศัลยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย 

 

สถาบันฝึกอบรมสมทบที่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะน า 

1. โรงพยาบาลนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
3. โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 
4. สถาบันฝึกอบรมสมทบซึ่งได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ 
   ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
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การประเมินผลการเรียนการสอน 
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนชั้นดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2   

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

4.1 ไดร้ับการอบรม กระบวนวิชา พ.ปบ. 701 (345701) 
4.2 ผ่านการสอบ  In-Training Examination 1 ครั้ งต่อปี  ในเดือน เมษายน เกณฑ์ผ่านที่  50 
เปอร์เซ็นต์ อนุญาตให้สอบแก้ตัว ใน 1 เดือน 
4.3 ผ่านการประเมินพฤติกรรมจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
4.4 ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  
4.5 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการส าหรับชั้นปีที่ 1  

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3  
1. น าเสนอ 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 แพทย์ประจ า 

               บ้านแต่ละชั้นปี  
2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook  
2.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นชั้นปีที่ 4  
1. น าเสนอ 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 
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2.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรม จากผู้ร่วมงาน ได้แก่ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
2.3 ผ่านตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการบันทึก Logbook    
2.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 3 

จบการศึกษาชั้นปีที่ 4  
1. น าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ

ประจ าปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุม
วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

2. ส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นลงตีพิมพ์ ควรท าให้เสร็จสิ้นในช่วงชั้นปีที่ 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 แพทย์ประจ า
บ้านแต่ละชั้นปี 
3.3 ผ่านตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของการบันทึก Logbook  
3.4 ผ่านการประเมินแบบบันทึกหัตถการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ 2 หัตถการ ส าหรับชั้นปีที่ 4 

 

เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น 

หัวข้อ 
วิธีการและเอกสาร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

หมายเหตุ  
 

1. การประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการ

ปฏิบัติงานของแพทย์

ประจ าบ้าน  

(โดยอาจารย์) 

คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่

ละหัวข้อ หากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมิน

หรือมีอย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการ

ประเมินว่าไม่พึงพอใจ 

ถ้าการประเมินจากอาจารย์

ในต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า จะ

พิ จ า ร ณ า ล ง โ ท ษ ต า ม

บทลงโทษ และเข้าที่ประชุม

กรรมการแพทย์ประจ าบ้าน 

 รายงานการลง 

logbook ของสมาคม 

มีบันทึกถูกต้อง 

 

 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดยใช้ 

PBA 

แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์  Milestone 

อย่างน้อย  

2 หัตถการ ตามช้ันปีท่ีก าหนดต่อปี  
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3. การประเมินโดยใช้ EPA  แบบประเมิน EPA   ต้องผ่านตาม Milestone ที่ก าหนด

ไว้ในแต่ละ EPA  

 

4. การสอบ 

-In-Training Exam  

ข้อสอบ 

- In-Training Exam (in 

house)  

- In-Training Exam 

(multi-institutes)  

 

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการ

ก าหนดค่า MPL ของแต่ละชั้นปี 

การตกแตล่ะครั้งจะมีการซ่อม และ

มีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่

ผ่าน  1 ครั้งในช้ันปี จะพิจารณาให้

ซ้ าช้ัน 

 

5.การเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ แบบเซ็นช่ือเข้าร่วม

ประชุม 
จ านวนครั้งเข้าร่วม  80%  

6. ความประพฤติ  ประเมิน

สมรรถนะ 360 องศา ด้าน

จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมิน

ต่าง ๆ จาก 

- นศพ.ปี 6 (Extern) 

- พยาบาล 

- เพื่อนร่วมงาน  

- แพทย์ต่างแผนก  

ถ้าหากมีการประเมินคะแนนแล้วตก 

อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมินหรือมี

อย่างน้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมนิ

ว่าไม่พึงพอใจ จะต้องถูกพิจารณาหา

ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการดูแล

แพทย์ประจ าบ้าน และหาก

พิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องจริง 

จะต้องถูกตักเตือน  

 

7. งานวิจัย แบบรายงาน

ความก้าวหน้าของ

งานวิจัย 

มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ

การท าวิจัยและการด าเนินงานวิจยั

ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปี  

 

  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพื่อได้รับการเสนอชื่อแพทย์ประจ าบ้านเข้าสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโร จากสถาบันฝึกอบรม 
 

หัวข้อ 
วิธีการและเอกสาร 

ที่ใช้ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

1.การประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ใบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ า

บ้าน  

คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละหัวข้อ ใน

แต่ละเดือน ใบประเมินหากมีการประเมินคะแนน

แล้วตก อย่างน้อย 2 หัวข้อประเมนิหรือมีอย่าง

น้อย 1 หัวข้อ ที่มีการประเมินว่าไม่พึงพอใจ 

จะต้องเรียกตักเตือนและคาดโทษ 
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 - เล่มรายงาน logbook 

 

มีการบันทึก surgeon 50 ราย และ assistant 50 

ราย และมี essential procedure ครบ ตามที่

ราชวิทยาลัยก าหนด 

2. การสอบภาคปฏิบัตโิดยใช้ PBA  แบบประเมิน PBA  ผ่าน PBA ตามเกณฑ์ milestone 

3. การประเมินโดยใช้ EPA   แบบประเมิน EPA   ระดับความสามารถตาม EPA 

ของแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละชัน้ปี 

4. การสอบ 

- Formative Evaluation  

- In-Training Exam  

ข้อสอบ 

- In-Training Exam (in house)  

- In-Training Exam (multi- institutes)  

 

คะแนนสอบในแตล่ะครั้ง จะมีการก าหนดค่า MPL 

ของแต่ละชั้นปี การตกแต่ละครั้งจะมีการซ่อม 

และมีการตักเตือน ถ้าตกและซ่อม ไม่ผ่าน 2 ครั้ง

ใน 1 ช้ันปี จะพิจารณาให้ซ้ าช้ัน 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.การเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ แบบเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุม จ านวนครั้งเข้าร่วม  80% 

6. ความประพฤติ  ประเมิน

สมรรถนะ 360 องศา ด้าน

จริยธรรม, การปฏิสมัพันธ์ 

แบบฟอร์มใบประเมินต่าง ๆ คะแนนเฉลีย่  2.5 

7. งานวิจัย - น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

Chief’s Conference 

-  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 1 เรือ่ง ตาม

แบบฟอร์มของ ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์. 

รายงานวิจัยอย่างน้อย  1 ฉบับ 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(4 ปี) 
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9. แพทย์ประจ าบ้านต้องมีความ

ประพฤติด ี

 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา พ.ศ. 2555 

 

 
ทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills) 

ประเมินจากการท าผ่าตัดร่วมกับอาจารย์ในห้องผ่าตัด โดยใช้กิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ 
(Entrustable Professional Activity; EPA) ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยา เป็นผู้ด าเนินการก าหนดในหลักสูตร โดยแพทย์ประจ าบ้านจะต้องให้อาจารย์ที่ควบคุมการผ่าตัดในวันนั้น
ลงนามรับรอง 

เกณฑ์ผ่าน ต้องมี อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ 
 

หัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Procedures in Urology) 

แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ต่อไปนี้ ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เทคนิคการผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ ผลการ
ผ่าตัด ผลการผ่าตัดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมีทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะต่าง ๆ 
ที่ต้องท าได ้

การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะท าได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรือต้องการ 
ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจ าบ้านควร
จะต้องมี ความรู้ต่าง ๆ เช่นกัน สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้าให้
สามารถท าได ้

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ก าหนดเป้าหมายในการท าหัตถการของแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาแยกตามหมวดหมู่ให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถ (Milestones) ในการท าหัตถการ
หนึ่ง ๆ เป็น 5 ขั้นดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1               เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น  
 (Not allowed to practice the EPA) 

 
     ขั้นที่ 2               ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การก ากับดูแล  

 (Assistant practice the EPA with full supervision) 
 
     ขั้นที่ 3               สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล  

    (Practice the EPA with supervision) 
 
     ขั้นที่ 4      สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง  

  (Unsupervised practice allowed) 
 
     ขั้นที่ 5                 สามารถ ก ากับควบคุม ผู้อ่ืนปฏิบัติได้  

  (Supervision task is given) 
 
 

โดยก าหนดขีดความสามารถ และจ านวนผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

N 

1. Procedures A x-y 

 

ผู้ฝึกอบรมชั้นปีที่ N ต้องมีขีดความสามารถ ขั้นที่ X ในการท าหัตถการ A เป็นจ านวน Y ราย 
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แบบสอบถามกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activity; EPA) 
               ขั้นขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละหัวข้อ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 
1. Adrenal Gland 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

1 2 3 4 
1. Adrenal biopsy (open, laparoscopic, percutaneous)  

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

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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13. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)  3-2 4-2 5-2 
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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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)  

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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18. Ureterolysis  1-1 
19. Pyeloplasty (open, laparoscopic)  2-1 
20. Cutaneous pyelostomy  1-1 
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4. Bladder and Urachus 
 

Procedures 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 

 
5. Prostate 
 

Procedures 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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Procedures 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี
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) 
      -  Bladder neck reconstruction and seminal 
vesiculectomy 

 2-4 3-1 

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 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
 

ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี
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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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 
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Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 

 
8. Testis and Genital Tract 
 

Procedures 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
ผู้ฝึกอบรมชั้นป ี

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 
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 
หมายเหต ุหมายเลขแรกหมายถึงระดับขีดความสามารถ หมายเลขที่สองหมายถึงจ านวนอย่างน้อยของผู้ป่วยที่ได้รับการท าหัตถการและได้รับการประเมิน 
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การประเมินสมรรถนะ PBA หรือหัตถการ 
 แพทย์ประจ าบ้านต้องมีความสามารถในการท าผ่าตัดได้เองโดยผ่านการประเมินสมรรถนะ PBA หรือ
หัตถการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 2 หัตถการตามที่ก าหนดในแต่ละชั้นปี โดยแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี
สามารถเลือกหัตถการที่จะประเมินเพียง 2 หัตถการในแต่ละชั้นปีเท่านั้น การประเมินจะท าโดยอาจารย์ใน
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทย์ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย 
 

ก าหนดชนิดการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี  
Operation  

 
ปี 1  

 
ปี 2  

 
ปี 3  

 
ปี 4  

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

X 
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 
 
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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แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายองคชาต (Circumcision) 
(ส าหรับ Resident 1 ระดับ 4-3 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 3 ราย) 

 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
การแนะน าตัว แจ้งการวินิจฉัยโรค และขออนุญาตท าการการผ่าตดั   
 

 

การให้ค าอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษาดว้ยการผ่าตัด   
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   
การแนะน าการปฏิบัตติัวต่อผู้ป่วยและญาติ ก่อนออกจากโรงพยาบาล   
ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออก (Orchidectomy) 
(ส าหรับ Resident 1 ระดับ 4-1 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 1 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
การแนะน าตัว แจ้งการวินิจฉัยโรค และขออนุญาตท าการการผ่าตดั   
 

 

การให้ค าอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษาดว้ยการผ่าตัด   
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   
การแนะน าการปฏิบัตติัวต่อผู้ป่วยและญาติ ก่อนออกจากโรงพยาบาล   
ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า TRUS Biopsy Prostate 
(ส าหรับ Resident 1 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
การแนะน าตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   
 

 

 

การให้ค าอธิบาย 

 

 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
อธิบายวิธีการท าอย่างชัดเจน   

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   
ท าหัตการด้วยความนิ่มนวล   
ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผูป้่วยกลับบ้าน   
เขียน operative note และ post op order   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาที่ต้องมาฟังผลช้ินเนื้อ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Cystoscopy และ Biopsy 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 4-5 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 5 ราย) 

 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค, ข้อบ่งชี้ในการท า cystoscopy, ทางเลือกการรักษา, วิธีการ
ท าหัตการ, ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และขอ informed consent 

  

รู้จักชื่ออุปกรณ์ในการท า cystoscopy และเตรียมอุปกรณ์ต่อไปน้ี Lens 30°, 70°   
Bridge   
Sheath   
Sterile water   

ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ประกอบ bridge   
ประกอบ light source   
ต่อ fluid source    
ต่อ camera เข้ากับ lens   

White balance เครื่องมือก่อนท าการส่องกล้อง    
ใส่ lubricant ใน urethra และ sheath ก่อนใส่เครื่องมือ   
ใส่น้ าเข้าภายในกระเพาะปัสสาวะ 200-300 ml และหยุดการใส่น้ า   

Orientate cystoscope ได้เหมาะสม   
Systemic examination ระบุต าแหน่ง uriteric orifice   

สังเกต urine flow จาก UO ท้ัง 2 ข้าง   
บอกต าแหน่งและตรวจ lateral wall ท้ัง 2 ข้าง   
บอกต าแหน่งและตรวจ posterior wall   
บอกต าแหน่งและตรวจ dome    
ระบุส่ิงผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะได้   
ตรวจความผิดปกติของ urethra และ prostate    

เทคนิคในการตรวจ Handle tissue ได้เหมาะสม ไม่ท าความอันตรายเพิ่มต่อ tissue ปกติ   
ขยับ scope ได้ efficacy โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกล้องท่ีไม่จ าเป็น    
Instrument ท้ังหมดเคลื่อนท่ีไปด้วยกัน และสายไม่พันกัน    
ให้ assistant ช่วยโดยเกิดประโยชน์สูงสุด   

ตรวจชิ้นเน้ือในกระเพาะปัสสาวะ ถ้าเจอความผิดปกติ   
ผู้ตรวจแจ้งผลการตรวจ cystoscopy แก่ผู้ป่วย และเขียน operative note   
ผู้ตรวจให้ค าแนะน าการปฏิบัติผู้ป่วยหลังเสร็จหัตการ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 3-5 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 5 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว ถามชื่อผู้ป่วย ให้ค าแนะน า และให้ความรู้แกผู่้ป่วยก่อนการตรวจ 

- การตรวจปสัสาวะพลศาสตร์ (urodynamicS) เพื่ออะไรและได้ประโยชน์อย่างไรกับผู้ป่วยราย
นี ้

- ขั้นตอนการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นไดห้ลังตรวจ 

- ทางเลือกการรักษาอื่น 

- ตรวจสอบว่ามีการสวนอุจจาระคืนก่อนตรวจ เพื่อป้องกันผลตรวจผิดพลาด 

- ขอ informed consent จากผู้ป่วย 

  

การเตรียมข้อมลูของผู้ป่วยก่อนตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ (urodynamics) 

- ซักประวัติและตรวจร่างกาย 

- แปลผลการจดบันทึกการดื่มน้ าและการปัสสาวะ (frequency-volume chart) (ถ้ามี) 

- แปลผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ เช่น การตรวจปสัสาวะ เป็นต้น 

  

ให้ผู้ป่วยปัสสาวะลงเครื่องตรวจการไหลปัสสาวะ (uroflowmetry)   

แปลผลการตรวจการไหลของปัสสาวะ (uroflowmetry) ได้อย่างถูกต้อง   

การอธิบายค าสั่งของแพทย์และการรายงานความรูส้ึกต่าง ๆ ของผู้ปว่ยท าได้อย่างถูกต้อง   

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   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   

 
ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Open Cystolithotomy/ Repair Bladder 
(ส าหรับ Resident2 ระดับ 3-2 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งชี้ความจ าเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผ่าตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้   

ขอ informed consent   
การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory 

- Group match blood component (ถ้าจ าเป็นใน case trauma) 

- Preoperative antibiotic 

- Skin preparation 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสัญญี, อายุรแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   

เลือกสายสวนปัสสาวะ (Foley catheter) ขนาดใหญ่และใส่ใน operative field    
 
 
ส าหรับ open cystolithotomy 
 
 

หลีกเลี่ยงการเข้าช่องท้อง   

เย็บ stay suture ได้เหมาะสม   

Cystotomy และน า vesical calculi ออกจนหมด   

ตรวจสอบผนังกระเพาะปัสสาวะอย่างละเอียดก่อนเย็บปิด   
ใส่ suprapubic catheter (ตามความเหมาะสม) และบอกข้อบ่งชี้ท่ี
จ าเป็นในกรณีท่ีต้องใส่สายในผู้ป่วยรายน้ี 

  

เย็บกระเพาะปัสสาวะ 2 ชั้น   
ทดสอบว่าไม่มีการรั่วหลังการเย็บ โดยใส่น้ าในกระเพาะปัสสาวะ  150-200 มิลลิลิตร   
ใส่สายระบายหลังผ่าตัดเสร็จ   
ท าหัตการด้วยความน่ิมนวล   

เขียน operative note อย่างละเอียด   

ดูแลหลังผ่าตัดรวมถึงแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้น   

นัดหมายการตรวจ cystogram และเอาสายสวนปัสสาวะหรือ cystostomy tube ออกอย่างเหมาะสม   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาท่ีต้องใส่สายสวนปัสสาวะ   

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Suprapubic Cystostomy 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 3-3 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 3 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 

 

 

การให้ค าอธิบาย 

 

 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 

ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory 

- Group match blood component (ถ้าจ าเป็นใน case trauma) 

- Preoperative antibiotic 

- Skin preparation 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญี, อายรุแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   
 

 

 

 

 

ส าหรับ Percutaneous SPC 

Distend bladder 300 ml (หรือที่ maximal capacity)   
คล า pubic symphysis เลือกต าแหน่งที่แทงเหนือกว่า 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 
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 เลือกต าแหน่ง skin incision เหนอืกว่า pubic symphysis 1-2 
FB 

  

ส าหรับOpen 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   

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และสอนวิธีการดูแลสาย catheter   

 

ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Urethral Dilation 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
การให้ค าอธิบาย 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
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   
ท าทุกข้ันตอนด้วย sterile technique   
Dilate urethra โดยไมม่ี false passage หรือ bleed per meatus   

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

  

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้านและแจ้งแผนการรักษา   
 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า ESWL 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ านวน 2 ราย)  

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 

การให้ค าอธิบาย 
ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   

วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent   

เลือก case ที่จะมาท าอย่างเหมาะสม   

เช็ค imaging และ ผล lab ทุกครัง้ ,ทราบข้อห้ามและข้อควรระวังในการท า   

ทา gel โดยไม่มี air bubble   

ใช้ fluoroscope หรือ ultrasound ในการ locate ต าแหน่ง stone ได ้   

Ramping ใน renal stone และ. Titrate ทุก 500 shock   

ปรับ rate และ energy อย่างเหมาะสม และ ประเมินผู้ป่วยเป็นระยะระหว่างท า   

ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผูป้่วยกลับบ้าน   

เขียน operative note และ post op order   

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้านและแจ้งแผนการรักษา   

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................... ......................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Renal biopsy, PCN, Drain  
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งชี้ความจ าเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   
ขอ Informed consent   

 
 
ข้อมูลการผ่าตัด 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผ่าตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้   
การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  

- Basic laboratory evaluation 

- ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (V/S, status) 

- เลือกผู้ป่วยและข้างที่จะท าการผ่าตัดได้ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ 

  

การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (อายุรแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด)   

ใช้ ultrasound เพื่อเลือกต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม   
แจ้งผู้ป่วยก่อนฉีดยาชา และแทงเข็มทุกครั้ง   

ฉีดยาชาบริเวณเดียวกับท่ีจะท าการกรีดผิวหนังเพื่อแทงเข็ม   

เลือกอุปกรณ์ท่ีจะใช้ตรวจเก็บชิ้นเน้ือ/ใส่สายระบายได้อย่างถูกต้อง   

แทงเข็มเข้าไปในบริเวณที่ต้องการระบาย หรือ บริเวณที่ต้องการชิ้นเนื้อได้อย่างแม่นย า   

ส าหรับ PCN ใส่ Guide wire และ check ต าแหน่ง guide wire 
ด้วย ultrasound 

  

 Dilate tract under guide wire   
 ใส่สาย under guide wire โดยให้ pig tail อยู่ใน

ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
  

 Irrigate สายเบาๆ เพื่อเช็คว่าสาย work ดี   
 fix สายได้อย่างเหมาะสม   
ประเมินภาวะแทรกซ้อนก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน   
เขียน operative note และ post op order   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน และแจ้งระยะเวลาท่ีต้องเปลี่ยนสาย   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................ .................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................ 
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แบบประเมินผลการท าหัตถการ Antegrade Pyelography 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ านวน 2 ราย) 

 
 

รายการประเมิน 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว และการบอกการวินิจฉัยโรค   

การให้ค าอธิบาย  
- ข้อบ่งชี้และความจ าเป็น 

-  วิธีการท าหัตถการ 

- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตถการ 

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

- การให้ยาปฏิชีวนะ หรือรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก่อนท าหัตถการ 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

  

ทักษะการท าหัตถการ 

- ท าความสะอาดสาย PCN/Nephrostomy ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

- ฉีดสารทึบรังสีด้วยแรงดันพอเหมาะ 

- ตรวจทางรังสี หรือใช้ fluoroscope อย่างเหมาะสม 
- การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน และ sterile technique 

- บันทึกการท าหัตถการ     

  

การดูแลหลังการท าหัตถการ  
- การเผ้าระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาที่เหมาะสม 
- ค าสั่งการรักษาหลังท าหัตถการ 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



150 
 

  

  

 

แบบประเมินผลการท าหัตถการ Retrograde pyelography 
       (ส าหรับ Resident 2 ระดับ 5-2 สอนรุ่นน้องได้ จ านวน 2 ราย) 

 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น 

การแนะน าตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   

การให้ค าอธิบาย  
                   -  ข้อบ่งช้ีและความจ าเป็น 

                    - วิธีการท าหัตถการ 

                    - ความส าเร็จในการท าหัตถการ 

                    - ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น 

                          - Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหตัถการ 

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

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

  

ทักษะการท าหัตถการ 

- ส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอยา่งเหมาะสม 

- ใส่สาย ureteric catheter ในต าแหน่งเหมาะสม 

- ฉีดสารทึบรังสีด้วยแรงดันพอเหมาะ 

- ตรวจทางรังสี หรือ ใช้ Fluoroscope อย่างเหมาะสม 

-   การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน และ sterile technique 

- บันทึกการท าหัตถการ 

  

การดูแลหลังการท าหัตถการ  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- ค าสั่งการรักษาหลังท าหัตถการ 

    

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
.............................................................................……………......................... .....................................………………… 
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แบบประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีขยายท่อไต Ureteral dilatation 
(ส าหรับ Resident 2 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   
การให้ค าอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ี/ความจ าเป็นในการรักษา 

- วิธีการรักษา 

- ความส าเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Inform consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ 

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

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนท าหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผ่าตัด (วิสญัญี, อายรุแพทย์, พยาบาลห้อง
ผ่าตัด) 

- ค าสั่งการรักษาก่อนท าหตัถการ (Pre-operative order) 

  

ทักษะการท าหัตถการ 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะและรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ระบุต าแหน่งพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง 

- ใส่ขดลวด และอุปกรณ์ขยายท่อไตในต าแหน่งที่เหมาะสม 

- ขยายท่อไตด้วยเวลาที่เหมาะสม 

- การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- การเลือกใช้อุปกรณ์ และมีการดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม 

- บันทึกการท าหัตถการ (Operative note) 

  

การดูแลหลังการท าหัตถการ 

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- ค าสั่งการรักษาหลังการท าหัตถการ (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Transurethral Cystolitholapaxy 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 1 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   
เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (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  โดยไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ (ในกรณี mechanical 
cystolithotripsy) 

  

Fragmentation vesical calculi และ evauated vesical calculi โดยไม่เหลือค้าง   
Cystoscopy หลังท าหัตการเพื่อประเมิน bladder injury   
Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ท าหัตการด้วยความนุ่มนวล   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   

ให้การดูแลรักษาหลังผ่าตดั  และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า TURP 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 4-3 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 3 ราย) 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
การแนะน าตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการในการท า TURP   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

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

  

ประสานกับทีมวิสญัญีเพื่อเลือกวิธีการระงับปวดอย่างเหมาะสม (general anesthesia หรือ spinal 
block) 

  

รู้จักช่ืออุปกรณ์ในการท า 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 และปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือก่อนท าการส่องกล้อง    
หาก urethra เล็กต้อง dilate urethra มากกว่าขนาด resectoscope 2 เบอร ์   

ใส่  resectoscope ตามเข้าไปใน sheath และ orientate resectoscope ได้เหมาะสม   
Systemic examination ระบุต าแหน่ง verumontanum   

ระบุต าแหน่ง bladder neck,trigone   
ระบุต าแหน่ง ureteric orifice   
ตรวจ bladder และระบคุวามผิดปกติก่อนท าหัตถการ   

เทคนิคการ 
TURP 

Mark ต าแหน่ง verumontanum ก่อนท า   
รอให้ bladder distend ก่อนลงมือตัดช้ินเนื้อ   
Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ขยับ resectoscope โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็นในขณะตดัชิ้นเนื้อ   

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

ใส่ 3-way Foley catheter และ CBI   
เขียน operative note และ post op order อย่างละเอียด   
สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งเหมาะสม   
ผู้ตรวจใหค้ าแนะน าการปฏิบตัิผู้ปว่ยหลังเสร็จหตัการ   

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า TURBT 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการในการท า TURBT   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

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

  

ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse   
เลือกวิธีการดมยาสลบได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งของก้อน เพื่อป้องกัน obturator reflex   
รู้จักช่ืออุปกรณ์ในการท า 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 และปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือก่อนท าการส่องกล้อง    
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   
ระบุต าแหน่ง uriteric orifice   
สังเกต urine flow จาก UO ทั้ง 2 ข้าง   
บอกต าแหน่งและตรวจ lateral wall ทั้ง 2 ข้าง   

 บอกต าแหน่งและตรวจ posterior wall   
 บอกต าแหน่งและตรวจ dome    
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 ระบุพยาธสิภาพที่จะท าการ TURBT ได้ครบ   
เทคนิคการ 
TURBT 

Instrument ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปดว้ยกัน และสายไม่พันกัน   
ขยับ resectoscope โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็นในขณะตดัชิ้นเนื้อ   
Distend bladder ได้อย่างเหมาะสม   
ตัดก้อนเป็นค า ๆ ไมต่ัด stalk ของก้อนก่อน และตัดได้อย่าง adequate   

 ไม่จี้ base ของก้อน หากไมจ่ าเปน็ 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 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

  

  

 

แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Unroof Renal Cyst 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 1 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   
ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (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   
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน    

 
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี Ureteroscopy (URS) 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 4-1 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 1 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   
การให้ค าอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ีการรักษา 

- วิธีการรักษา 

- ความส าเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

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

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนท าหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- ค าสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order) 

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ใส่ guidewire เข้าในท่อไตอย่างถูกต้อง 

- ใส่กล้อง ureteroscope ด้วยความนุ่มนวล ไม่บาดเจ็บต่อท่อไต 

- เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท าหัตถการ 

- กรณีใสส่าย ureteric catheter/DJ stent ใส่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

- การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- ดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม ไม่ให้ไดร้ับความเสียหาย 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- ค าสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
..................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมิน ผลการดูแลผู้ป่วย ในการท า Nephrolithotomy 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 2-2   ช่วยจ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้ค าอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (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) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลการดูแลผู้ป่วย ในการท า Pyelolithotomy 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 3-1 ท าได้เองโดยแบบประเมิน มีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 1 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้ค าอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (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) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลการดูแลผู้ป่วย ในการท า Open Nephrectomy 
(ส าหรับ Resident 3 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้ค าอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (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) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลการดูแลผู้ป่วย ในการท า Laparoscopic Nephrectomy  
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้ค าอธิบาย:  

-  วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

- Informed consent 

  

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  

- (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) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



163 
 

  

  

 

แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Nephroureterectomy 
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 4-1 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 1 ราย)  

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, บอกการวินิจฉัยโรค   

 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   

วิธีการรักษา รวมถึงทางเลือกอื่น   

 
 
ข้อมูลการผ่าตดั 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั   

การผ่าตัด   

การดูแลหลังผา่ตัด   

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นได ้   

ขอ informed consent จากผู้ป่วย   

เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม (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   

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน   

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน ผลการดูแลผู้ป่วย ในการท า Ureteral Reimplantation  
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 3-4 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 4 ราย) 

รายการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

แนะน าตัว แจ้งช่ือผู้ป่วย   
บอกการวินิจฉัยโรค และข้อมลูที่มาของการวินิจฉัยได้ถูกต้องและเหมาะสม   
บอกข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด และไตขา้งที่ถูกผ่าตัดถูกต้อง   
การให้ค าอธิบาย:  

- วิธีการผ่าตดั: incision, catheter 

- การเตรียมตัวก่อนผ่าตดั 

- ภาวะแทรกซ้อน ระหว่าง และหลงัผ่าตัด 

- การปฏิบัตติัวหลังผ่าตดั 

  

Inform consent : 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตการไดอ้ย่างเหมาะสม  
            (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) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) 
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 4-2 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 2 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัวและบอกการวินิจฉยัโรค   
การให้ค าอธิบาย 

- ข้อบ่งช้ี/วิธีการรักษา 

- ความส าเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

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

- ผลตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิล์มลา่สุดก่อนท าหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมเลือด และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- ค าสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order)  

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องและใสส่าย ureteric catheter ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

- จัดท่าผู้ป่วยเตรยีมผ่าตัดได้อยา่งเหมาะสม 

- เลือกต าแหน่งท่ีเจาะได้เหมาะสม 

- เจาะและขยายรูเจาะ (dilation) ได้อย่างเหมาะสม 

- เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น intracorporeal lithotripsy ได้เหมาะสม 

- ใช้ Fluoroscope ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้รังสีมากเกินจ าเป็น 

- การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- มีการตดัสินใจที่ดีในขณะผ่าตัด 

- การดูแลเครื่องมือ และใช้เครื่องอย่างระมดัระวัง 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- ค าสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเพื่อการรักษาด้วยวิธี Retrograde intrarenal surgery (RIRS) 
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 4-1 ท าได้เองโดยไม่ต้องควบคุม จ านวน 1 ราย) 

 

รายการประเมิน 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว และการบอกการวนิิจฉัยโรค   

การให้ค าอธิบาย  

- ข้อบ่งช้ี/วิธีการรักษา 

- ความส าเร็จในการรักษา 

- ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้น 

- Informed consent 

  

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

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

- ตรวจทางรังสี ตรวจเช็คฟิลม์ล่าสุดก่อนท าหัตถการ 

- การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

- การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานงาน เพื่อเตรยีมผา่ตัด กับ Anesthesiologist, Medicine, OR nurse 

- ค าสั่งการรักษาก่อนผ่าตดั (Pre-operative order) 

  

ทักษะการผ่าตัด 

- ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ และรเูปิดท่อไตอย่างเหมาะสม 

- ใส่ guidewire และ ureteral assess sheath ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

- ใช้ Fluoroscope ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้รังสีมากเกินจ าเป็น 

- ใช้อุปกรณ์ กล้องส่องท่อไต ด้วยความนุ่มนวล 

- ใส่ laser lithotripsy ให้ปลาย fiber ห่างจะหน้าเลนส์ ในระยะที่เหมาะสม 

- ไม่ใส่อุปกรณ์ เช่น laser fiber หรอื basket ขณะกล้องมีการโค้งงอ 

- ใส่สาย ureteric catheter หรือ DJ stent ในต าแหน่งเหมาะสม 

- การท าหัตถการถูกต้องตามขั้นตอน 

- การดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม ไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

- บันทึกการผ่าตดั (Operative note) 

  

การดูแลหลังผา่ตัด  

- การเผา้ระวังและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน รวมถึงให้การรักษาทีเ่หมาะสม 

- ค าสั่งการรักษาหลังผา่ตัด (Post-operative order) 

  

การให้ความรู้และแนะน าการปฏิบตัิตัวแก่ผู้ป่วย (Patient education)   
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แบบประเมินผลการดูแลผู้ป่วยในการท า Radical cystectomy 
(ส าหรับ Resident 4 ระดับ 3-2 ท าได้เองโดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล จ านวน 2 ราย) 

 
รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

การแนะน าตัว, ถามชื่อผู้ป่วย, บอกการวินิจฉัยโรค   
 
 
 
 
การให้ค าอธิบาย 
 
 

ข้อบ่งช้ีความจ าเป็นในการรักษา   
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 
................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
 ประเมินจากการอ่านงานวิจัย (Journal club) การท างานวิจัย (Research) การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยที่ผ่านมา กลั่นกรองและสรุป (Collective review) 
 1. มีผลงานวิจัยของตนเอง  
 2. ผู้เข้าฝึกอบรม ลงนามใน ชั่วโมง Journal club และ Collective review เกณฑ์ผ่านมากกว่า  
              80% 

 
วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
 ประเมินจากการตอบใบประเมินของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ฝึกอบรม ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ทั้งแพทย์
และบคุคลากรอ่ืน ๆ รวมถึงผู้ป่วย 
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ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน (ส าหรับบุคลากร) 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงานหลกัสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ 
และแบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

 
ช่ือ – สกุล                                                             แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                                 วันท่ี 
 

หัวข้อการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

1. ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความรับผิดชอบดีมาก 
 

ความรับผิดชอบ
พอใช้  ต้องคอย 
แนะน า 

ความรับผิดชอบ
พอใช้ แต่ต้องดูแล
ใกล้ชิด 
 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

2. ความตรงต่อ
เวลา 

ตรงต่อเวลา 
> 90% 

ตรงต่อเวลา  
> 70 % 

ตรงต่อเวลา     
>50% 

ตรงต่อเวลา<50% ประเมินไม่ได้ 

3. ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย  

มีความรู้ดี 
สามารถดูแลผู้ป่วยเอง
ได้ 

มีความรู้บ้าง  
ต้องมีการ
แนะน าของ 
อาจารย์ 

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการติดตาม
ดูแลใกล้ชิดจาก
อาจารย์ 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

4. ทักษะการผ่าตัด
หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ท าหัตถการเองได้ 

ทักษะดี 
ต้องมีค าแนะน า
จากอาจารย์  

ทักษะพอใช้ 
ต้องมีอาจารย์
ควบคุม 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

5. ความสามารถใน
การรายงานหรือ
การสื่อสารด้วย
วาจา 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ขาดราย 
ละเอียด ส่วน
น้อย  

ไม่ชัดเจน ขาด
รายละเอียดส่วน
ใหญ่ 

ไม่ชัดเจน  
เกิดความเข้าใจผิด 

ประเมินไม่ได้ 

6. ความประพฤติ 
และมนุษย์สัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไม่ได้ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าหัวขอ้ประเมินที่ได้คะแนนไม่เป็นที่พอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
                2. กรุณาส่งแบบประเมินนี้ คืนส านักงานภาควิชาฯ หลังสิ้นสุดการประเมิน 

  
ลงชื่ออาจารย์ผูป้ระเมิน                                                                                     วันที ่
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

1. ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความรับผิดชอบดี
มาก 
 

ความรับผิดชอบพอใช้  
ต้องคอย แนะน า 
 

ความรับผิดชอบพอใช้ 
แต่ต้องดูแลใกล้ชิด 
 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

2. ความตรงต่อเวลา ตรงต่อเวลา 
> 90% 

ตรงต่อเวลา  
> 70 % 

ตรงต่อเวลา     
> 50% 

ตรงต่อเวลา  
< 50% 

ประเมินไม่ได้ 

3. ความรู้
ความสามารถในการ
ดูแลผู้ป่วย  

มีความรู้ดี 
สามารถดูแลผู้ป่วย
เองได้ 

มีความรู้บ้าง  
ต้องมีการแนะน าของ 
อาจารย์ 

มีความรู้น้อย 
ต้องมีการติดตามดูแล
ใกล้ชิดจากอาจารย์ 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

4. ทักษะการผ่าตัด
หรือหัตถการ 

ทักษะดีมาก 
ท าหัตถการเองได้ 

ทักษะดี 
ต้องมีค าแนะน าจาก
อาจารย์  

ทักษะพอใช้ 
ต้องมีอาจารย์ควบคุม 

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ประเมินไม่ได้ 

5. ความสามารถใน
การรายงานหรือการ
สื่อสารด้วยวาจา 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ขาดราย 
ละเอียด ส่วนน้อย  

ไม่ชัดเจน ขาด
รายละเอียดส่วนใหญ่ 

ไม่ชัดเจน  
เกิดความเข้าใจ
ผิด 

ประเมินไม่ได้ 

6. ความประพฤติ 
และมนุษย์สัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไม่ได้ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
สรุป  ผลของการประเมินการปฏบิัติงาน                                               ผ่าน                         ไม่ผ่าน 
ประเมินผลวันท่ี........................เดอืน..............................................................พ.ศ..................................... 
  

                                                      ลงช่ือ............................................................................... 
                                                            (.............................................................................) 
                                                                                      ผู้ประเมิน       
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านจากหอผู้ป่วย 
ช่ือ – สกุล                                                           แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี                                                  
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย                                                            วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่อผู้ป่วย 

ความรับผิดชอบดีมาก 
- มาดูผู้ป่วยทุกครั้งท่ี
ตาม 
- มาดูผู้ป่วยเอง 
- ตามง่าย 

ความรับผิดชอบ
พอใช้   
-มาดูผู้ป่วยแต่
ตอนที่ตาม 
-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  

สามารถดูแล
แก้ปัญหาผู้ป่วยไดด้ ี

แก้ปัญหาผู้ป่วย
ได้เป็นส่วนใหญ ่

แก้ปัญหาผู้ป่วยหนัก
ได้เป็นบางครั้ง 
แก้ปัญหาง่ายๆ ได ้

ไม่สามารถ
แก้ปัญหาง่ายๆ 
ได ้

ประเมินไมไ่ด ้

4. มีความเป็นผู้น า มีความเป็นผู้น าสูง มีความเป็นผู้น า
บางครั้ง  

ไม่มีความเป็นผู้น า
ในการจัดการปญัหา
ต่าง ๆ 

ไม่มีความเป็น
ผู้น าในการ

จัดการปญัหา
ต่าง ๆ 

ประเมินไมไ่ด ้

5. พูดจาสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานได้
อย่างเหมาะสม 

ชัดเจน ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 
- สั่งงานเข้าใจ ชัดเจน 

สั่งงาน, สื่อสาร
ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดบ้าง  

สั่งงาน, สื่อสารท า
ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดบ้าง 

เกิดความเข้าใจ
ผิดในการ
สื่อสาร 

ประเมินไมไ่ด ้

6. ความประพฤติ 
และมนุษยส์ัมพันธ์
ต่อผู้ร่วมงาน 

เหมาะสม พอใช้ได้ ไม่เหมาะสม มีการร้องเรียน ประเมินไมไ่ด ้

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าหัวข้อประเมินท่ีได้คะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   2. กรุณาส่งแบบประเมินนี้ คืนส านักงานภาควิชาฯ 
 
ลงช่ือผู้ประเมิน                                                                                     วันท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ ส าหรับ Extern 

ชื่อ-สกลุ________________________________________แพทย์ประจ าบ้าน ปีที_่_________________ 
ฝึกปฏิบัติงานหน่วย______________วันที_่______________________ 

หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน  

1.ความรับผิดชอบ ใน
การรับปรึกษา 
ดูแลผู้ป่วย 

ความรับผิดชอบดี 
มาก เต็มใจให้ค า 
ปรึกษาในการ รักษา 
และติดตาม การรักษา
เป็น อย่างดี 

ความรับผิดชอบดี 
สามารถให้ค า ปรึกษา
ในการ รักษา และ
ติดตาม การรักษา
ตลอด 

ความรับผิดชอบ ปาน
กลาง ให้ค า ปรึกษาใน
การ รักษา และติดตาม 
การรักษาตาม 
หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ 

แย่ ปรึกษาดูแลผู้ 
ป่วยยาก และไม่ 
ติดตามการรักษา 

ประเมินไม่ได้ 

2.การช่วยเหลือ 
extern ในการ 
ดูแลผู้ป่วย 

ให้ความช่วยเหลือ  

extern ดีมาก  

สามารถตามมา 

ช่วยดูแลผู้ป่วยได้ 
ตลอดเวลา 

ให้ความช่วยเหลือ 
extern ตามหน้าท่ี 
สามารถตามมา 
ช่วยดูแลผู้ป่วยได้ เป็น
ส่วนใหญ่ 

ให้ความช่วยเหลือ 
extern น้อยให้ดูแล 
ผู้ป่วยเองบ่อย ๆ โดย
ไม่ตามมาดูแล 

ตามมาดูแลผู้ป่วย 
ยาก หรือไม่ยอม มา
ช่วยดูแลผู้ป่วย 

ประเมินไม่ได้ 

3. ความสามารถ ใน
การถ่ายทอด ความรู้ 
และ หัตถการ 

ให้ความสนใจใน การ
สอนตลอด มี 
ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความ 
รู้ดีมาก 

ให้ความสนใจใน การ
สอนเป็นส่วน ใหญ่ 
สามารถถ่าย ทอด
ความรู้ได้ 

สนใจ extern น้อย 
สอนเป็นครั้งคราว 
ถ่ายทอดความรู้ไม่ 
ดี 

ไม่สนใจสอน ไม่ 
สามารถถ่ายทอด 
ความรู้ใด ๆ 

ประเมินไม่ได้ 

4.ความสามารถ ใน
ท างานเป็นทีม การ
สื่อสารภายใน ทีม 

สามารถท างาน 

ร่วมกับทีมได้อย่าง ดี 
สื่อสารชัดเจนดี 

สามารถท างาน 
ร่วมกับทีมได้ดี สื่อสาร
กับทีมพอได้ 

มีปัญหาในการ ท างาน
ร่วมกับทีม สื่อสารไม่
ชัดเจน 

ไม่สามารถท างาน 

ร่วมทีมได้ มี 

ปัญหาในการ 
สื่อสาร 

ประเมินไม่ได้ 

5. มนุษยสัมพันธ์ กับ
เพื่อนร่วมงาน 

มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจา
สุภาพ มี เหตุผล 
ต าหนิตาม เหตุอันควร 

มนุษยสัมพันธ์ พอใช้ 
ท างานมี เหตุผล 
ต าหนิตาม เหตุอันควร 

มนุษยสัมพันธ์แย่ ใช้
ถ้อยค าหยาบ คาย 
รุนแรง 

มนุษยสัมพันธ์แย่ ใช้
ถ้อยค าหยาบ คาย 
และเกิด ปัญหากับ
เพื่อน ร่วมงาน 

ประเมินไม่ได้ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลผู้ประเมินจะถกูเก็บเป็นความลบั 

2.หากมีขอ้เสนอแนะใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหวัข้อการประเมิน สามารถเติมในช่องความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

3.ข้อมูลที่ได้ทางคณะกรรมการจะน าไปใช้เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในอนาคต   

ลงช่ือผู้ประเมิน____________________________________________
วันท่ี_________________ 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน ส าหรับผู้ป่วย 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ไม่ด ี พอใช้ ดี ดีมาก 
1.  แพทย์ประจ าบ้าน แต่งกายเหมาะสม วาจาสภุาพ      
2.  แพทย์ประจ าบ้าน ตรงต่อเวลา     
3.  แพทย์ประจ าบ้านแสดงถึง ความเต็มใจในการให้ข้อมูลเมื่อท่านมีค าถาม     
4.  แพทย์ประจ าบ้านสามารถ อธิบาย ให้ค าปรึกษาและ แก้ไขปญัหาที่ท่าน
ปรึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

5.  แพทย์ประจ าบ้าน รับฟังและเคารพ การตดัสินใจของท่านเกี่ยวกับการรักษา     

 
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 ประเมินจากการลงนามเข้าร่วมกิจกรรม Quality Round ของแพทย์ประจ าบ้านมากกว่า ร้อยละ 80 

ระเบียบการปฏิบัติงาน 
 

   (ก) การปฏิบัติงานของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน  
 

1. การให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 
                     ตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยและกระจายงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางที่อาจารย์แนะน า 

1.1   ดูแลผู้ป่วยในสามัญ, คนไข้ในสายอาจารย์ที่ประจ าอยู่ รับทราบการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วยทุกรายในความรับผิดชอบของหน่วยฯ เพ่ือประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกับอาจารย์ 
และแพทย์ประจ าบ้านทุกคน 

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

- เย็น ติดตาม การเปลี่ยนแปลง (progression) ของผู้ป่วยแต่ละราย 

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

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

- ขึ้นห้องผ่าตัด เวลา 08:00 น. ท าผ่าตัด หรือช่วยอาจารย์ผ่าตัด และให้
ค าแนะน ากับแพทย์ประจ าบ้านคนอ่ืน  

1.3   OPD วัน จันทร์ พุธ พฤหัส 
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- ตรวจคนไข้ , cystoscopy, Urodynamics, TRUS Bx ให้การรักษา ,minor 
operation ให้ค าปรึกษาแทพย์ประจ าบ้านอื่น 

- ติดต่อเรื่อง preadmission, ให้ค าแนะน าผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาทางธุรการ
และสิทธิในการรักษา 

1.4   การเรียกผู้ป่วยเข้า admit 

- ติดต่อกับศูนย์เรียกผู้ป่วย บันทึกรายชื่อผู้ป่วยใหม่ที่พร้อมผ่าตัด ตรวจทานผล 
preadmission record 

- เรียกผู้ป่วยมาท าผ่าตัดตามความเหมาะสมของโรค 

- ส่งรายชื่อผู้ป่วยที่จะท าผ่าตัดให้อาจารย์หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและลงนาม
ก ากับ 

2. การอยู่เวร 

- ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  

- ให้รับปรึกษาปัญหาฉุกเฉินทั้งในและนอกแผนก ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 08:00 น. วันรุ่งขึ้น 
ตามวันที่ขึ้นเวร และเป็นผู้ให้ค าปรึกษาได้ตลอดเวลาที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

- รายงานอาจารย์เมื่อจะท าผ่าตัดคนไข้ทุกคน หรือรายงานเมื่อคนไข้ท่ีมีปัญหาซับซ้อน 

- กรณีมีผู้ป่วยวินาศภัยจ านวนมากมารับการรักษา ให้ร่วมกับแพทย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์
ให้การดูแลรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนรับวินาศภัยของโรงพยาบาล 

3. งานสอน 

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

ระยะเวลาของการเป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

- 3 - 4 เดือนของการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 4 หรือปรับตามความเหมาะสม 
 

(ข) การปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3, 4 
 
 
 
 

    1. การให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 
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1.1   ในเวลาราชการ 

- แพทย์ประจ าบ้าน มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ ในหอผู้ป่วย ตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

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

- ในวันที่ท าผ่าตัด ให้แพทย์ประจ าบ้านขึ้นไปห้องผ่าตัด และเตรียมผู้ป่วยที่จะผ่าตัด
ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการผ่าตัด 

- ในวันที่ตรงกับการออกตรวจผู้ป่วยนอก ให้แพทย์ประจ าบ้านขึ้นตรวจตาม 
ก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือมีความซับซ้อน 
ในการดูแลรักษาต่อแพทย์ประจ าบ้านอาวุโสตามล าดับขั้น 

 
1.2   นอกเวลาราชการ 

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

- แพทย์ประจ าบ้าน ยังมีหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับการปรึกษาจาก
แผนกต่าง ๆ รวมไปถึงห้องฉุกเฉิน , แผนกผู้ป่วยนอกเวลาราชการ โดยการ
ตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ขึ้นกับแพทย์ประจ าบ้านที่อาวุโสที่สุด โดย 
รายงานอาจารย์ที่อยู่เวร 

 
2. การให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้าน และ/หรือ บุคลากรระดับรองลงไป 

แพทย์ประจ าบ้านอาวุโส มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านระดับรองลงไป 
ตามล าดับขั้น โดยการตัดสินใจให้ปฏิบัติตามค าปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านอาวุโสสูงสุดเป็นหลัก 

 
3. การปฏิบัติเม่ือถูกตามขณะอยู่เวร 

ข้อปฏิบัติการอยู่เวรฉุกเฉินของแพทย์ประจ าบ้าน 
3.1  แพทย์ประจ าบ้าน ที่อยู่เวรฉุกเฉินต้องอยู่ในโรงพยาบาล และควรแจ้งสถานที่อยู่ให้

แพทย์เวรห้องฉุกเฉินทราบ เพ่ือสะดวกในการติดตามปรึกษา 
3.2  การตามเพ่ือปรึกษา ให้ตามแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ก่อน แล้วรายงาน ตามล าดับขั้น 

ในกรณีที่ฉุกเฉินมาก ให้ตามหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
3.3  หน้าที่ของหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านนอกเวลาราชการ มีหน้าที่รับปรึกษา และ  ดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ และรับปรึกษาผู้ป่วยในจากแผนกต่าง ๆ 
การท าผ่าตัดผู้ป่วยเหล่านี้ต้องติดต่อปรึกษาอาจารย์ที่อยู่เวร 
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3.4  ในกรณีที่มีผู้ป่วยวินาศภัยจ านวนมากมารับการรักษา ให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน
ประสานงานกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและปฏิบัติ ตามขั้นตอน
ของแผนรับวินาศภัยของโรงพยาบาล 

3.5  ถ้าหากมีข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคประการใด เช่น ตามอาจารย์ที่อยู่เวรไม่ได้ ให้ปรึกษา
หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะได้ทุกเวลา 

 
4. การรับปรึกษาผู้ป่วยจากภาควิชาฯ อ่ืน ๆ 

ในการรับปรึกษาจากภาควิชาฯ อ่ืน ๆ นั้น เวลา 16:00 น. ให้แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรวันนั้น
เป็นผู้รับผิดชอบ (เวลา 08:00 น. - 08:00 น. ของวันรุ่งขึ้น) เมื่อแพทย์ประจ าบ้านอาวุโสสูงสุด ได้มารับการ
ปรึกษาหรือดูแลผู้ป่วยแล้ว ให้รายงานผลต่ออาจารย์ในแต่ละสายที่รับผิดชอบทราบ (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน
ของคนไข้) และให้บันทึกรายละเอียดของค าปรึกษาลงในบันทึกของผู้ป่วยด้วย ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาซับซ้อน
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่รับผิดชอบ เพ่ือไปดูผู้ป่วยร่วมกัน 
 

5. การส่งมอบเวร และ/หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อไปยังแพทย์เวร หรือแพทย์ที่หมุนเวียนมา
รับหน้าที่แทน  

ในกรณีที่มีการส่งมอบเวรนั้น ให้มีการส่งมอบเวรให้เสร็จสิ้นก่อนการดูแลรับผิดชอบของแพทย์รุ่น
ใหม่อย่างน้อย 1 วัน โดยที่ชี้แจงถึงรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วย การปฏิบัติงานในแต่ละสาย ตลอดจน
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน หรือการรักษาพยาบาล เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดูแล
รักษาผู้ป่วย 
 

6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  
   แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อในหอผู้ป่วย โดย 

- ดูแลและท าความสะอาดบาดแผลให้แก่ผู้ป่วย โดยถูกต้องอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่
กับชนิดและความรุนแรงของบาดแผล 

- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยใส่ถุงมือในการปฏิบัติงาน (ใช้ดุลยพินิจเป็นราย 
ๆ ไป) 

- แยกของเสีย หรือผ้า gauze ที่ปนเปื้อน ไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก เพ่ือง่ายต่อการเก็บและ
ท าลาย 

- สอนนักศึกษาแพทย์ให้ท าความสะอาดบาดแผลอย่างถูกต้อง 

- การท าหัตถการที่ต้องอาศัย aseptic technique ให้ท าด้วยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง โดยยึดตาม sterile technique เป็นหลัก 
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7. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด 
แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการดูแลและป้องกันติดเชื้อในห้องผ่าตัด โดย 

- เปลี่ยนเสื้อผ้าส าหรับการเข้าห้องผ่าตัด สวมหมวก ก่อนที่จะเข้าบริเวณห้องผ่าตัด ผูก 
mask ล้างมือและเช็ดมืออย่างถูกต้องก่อนเข้าท าการผ่าตัด 

- เข้าช่วยผ่าตัด หรือท าการผ่าตัดด้วยหลัก sterile technique 

- ไม่ส่งเสียงคุยกัน โดยไม่จ าเป็นในห้องผ่าตัด 

- การยืนดูในห้องผ่าตัด ไม่ควรยืนชิดแพทย์ที่ท าการผ่าตัดหรือช่วยผ่าตัด ควรยืนห่างอย่าง
น้อย 50 ซม. เพ่ือป้องกันการ contamination 

- การถอดถุงมือ หรือเสื้อกาวน์ หลังจากเสร็จผ่าตัด ให้แยกถุงมือหรือเสื้อกาวน์ ทิ้งลงใน
ภาชนะบรรจุ ที่แยกไว้ให้เรียบร้อย 

 
8. การบันทึกเวชระเบียน 

เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้าน ที่จะต้องบันทึกใน history note, progress note (บันทึกทุก
วัน) และ operative note ในกรณีที่ช่วยผ่าตัดและอาจารย์มอบหมายให้เป็นผู้เขียน รวมไปถึง discharge 
summary เมื่อคนไข้กลับบ้าน พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้ตรวจว่ารายงานต่าง ๆ ในเวชระเบียนครบ
หรือไม่ แล้วจะส่งเวชระเบียนมา รวบรวมไว้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทางภาควิชาฯ จะเตือนให้แพทย์ประจ าบ้าน
ที่ท าบันทึกไม่เรียบร้อย หรือไม่ได้ท าไว้มาท าให้เรียบร้อย ถ้าแพทย์ประจ าบ้านผู้ใดมีเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์
ค้างอยู่มาก อาจไม่ได้รับเงินค่าอยู่เวร จนกว่าจะท าบันทึกให้เรียบร้อย 

 
9. การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงข้ันตอนการขออนุญาตผ่าตัด 

แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่โดยตรง ในการให้ค าอธิบายต่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็น 
แนวทางในการวินิจฉัย หรือการรักษา ผลกระทบที่ เกิดจากการรักษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการผ่าตัด 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด รวมไปถึงการพยากรณ์โรค ในกรณีที่ผู้ป่วยบรรลุนิติภาวะ ต้อง
ให้ผู้ป่วยลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ืออนุญาตให้ท าการผ่าตัดรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่
สามารถกระท าการใด ๆ ที่จะยินยอมให้ท าการผ่าตัดหรือไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ญาติเป็นผู้ลงลายมือชื่อ เพ่ือ
ยินยอมให้การรักษาแทน ในกรณีที่ไม่มีญาติที่มีสิทธิเพียงพอที่จะกระท าขั้นตอนดังกล่าวได้ ให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งลงลายมือชื่อแทนในกรณีที่เป็นในเวลาราชการ และแพทย์ประจ าบ้านอาวุโ ส
สูงสุด เป็นผู้ลงลายมือชื่อแพทย์ในเวลานอกราชการ 

 
10. การสั่งการรักษาและประสานงานกับบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืน 

แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่สั่งการรักษาให้กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจ าบ้านอาวุโสสูงสุดเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของไข้ 
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หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ถือ ความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานที่ดี ในการ
ปฏิบัติงานระหว่างแพทย์กับพยาบาลในหอผู้ป่วย, ห้องผ่าตัด, ไอ.ซี.ยู., วิสัญญีพยาบาล, วิสัญญีแพทย์ ตลอดจน
แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ในภาควิชาฯ อ่ืน ๆ รวมถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  
 

11. การดูแลสุขภาพของตนเอง 
เนื่องจากการเรียนวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานั้น จะต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเท

รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยของคนไข้ แพทย์ประจ าบ้านจึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่
ดี หากมีปัญหาด้านสุขภาพ ให้รายงานอาจารย์แพทย์ เพ่ือที่จะได้ปรึกษาหรือแนะน าในการดูแลรักษาต่อไป 
โดยจะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล 

ในกรณีที่ถูกมีดบาดหรือเข็มต า และสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อ HIV มีแนวทางในการปฏิบัติตาม 
ข้อแนะน าในคู่มือ Universal precaution 
 

12. การสอนนักศึกษาแพทย์แพทย์ 
หน่วยฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้าน ท าหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ในระดับปีที่ 4 และปีท่ี 6 ใน

หัวข้อที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วย โดยจัดเวลาในช่วงเวลา 07.00 น. – 08.00 น. 
และเวลา 16.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ส าหรับปี 4, และให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ขึ้นปฏิบัติงาน
ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

13. การแต่งกาย 
  ให้แพทย์ประจ าบ้านทุกระดับ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้  

- ในเวลาราชการ ให้ใส่เสื้อกาวน์ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ และสวมรองเท้าหุ้ม
ส้น  

- นอกเวลาราชการ ให้แต่งกายสุภาพ (ตามความเหมาะสม) และสวมรองเท้าหุ้มส้น 
 

14. การเซ็นชื่อ 

- ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านต้องเซ็นชื่อ ลงในสมุดรายชื่อ เพ่ือใช้
เป็นตัวประเมินผลในการสอบภาคทฤษฎีต่อไป 

- แพทย์ประจ าบ้าน ต้องเซ็นชื่อลงในใบสั่งยา ใบสั่งการรักษา หรือในเวชระเบียน ควรเซ็น
ให้อ่านได้ และขอให้ลงหมายเลขประจ าตัวท้ายลายเซ็นไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน 

 
15. ใบมรณะบัตร และการขอตรวจศพ 
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ใบมรณะบัตร เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สังกัด จะต้อง
มากรอกบันทึกทันทีที่ผู้ป่วยถึงแก่กรรม หรือเมื่อพยาบาลตึกแจ้งให้ทราบ 

การขอตรวจศพ แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ ขออนุญาตตรวจศพผู้ป่วยทุกรายที่เสียชีวิต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งนี้ควรช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวก 
แก่ญาติของผู้เสียชีวิต เพ่ือจะได้รับความร่วมมือจากญาติ 
 

16. งานวิจัย 
หน่วยฯ ได้ก าหนดไว้ว่า ในระหว่างที่แพทย์ประจ าบ้านรับการฝีกอบรมตลอดหลักสูตร 4 ปี ของ

ภาควิชาฯ นั้น ต้องมีผลงานทางวิชาการเสนอให้หน่วยฯ และภาควิชาฯ พิจารณาอย่างน้อย 1 เรื่อง  
ผลงานทางวิชาการนี้ หมายถึง งานวิจัย 

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ 
2. ผลงานเสนอไปที่ประชุมวิชาการระดับคณะ, ชมรม, สมาคม หรือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

ฯ 
3. รายงานผู้ป่วยไม่ถือเป็นงานวิจัย 

 
ก าหนดเวลา 

- แพทย์ประจ าบ้านทุกคนควรมีโครงการภายใน 2 เดือน หลังจากขึ้นเป็นแพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 2 โดยเสนอโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 

- หน่วยฯ จะก าหนดวันเพ่ือให้น าเสนอผลงาน และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
ตามความเหมาะสม 

- หน่วยฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ ของ
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ และท่ีประชุมนานาชาติ 

- แพทย์ประจ าบ้านผู้ใดไม่มีผลงานทางวิชาการตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่รับการฝึกอบรม
ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
 
 

17. การลา 

- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลากิจ แล้วแต่กรณีที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จ านวนวันลาต้องไม่กระทบ
ต่อการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาก าหนด 
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- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลาได้ ในกรณีลาบวช ลาคลอด แต่ทั้งนี้จ านวนวันลาต้องไม่กระทบ
ต่อการฝึกอบรม ตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาก าหนด 

- หน่วยฯ อนุญาตให้มีการลาได้ ในกรณีเกณฑ์ทหาร 

- ในกรณีการลา ที่ส่งผลกระทบต่อเวลาฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาก าหนด หน่วยฯจะส่งเรื่องขอค าปรึกษาไปยัง 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
การกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เช่ือมั่นได้ 

 
ค าแนะน าในการบันทึก 
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1. กรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ทันที หลังจากท่ีได้ปฏิบัติหัตถการ 
2. ต้องให้อาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหัตถการลงลายมือชื่อก ากับทันทีทุกครั้ง  หลังจากที่ได้

ปฏิบัติหัตถการ 
3. ผู้ป่วยหนึ่งรายสามารถถูกบันทึกซ้ ากันได้ ในแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ของแพทย์

ประจ าบ้านต่างชั้นปี ซึ่งได้ปฏิบัติหัตถการร่วมกันโดยอาจเป็นคนละระดับของ EPA 
 
ค าอธิบายเกี่ยวกับระดับต่าง ๆ ของ EPA 

ขีดความสามารถ (Milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถ แต่ละอย่างออกเป็น 5 ขั้น 
ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นที ่1   เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (Not allowed to practice   
            the EPA) 
ขั้นที ่2   ช่วยปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล (Assistant practice the EPA with full  
            supervision) 
ขั้นที ่3   สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ภายใต้การก ากับดูแล (Practice the EPA with  
            supervision) 
ขั้นที ่4   สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ ด้วยตนเอง (Unsupervised practice allowed) 
ขั้นที ่5   สามารถก ากับควบคุม ผู้อื่นปฏิบัติได ้(Supervision task is given) 
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ตัวอย่าง :   การกรอกแบบบันทึกกิจกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม่ันได้ 
 

หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 
HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA 
วันที่บันทึก 

(วัน/เดือน/ปี) 
รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 
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 แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 4 

       
       
3. Partial adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

VDO None รพ.โรวิทยา 1 5 พ.ค. 2562 ผศ.นพ.แห่ง ประเทศไทย 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 

AN 
สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

Adrenal gland       

1. Adrenal biopsy (open, 
laparoscopic, percutaneous) 

      

       
       
2. Adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
3. Partial adrenalectomy (open, 
laparoscopic) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

15. Surgical renal 
revascularization 

      

       
       
       
       
16. Percutaneous transluminal 
angioplasty 

      

       
       
       
       
17. Endovascular stenting       
       
       
       
18. Cadaveric organ harvesting       
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

19. Donor nephrectomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
20. Renal transplantation (living 
related, cadaveric) 

      

       
       
21. Renal autotransplantation       
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

6. Repair ureteric injury (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
       
7. Ureteroureterostomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
       
8. Ureteroneocystostomy (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
       
9. Psoas hitch (open, 
laparoscopic) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

       
       
       
10. Boari's flap (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
       
11. Transureteroureterostomy 
(open, laparoscopic) 

      

       
       
       
       
12. lleal ureteric substitution 
(open, laparoscopic) 
      -  Partial ureterectomy (open, 
laparoscopic) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

13. Ureteroenteric anastomosis 
(open, laparoscopic) 

      

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

      

       
       
16. Ureteric dilation       
       
       
       
17. Endoureterotomy 
      -  Endopyelotomy (antegrade, 
retrograde) 
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

18. Ureterolysis       
       
       
19. Pyeloplasty (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
20. Cutaneous pyelostomy       
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

10. Neobladder (open, 
laparoscopic) 

      

       
       
       
11. Percutaneous cystolithotripsy       
       
       
12. Cystolitholapaxy, 
cystolithotripsy 

      

       
       
13. Urodynamic studies       
       
       
       
       
       
14. Videourodynamic studies       
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

       
       
       
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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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

      

       
11. Vasectomy       
       
12. Vasovasostomy  
      -  Vasoepididymostomy 

      

       
13. Electroejaculation       
       
14. Sperm retrieval technique       
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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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       
       



213 
 

  

  

 

หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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หัตถการ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย HN 
AN 

สถานที่ซ่ึงได้ปฏิบัติหรือ
เฝ้าสังเกตการปฏิบัต ิ

EPA วันที่บันทึก 
(วัน/เดือน/ปี) 

รายมือชื่ออาจารย์แพทย์หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หรือเฝ้าสังเกตการปฏิบัติ 

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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แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม Interhospital Conference ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา............... 

 

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าประชุม สถาบันร่วมที่จัดประชุม สถานทีจ่ัดประชุม ลายมือชื่ออาจารย์แพทย์ที่รับผิดชอบ 
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ภาคผนวก 
ข้อแนะน า จะท าอย่างไรเมื่อถูกเข็มต า มดีบาด เลอืดเข้าตา 

 
ข้อแนะน า จะท าอย่างไรเมื่อถูกเข็มต า มีดบาด เลือดเข้าตา  
        เมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 

- เข็มหรือของมีคมที่ เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ต าหรือบาด 

- เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีบาดแผล  
 

1. จัดการกับบาดแผลทันที 

- บีบเลือดออกพอสมควร 

- ท าความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าและสบู่หลาย ๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเช้ือ เช่น เบตาดีน 

- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาดหรือยาล้างตาทันที 

- ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ าลายทิ้งทันที และบ้วนปากกลั้วคอด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้ง 
2. ปรึกษาแพทย์ทันที 

2.1   กรณีทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวก 

- น าบัตรตรวจโรคไปพบแพทย์ ที่หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- แพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ปีที่ 3 (R3) ที่อยู่เวรของวันที่เกิดเหตุ จะพิจารณาและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จะสั่งยาให้ตามความจ าเป็น (ไม่เกิน 2 วัน) และอธิบายให้ทราบข้อดีข้อเสีย และ
ผลข้างเคียงจากยาต้านเอดส์ที่จะรับประทาน ถ้าแพทย์ประจ าบ้านตัดสินใจที่จะ
รับประทานยานั้น 

 

น าใบสั่งยาไปรับยาได้ที่ 
 ในเวลาราชการ ห้องจ่ายยาเจ้าหน้าท่ี  
 นอกเวลาราชการ ห้องจ่ายยาฉุกเฉิน 

 

2. เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเจาะ
เลือดตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ภายใน 72 ช่ัวโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ 

หลังจากนั้น ในวันเปิดท าการให้ไปปรึกษาแพทย์ท่ีหน่วยโรคติดเชื้ออายุรศาสตร์  
1) แพทย์จะพิจารณา อัตราเสี่ยงร่วมกับการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

ว่าจะรับประทานยาต่ออีก 4 สัปดาห์หรือไม่ 
2) เขียนใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อ

ตรวจหา anti HIV ซ้ า เมื่อครบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 

2.2   ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีเลือดเอดส์เป็นบวกหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้  
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 ให้สนทนากับผู้ป่วยเพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้งขออนุญาตเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อไป
ตรวจหา anti HIV โดยขอให้ได้ผลการตรวจเลือดในขั้นต้น ภายใน 24-28 ช่ัวโมง 

2.2.1 ถ้าผลเลือดเป็นบวก ให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 
2.2.2 ถ้าผลเลือดเป็นลบ แต่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) พร้อมทั้ง 
        นัดผู้ป่วยมาตรวจเลือดเอดส์ซ้ า ในระหว่างเวลา 3-6 เดือน 
2.2.3 ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอดส์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ป่วยมีเลือด 
        เอดส์บวก และให้ด าเนินการเหมือน (ข้อ 2.1) 
2.2.4 ถ้าผลเลือดเป็นลบ และผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรรมเสี่ยงก็ไม่ต้องด าเนินการต่อ 

 
3. บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

เพื่อสามารถเรียกร้องค่าทดแทน หากติดเชื้อจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 

- หาพยานผู้ที่อยู่ในท่ีเกิดเหตุ 

- รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 

- กรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล 
          ใบรายงานอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับเอดส์ (มีไว้ที่หอผู้ป่วยต่าง ๆ หรือที่ฝ่ายเลขานุการ) เขียนรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลภายใน 24 ช่ัวโมง รับใบสั่งเจาะเลือด ซึ่งระบุอุบัติเหตุจากการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย จากแพทย์ผู้ให้ค าปรึกษาน าไปเจาะเลือด ตรวจหา anti HIV ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานภายใน 72 ช่ัวโมง และ
เจาะเลือดซ้ า เมื่อครบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน 
          *** การเรียกร้องค่าทดแทนการติดเช้ือเอดส์จากการปฏิบัติหน้าที่ จะท าได้เมื่อได้ปฏิบัติตาม 3 ข้อนี้ โดยครบถ้วน 
เท่านั้น*** 
 

4. ในระหว่าง 6 เดือน 

- หลังอุบัติเหตุให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และไม่มีพฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีอาจเสี่ยงต่อการติด
เช้ือเอดส์ขึ้นมา รวมทั้งป้องกันการแพร่เช้ือ HIV ไปยังบุคคลอื่นอีกในกรณีที่อาจจะได้รับเช้ือ HIV และ
ระหว่างรอผล anti HIV โดยงดการบริจาคโลหิต น้ าอสุจิ และอวัยวะต่าง ๆ งดการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

- อาการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือไวรัส HIV ที่ต้องสังเกตุตัวเอง และรายงานแพทย์ เช่น ไข้ ผื่น ต่อม 
น้ าเหลืองโต 

 
5. ตรวจหาไวรัสอื่นที่อาจติดจากผู้ป่วยด้วย 

    เช่น ไวรัสตับอักเสบ แพทย์จะให้ใบสั่งเจาะเลือดส าหรับตรวจ โดยระบุอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
 

6. ท่านสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ โดยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง การ
ป้องกันอุบัติเหตุจากของแหลมคมต าหรือบาด 

- ห้ามสวมปลอกเข็มกลับ 

- ทิ้งของแหลมคมที่ใช้แล้วลงในภาชนะท่ีป้องกันการทะลุ 
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- รับหรือส่งของแหลมโดยตรง ใช้อุปกรณ์ เช่น ปากคีบช่วยจับ การป้องกันเลือด หรือสารคัดหลั่งกระเด็น 
เข้า ปาก หรือถูกผิวหนังที่มีแผล 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก-ปาก เสื้อคลุม แว่นตา เป็นต้น  

- ปกปิดผิวหนังที่มีบาดแผลขณะปฏิบัติงาน และระวังไม่ให้ผิวหนังมีบาดแผลเพิ่มขึ้น 
 
สวัสดิการส าหรับผู้ติดเช้ือเอดส์ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

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

 

ถ้าติดเช้ือเอดส์เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีจริง 
1) จะท าการรักษาพยาบาลให้ตลอดชีวิต 
2) เงินสวัสดิการไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท ถึง 2 ล้านบาท 
3) เมื่อเสียชีวิตแล้ว จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทายาท ไม่ต่ ากว่า 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท 
4) การจ่ายเงินสวัสดิการ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญรายละเอียด ดูจาก 
    ระเบียบของโรงพยาบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


