
แพทย์ประจ ำบ้ำนของหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

 

1.จัดให้ม ีchief resident 2 คน โดยแบ่งเป็น chief resident ทั่วไปและ chief resident ส ำหรับ Hand surgery 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีอ่ืนๆ ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยใน ร่วมกับอำจำรย์ และ chief resident ทุกวันเริ่มที่ ศญ 3 
เวลำ 07.00 น.  

3. ดูแลควำมเรียบร้อยของ paper work ได้แก่ Admission note, progress note. discharge summary 
note, complete protocal ต่ำงๆ โดยเฉพำะ protocol ต้องเก็บ รวบรวมใส่แฟ้มไว้ก่อน discharge ผู้ป่วย, ใน
ใบสรุป OPD card ให้ลงชื่ออำจำรย์ วันที่, และวำดรูปกำรผ่ำตัดด้วย  

4. สลับกัน ดูแลผู้ป่วยที่ Burn unit รำยงำนและปรึกษำผู้ป่วยกับ chief resident  

5. Resident ที่ดูแล burn unit ให้ออกตรวจผู้ป่วยนอก ที่ OPD ในวันพฤหัสบดี  

6. ออกตรวจผู้ป่วยนอก ท ำหัตถกำรที่ห้องผ่ำตัดเล็ก วันอังคำร มีปัญหำเกี่ยวกับผู้ป่วยใหม่ ให้ปรึกษำ chief 
resident or staff 

7. Resident ที่ไม่ได้ดูแล burn unit ให้เข้ำห้องผ่ำตัดเวลำ 08:00 น. ตรง, เข้ำช่วยผ่ำตัด ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

8. เตรียม กิจกรรมวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย, ก่อนน ำเสนอเรียบร้อย แล้วให้รวบรวมต้นฉบับบันทึกไว้ใน One 
drive ของหน่วย 

9. รับปรึกษำผู้ป่วยนอกเวลำรำชกำร จำก Resident rotate, รับผิดซอบรำยงำนผู้ป่วยที่ Admit กับอำจำรย์
เจ้ำของไข ้ในคืนนั้นหรือเช้ำวันถัดไป  

10. ให้ควำมรู้วิชำกำร และหัตถกำรแก่ Resident rotate, extern, นักศึกษำแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวิชำกำรในหน่วย 

วันอังคำร 

เวลำ 08:30–09:30น. 

-Burn Conference จัดทีB่urn Unit จัดทุกสัปดำห์ ยกเว้นวันอังคำรแรกของเดือน ควบคุมโดย อำจำรย์พุดตำน 

-Lower Extremity Reconstruction Conference วันอังคำรแรกของเดือน ควบคุมโดย อำจำรย์พุดตำนและ
อำจำรย์หน่วย foot/ankle ของภำควิชำออร์โธปีดิกส์ 

 

เวลำ 12:30–14:30น.ที่ห้องประชุมภำควิชำศัลยศำสตร์,  Conference รวมของหน่วย  ควบคุมโดย อำจำรย์ทุก
ท่ำน 

-Post-operative conference น ำเสนอทุกสัปดำห์ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ตกแต่ง น ำเสนอ กำรผ่ำตัด
ทุกรำยในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เป็นกำรน ำเสนอ เป็นภำษำอังกฤษ มีอำจำรย์ต่ำงชำติเจ้ำของภำษำให้ค ำแนะน ำ 

-Interesting flap conferenceน ำเสนอเดือนละ1 ครั้ง โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

-Pre-operative conference น ำเสนอเดือนละ1 ครั้ง โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

-Morbidity and Mortality conference น ำเสนอเดือนละ1 ครั้ง โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

-Topic of Extern น ำเสนอเดือนละ1 ครั้ง โดย Extern ส ำหรับหัวข้อจะถูกก ำหนดไว้แล้วตลอดปีกำรศึกษำ โดย 
Extern จะไม่ได้ท ำ topic ทุกคน เนื่องจำกน ำเสนอ เดือนละ1ครั้ง แต่ Extern มำปฏิบัติงำนคนละ2สัปดำห์ 

โดยจะให้เป็นกำรน ำเสนอในสัปดำห์ที่2ของกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีเวลำเตรียม และextern จะได้รับกำรแจ้งเตือน
ก่อนขึ้นปฏิบัติงำนในหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

 

เวลำ 14:30 - 16:00 

-ENT-Plastic Surgery conference เป็นกำรประชุมสหสำขำของcraniofacial surgery ทุกวันอังคำรที่4 ของ
เดือน จัดที่ OPD 1 ของหน่วย ศัลยศำสตร์ ตกแต่ง ควบคุมโดย อำจำรย์กฤษณ์และอำจำรย์จำกภำควิชำ ENT 

 

 

 



วันพฤหัสบดี 

เวลำ 12:00-13:00 น. 

-Hand Conference ทุกวันพฤหัสบดีที่2 ของเดือน ที่ ห้องประชุมศูนย์แก้ไขควำมพิกำร หน่วยศัลยศำสตร์ 
ตกแต่ง ชั้น7อำคำรสุจิณโณ ควบคุมโดยอำจำรย์โอภำสและอำจำรย์หน่วย Hand ของภำควิชำออร์โธปีดิกส์ 

 

วันศุกร์ 

เวลำ 10:00-12:00 น ที่ห้องประชุมชั้น5ของห้องสมุด, ห้องประชุมศูนย์แก้ไขควำมพิกำร หรือห้องประชุมทำงไกล
ของ ศูนย์ MedTech  ชั้น4 อำคำรเรียนรวม 

-Emergency case conference น ำเสนอทุกสัปดำห์โดยน ำเสนอ ผู้ป่วยทุกรำยที่รับปรึกษำจำกห้องฉุกเฉินโดย
แพทย์ประบ้ำนหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่งที่ไปรับปรึกษำ และรักษำผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน 

-Topic of residentน ำเสนอทุกสัปดำห์ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนหน่วย ศัลยศำสตร์ตกแต่งชั้นปีที่ 3, 4, หรือ5 

 

โดยน ำเสนอ Interesting topic, Interesting point,  Cosmetic surgery, Presentation of Elective 
rotation 

-Journal Club น ำเสนอทุกสัปดำห์ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนบ้ำนชั้นปีที่1 หรือ2 

-Tele-conference ร่วมกับหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง รพ จุฬำลงกรณ์, 

-Guest Lecture โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมช ำนำญด้ำนที่สนใจ 

 

เวลำ 13:00-15:00 น 

-Ortho-Maxillo-Plastic Surgery Conference ที่หน่วยทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศำสตร์ มช จัดทุก2
เดือน โดยหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง ควบคุมโดยอำจำรย์กฤษณ์ 

 

 

 

 



ตำรำงปฏิบัติงำนหน่วยศัลยศำสตร์ตกแต่ง 

วัน ตำรำงปฏิบัติงำน 
จันทร์ 07:00 น. Ward round 

08:00 น. Elective surgery 
08:00 น. Learning acivity of 5th-year medical student 
08:30 น. Burn unit round of 5th-year medical student 
09:00 น. Cosmetic surgery 
16:00 น. Ward round 

อังคำร 07:00 น. Ward round 
07:30 น. Learning acivity of 5th-year medical student 
08:30 น. Burn conference 
09:00 น. OPD 
12:30 น. Resident presentation(Activity)/OR case presentation 
16:00 น. Ward round 

พุธ 07:00 น. Ward round 
07:30 น. Learning acivity of 5th-year medical student 
08:00 น. Elective surgery(CF) 
08:00 น. Elective surgery(Hand) 
16:00 น. Ward round 

พฤหัสบดี 07:00 น. Ward round 
08:00 น. Elective surgery 
09:00 น. OPD 
16:00 น. Ward round 

ศุกร์ 07:00 น. Ward round 08:00 น. Ward round 
08:00 น. One day surgery  
10:00 น. Resident presentation(Topic)/Journal club/ER case presentation 
13:00 น. One day surgery  
16:00 น. Ward round  

เสำร์ 08:00 น. Ward round 
อำทิตย์ 08:00 น. Ward round 

 

 

 


