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๑ 

พันธกิจ 
กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 
        กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด าเนินการด้านการฝึกศึกษาทางด้านศัลยศาสตร์ที่สอดคล้องกับ           
แผนการฝึ กอบรมของราชวิ ทยาลั ยศั ลยแพทย์ แห่ ง ประเทศ โดยมี ก าหนดพันธกิ จด้ านการศึ กษา                                       
คือ “เพื่อผลิตศัลยแพทย์  ให้มีความรู้จริยธรรมความช านาญด้านหัตถการทางศัลยศาสตร์สามารถศึกษาค้นคว้า            
หาความรู้ด้วยตนเองมีความรู้พื้นฐานงานวิจัยและต่อยอดงานวิจัยเพื่อน ามาใช้บริการประชาชนทั่วประเทศ
ตลอดจนศัลยแพทย์ ที่ผ่าน การฝึกอบรมจากสถาบันนี้สามารถใช้บริการด้านศัลยศาสตร์ในภาวะไม่ปกติ กล่าวคือ 
ภาวะภัยพิบัติร้ายแรงภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบและสนับสนุนภารกิจการดูแลผู้ป่วยจากราชการสนามในพื้นที่                   
จังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าศัลยแพทย์ผ่านสถาบันฝึกอบรม จะมีจริยธรรมที่ดีมีความรู้                  
ความเชี่ยวชาญความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถท างาน                
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) มีความเป็นผู้น าในหน่วยงาน ของตนเอง (leadership) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี               
กับผู้ร่วมงานทุกระดับตลอดจนมีความเป็นครู  ที่สามารถสอนบุคลากรทางการแพทย์ อ่ืนๆและให้ค าปรึกษา                   
กับผู้ป่วยได้ดี เน้นความรับผิดชอบต่อองค์กรที่ปฏิบัติงานร่วมทั้งยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก                 
(patient safety) และยึดถือเป็นศูนย์กลางในการดูแลแบบองค์รวม (Holistic) และมีความสามรถในการรวบรวม
ข้อมูล สงเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท างานวิจัย เพื่อน าเสนอ และเข้าร่วมประชุมในงานวิชาการของสมาคมหรือ    
ราชวิทยาลัยฯ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) นอกจากนี้ยังส่งเสริม          
ให้ เรียนรู้ การท างานแบบ สหวิชาชีพหลาย สาขา เ พ่ือช่วยเหลือกันท างานเป็นทีม (Multidisciplinary)                        
โดยมีกระบวนการ การกับกับดูแล (supervision) และการให้ข้อมูลย้อนหลังกลับ (feedback) รวมทั้งสะท้อน           
ความคิดเห็น ต่างๆ ในระบบการศึกษาในหลักสูตร (reflection) เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และพร้อม
สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ให้กับกองทัพ และสนับสนุนแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติร้าย เมื่อมีการร้องขอ                       
จากหน่วยงานอ่ืน 
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รายนามอาจารย์กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 

 ยศ ชื่อ – สุกล  
ศัลยกรรมสาย ๑    

 พล.ต.ประสาร    เศรษฐนันท์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต. ชัยวัฒน์    คุณานุสนธิ์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ. พงษ์สันต์     ทองเนียม อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ธ ารงโรจน์         เต็มอุดม ผอ.กองศัลยกรรม 
 พ.อ.ภิเษก   บุญธรรม อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.อนุชา    พาน้อย หัวหน้าสาย 
 พ.ต.ภู     โชคธีรสวัสดิ ์  อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมสาย ๒    
 พล.ต. วิบุล     สัจกุล   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ท.สรรชัย    กาญจนลาภ   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.สุทธจิต       ลีนานนท์           อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.พงษ์รัตน์    เตชะไตรศักดิ์  อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.พิชัย  บุญยงค์สรรชัย อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ภูษิต     เฟ่ืองฟู  อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.เสริมศักดิ์  หงษ์จินดา อาจารย์ศัลยแพทย์และ 

อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 
 พ.อ.อานุภาพ  เทียนหิรัญ หัวหน้าสาย  
 พ.ต.พิพิธ  บุรัสการ อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมสาย ๓    
 พล.ต. สุรพงษ์    สุภาภรณ์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ท.นพดล     วรอุไร   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.วิชัย  วาสนสิร ิ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.สุขไชย  สาทถาพร อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.วิริยะ  แก้วกังสดาล หัวหน้าสาย 
 พ.ต.หญิงวิจิตรา   อาสาฬห์ประกิต อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ท.เรวัต  วาราชนนท์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก 

   

 พล.อ.ฉัตรชัย    ทัศนียานนท์                            อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.ปริญญา     ทวีชัยการ   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ปิยะพันธุ์  ชีรานนท์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.บรรลือ  เฉลยกิตติ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.สหพล  อนันต์น าเจริญ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ชินกฤต  บุญญอัศดร หัวหน้าสาย 
 พ.ต.หญิง จิราพร แสงแก้วสันติสุข อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.หญิง จรรยวรรธน์    สร้างสมวงษ ์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 



๓ 

รายนามอาจารย์กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 

 ยศ  ชื่อ - สุกล  
ศัลยกรรมเด็ก    

 พล.ท.พีระพล    ปกป้อง                  อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ชาญวิทย์    วัฒนสานติ์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
  พ.อ.ดนัย   มีแก้ว  กุญชร   หัวหน้าสาย 
  พญ.สุธิดา  แซ่ก๊วย อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมทรวงอก    
 พล.ท.ณรงค์    รอดวรรณะ                                          อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ท.นพดล   เพ็ญกิตติ   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.วรสิน  เกตานนท์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.ธีรฉัตร     ศิลารัตน์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ชัชชัย      เต็มยอด อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ชาคริต คงไทย     อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.เกรียงชัย   ประสงค์สุกาญจน     อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ไผ่   บุญศิริ หัวหน้าสาย 
 พ.อ.สักกะ  รักษาทรัพย์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 ร.อ.จิรศักดิ์ เสวตวิทย์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.กฤษฎิ์พงษ์    ศิริสารศักดา อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ    
 พล.ท. ธนู      ชูวิเชียร   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ท. สถิตย์    เรืองดิลกรัตน์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.บัณฑิต    กาญจนพยัฆ   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.นพพร    เชยพันธุ์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.สมเกียรติ    แหลมทอง   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.กมล     เมฆสีประหลาด   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.พูนเกียรติ  เรืองโภคา อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ท.สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์ หัวหน้าสาย  
 พ.ท.ณัฐพงศ์  บิณษรี อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.ศรายุทธ               กาญจนธารายนตร์     อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.วิทยา  จิระอนันต์กุล อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.วีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล อาจารย์ศัลยแพทย์ 
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รายนามอาจารย์กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 

 ยศ ช่ือ - สุกล  
ศัลยกรรมประสาท    

 พล.ต.บัวจันทร์    สกุลณะมรรคา   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ท.พร้อมพงษ์ พีระบูล   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.อิสสระชัย     จุลโมกข์    อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.บุญเลิศ    จันทราภาส   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.วทัญญู ปรัชญานนท์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.นฤดล    ประภาวัต   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.สิรรุจน ์ สกุลณะมรรคา อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.พีระ นาคลออ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ปรเมษฐ์ ลัดพลี  อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ธนกร เทียนศรี หัวหน้าสาย 
 พ.ท.ฐปนัตว์ จันทราภาส อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.ประทีป พลเฑียร  อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ท.กรณรักษ์ อุรัสยะนันทน์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.บุญโชติ เคียงกิตติ วรรณ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.วีระวงศ์       แสงโพธิ์สุข อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ต.ภาณ ุ  บุญต่อเติม อาจารย์ศัลยแพทย์ 

ศัลยกรรมตกแต่ง    
 พล.ท.ปรียพาส    นิล อุบล อาจารย์ศัลยแพทย์  
 พ.อ.วีระ   วราเวชช์   อาจารย์พิเศษ 
 พล.ท.ชัยชุมพล    สุวรรณเตมีย์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.อ.สมชาย    วงษ์ประกอบ   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พล.ต.วีระกูล    ทีฆะทรัพย์   อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.อานนท์        ปิติเสรี อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.อ.อัครเดช   อรรถอินทรีย์ หัวหน้าสาย 
 พ.อ.สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ท.ชัยรัตน์  บุรุษพัฒน์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 
 พ.ท.ชาติชาย พฤกษาพงษ์ อาจารย์ศัลยแพทย์ 

                          
    



๕ 

รายชื่อแพทย์ประจ าบ้าน กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กศก.รพ.รร.๖ 

ปีที่ ๑ 
 ๑. ร.ต.วรธน วรสังข์กาส ๒. ร.ท.นราธร       รอดเจริญ 
 ๓. ร.ต.ธนภัทร      ทาวันละ ๔. ร.ท.ลัพธ์พร      ศศิปรียจันทร์ 
 ๕. นพ.ศราวุฒิ      ศศิธรเวชกุล ๖. พญ.ขวัญชนก โยชุ่ม 
 ๗. พญ.ธนัชวรรณ พลเวียง ๘. พญ.ณัฐพร        มณีไพโรจน์ 
 ๙. พญ.ปัญญ์ชลี     ชัยชนะศักดิ์   

 
 

ปีที่ ๒   
 ๑. ร.ต.หญิง ณัฐณิชา  ภัทรยานนท์ ๒. ร.ต.ณัฐพงศ์ ใจซื่อ 
 ๓. ร.ท.ธนาวัฒน ์     เลิศสิริชินกร ๔. ร.ท.ปกรณ ์ คุปต์กาญจนากุล 
 ๕. พญ.กัลย์กมล   ตามใจจิตร ๖. พญ.วิชชุตา กลมอ่อน 
 ๗. นพ.ณัฐนนท์ ผลากรกุล ๘. พญ.ปราชญา วัฒนา 
 ๙. พญ.อนงค์สิริ กล้าหาญ   

 
    

ปีที่ ๓   
 ๑. ร.ท.นาวิน คล่องกิจการค้า ๒. ร.ท.รฐัชัย นพพรถิรชัย 
 ๓. ร.ท.สาริศ เฉลิมพงศ์ชัย ๔. พญ.กรชนก ตั้งนภาดล 
 ๕. พญ.วรวรรณ ชีวาวัฒนชัย ๖. พญ.ณดา วลัญชพฤกษ์ 
 ๗. นพ.จตุพร ผู้พัฒน์ ๘. นพ.รัชกฤต เอกอมรดิลก 
 ๙. นพ.ณัฐดนัย มณีไพโรจน์ ๑๐. นพ.อธิศ จันทามงคล 

             
   

ปีที่ ๔   
 ๑. ร.ท.วทัญญู            เริงรื่น ๒. ร.ท.ชัยวัฒน ์ พีระวัธน์กุล 
 ๓. ร.ท.จุฑาธาร ยาหมื่นไวย์ ๔. นพ.ชัยยุทธ           สิงหนิยม 
 ๕. นพ.คุณภัทร         เลิศเลอพันธ์ ๖. นพ.ธนพล             เสี้ยวเส็ง 
 ๗. พญ.สุนทรียา เพ็งสิงห์ ๘. พญ.อารดา   ข าสุนทร 
 ๙.  พญ.วีรวัลย์ ขุนจันทร์   ๑๐. พญ.สิตานัน         แสงศรี 
 ๑๑. ร.อ. อนวัช     บูรณะทรัพย์ขจร    

 



๖ 

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ กศก.รพ.รร.๖ 
     

 ปีที่ ๑  ๑. ร.ท.พงศ์เจริญ   อึงขจรกุล  ๒. นพ.อนิวรรต       นิลกาญจน์  

 ปีที่ ๒  ๑. พญ.แพรวดี     สุคนพาทิพย์  ๒. นพ.สินธนา           กุลทนาวงศ์   

   ปีที่ ๓  ๑. นพ. พิร      ศรีอัศวประเสริฐ ๒. นพ. เกรียงไกร       ภู่พิทยา  

 ปีที่ ๔  ๑. ร.ท.วีรุตม์     สุภิรัตน ์ ๒. นพ. ทินภัส           ชลายนเดชะ  

 ปีที่ ๕   ๑. ร.ท.โกศล     โคจรธนากิจ  ๒. นพ.สราวุธ            สัมฤทธิ์ 

                  
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก กศก.รพ.รร.๖ 

 

ปีที่  ๑     ๑.ร.ต.ปัจเจกพล  จวนสาง ๒.นพ.พีรวิชญ์      ศรียารันต ์
ปีที่  ๒     - 
ปีที่  ๓     ๑. นพ.ชยวัน  รุ่งกาญจนกุล 
ปีที่  ๔    -  
ปีที่  ๕     ๑. นพ. วรชัญ์    ทักษิณาเจนกิจ        ๒. นพ. ทวีวัฒน์      กรฤทธิ์    
        

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  (ต่อยอด ๒ ปี) 
ต่อยอด  ปีที่ ๑     ๑.  - 

ต่อยอด  ปีที่  ๒    ๑. พ.ต.กฤษฎิ์พงษ์ ศิริสารศักดา 

 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ปีที่  ๑ ๑. ร.ท.โกลิศ    ศิริวัฒนา  ๒. นพ.ธนวงศ ์       หยองอนุกูล    

ปีที่  ๒ ๑. พญ.พีรยา    เตชาเสถียร  ๒. พญ.วรรษพร        รัตนะ 

ปีที ่  ๓ ๑. พญ.กรกช     บ่อค า  ๒. นพ.สิงหา          ก้อนจะรา 

ปีที่   ๔ ๑. ร.ท.ระพีพัฒน์   ทรัพย์รวงทอง ๒. นพ.นภันต ์            บัวรบัพร 

ปีที่   ๕ ๑. ร.ท. ณัฐดนย ์   วงษ์ประกอบ            ๒. พญ. สินีนาฎ         ธนภรูิรัตน์   

 

  



๗ 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  (ต่อยอด ๒ ป)ี 
 ต่อยอด  ปีที่ ๑ ๑ . – 
ต่อยอด  ปีที่ ๒ ๑ . -  

 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

ปีที่ ๑       ๑. ร.ท.กฤตนู    กุลตระวุฒิ      ๒. ร.ท.ชญานนท์        ใจเอ้ือ(ร.น.) 
   ๓. พญ.ธัญพร     รุ่งเรืองธนาพร 
 

ปีที่ ๒       ๑. ร.ท.กิตติ ์     สัญชยานุกูล      ๒. ร.ท.ชวน        พฤกษวิวัฒน์(ร.น.) 
   ๓. นพ.นิธิ    โชคชนะชัยสกุล 
 

ปีที่ ๓        ๑. ร.ท.วรพงศ์     พรหมเสน                ๒. ร.ท.ธนิสร       พัฒนาสุวรรณ 
   ๓. นพ.ชาติวัฒน ์     ปิยารมย์ 
 

ปีที่ ๔         ๑. นพ.อภิรักษ์         เฮื้องศรี                ๒. นพ.ธันวา           ธรรมบุตร 
   ๓. นพ.พงศ์ภัค         ภิญโญบูรณ์  
 
                   

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  (ต่อยอด ๒ ป)ี 
 ต่อยอดปีที่ ๑ ๑. ธันย์ชนก        สว่างแสงวัฒนา 
 ต่อยอดปีที่ ๒     ๑. พญ.ธัญสิร ี       หวังชูชอบ 
 

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  (ต่อยอด ๒ ป)ี 
 

 ต่อยอดปีที่ ๑ ๑. ร.อ.สหรฐั  ปัญญาพลสกุล 
 ต่อยอดปีที่ ๒ ๑. พ.ต.ภ ู        โชคธีรสวัสดิ์ 
 

สาขาศัลยศาสตร์เต้านม   (หลักสตูร ๑ ป)ี 
 ๑. พญ.ปริญญา   ปริญญาณัฏฐ์      

 ๒. พญ.ตรีทิพย์   เกิดสินธ์ชัย 



๘ 

แผนการฝึกอบรมและหลักสูตร 

๑. วิธีการให้การฝึกอบรม  

 หลักสูตรศัลยศาสตร์  ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา ๔ ปี                            
(ยกเว้นในกรณี ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พิจารณา
ความเหมาะสมเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะราย) โดยมีระยะเวลา การฝึกอบรมในส่วนของศัลยศาสตร์ทั่วไป
เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ เดือน  

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประกอบด้วย  

 ๑. ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science in Surgery)  

 ๒. พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร์ (Basic Surgical Research & Methodology)  

 ๓. หลักการของศัลยศาสตร์ (Principle of Surgery)  

 ๔. ศัลยศาสตร์ทั่วไปคลินิก (Clinical General Surgery)  

 ๕. หัตถการทางศัลยศาสตร์ทั่วไป (Operative General Surgery)  

 ๖. ความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ  

  ๖.๑ กุมารศัลยศาสตร์  
  ๖.๒ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
  ๖.๓ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  
  ๖.๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
  ๖.๕ ประสาทศัลยศาสตร์  
  ๖.๖ ศัลยศาสตร์ทรวงอก  
  ๖.๗ วิสัญญีวิทยา 

ประสบการณ์การเรียนรู้  

 เนื่องจากวิชาความรู้และเทคโนโลยีใน  สาขาศัลยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก                     
และรวดเร็ว ฉะนั้นหลักสูตรศัลยศาสตร์ จึงมีจุดประสงค์ที่จะให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆ                
ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยในอย่างเพียงพอ รวมทั้งประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา             
มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม                     
โดยในปีสุดท้าย ของการฝึกอบรมได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านด้วย  

 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า               
ได้เห็น ความจ าเป็น ที่แพทย์ประจ าบ้านควรจะได้มีระยะเวลาส่วนหนึ่ง เพ่ือไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนๆ              
ที่เกี่ยวข้องหรือใน สถาบันอ่ืนโดยเฉพาะ ในส่วนที่สถาบันที่ตนเองอยู่นั้นอาจจะขาดแคลน ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ    
จึงได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืนที่มีศักยภาพ             
ดีที่สุดในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนั้น แพทย์ประจ าบ้านยังสามารถที่จะเลือกไปปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลระดับ รพศ . 
เ พ่ื อ เ พ่ิ มประสบการณ์ ก ารดู แลผู้ ป่ ว ยที่ หล ากหลายยิ่ ง ขึ้ น  โ ดยมีหลั กสู ต ร พ้ืนฐ านทางศั ลยศาสตร์                                
โดยมี หลักสูตรต่อไปนี้ 



๙ 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ ปีท่ี ๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  

 เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาทางศัลยศาสตร์จะต้องผ่าน             
เพ่ือเป็น การเตรียมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ศัลยแพทย์ทุกสาขาได้มีความรู้ความสามารถใน
การที่จะ ให้การวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป และอนุสาขาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะทาง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถให้ค าแนะน าและส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ต่อไปได้  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีที่ ๑ นี้อาจสรุปได้ดังนี้  

 ๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิกเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิด 
ความเข้าใจในการด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไปในแต่ละสาขา  
 ๒. มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วยให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด  และ              
หลัง ผ่าตัด  
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไปและจากราชการสนาม  
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉินซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  
 ๕. ออกตรวจผู้ป่วยนอก และดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านชั้นที่สูงกว่า   
 ๖. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ MM, Journal club, Workshop, เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล 
เช่น inter hospital conference ของศัลยศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น general surgery, vascular surgery, HPB surgery  
 ๗. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรม 
 ๘. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practicebased Learning and 
Improvement)  
  ๘.๑ มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ   
  ๘.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้  
  ๘.๓ บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 ๙. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ าบ้าน             
ทุกๆชั้นปีต้อง  
  ๙.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  
  ๙.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง    
  ๙.๓ น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ  
  ๙.๔ เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย   
  ๙.๕ บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์  
  ๙.๖ ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม  
  ๙.๗ มีทักษะในการทางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ  

 ๑๐. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง  

  ๑๐.๑ เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์  
  ๑๐.๒ พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย  
 ๑๑. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 



๑๐ 

 แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล 
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะ 
วิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ  

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ปีท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)  

สาขา ระยะเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน 
General surgery   
Trauma 
ICU  
Pediatric Surgery 
Urology  
Cardiothoracic Surgery 
Orthopedics  
Plastic Surgery 
Anesthesiology  

๔ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

รพ.รร.๖ 
ร.พ.ภูมิพลฯ 

รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 

 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไปปีที่ ๒ - ๓ ระยะเวลา ๒๔ เดือน  

 เพ่ือให้การจัดประสบการณ์เรียนรู้และการฝึกอบรมฯ ในแต่ละสถาบันเป็นไปในลักษณะที่คล่องตัว และเพ่ือให้ 
ผู้รับการฝึกอบรมฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุดตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ือทาให้การบริหารจัดการได้มี 
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงให้พิจารณาระยะเวลาของหลักสูตรศัลยศาสตร์ปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ร่วมกัน โดยมีข้อก าหนด 
คือ ระยะเวลา ๒๔ เดือนนี้จะต้องจัดการฝึกอบรมฯ และประสบการณ์เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้  
 ๑. ก าหนดให้เหลือระยะเวลาส าหรับวิชาเลือก (elective) ๓ เดือน โดยให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือก
สาขาหรืออนุสาขาฯ ที่แพทย์ประจ าบ้านมีความประสงค์เรียนรู้เพ่ิมเติม โดยที่  
 ๑.๑ วิชาเลือกนี้อาจจะเป็นการฝึกอบรมในสถาบันหลักนั้น หรือในสถาบันอื่นๆ (ที่ได้รับการรับรองแล้ว)  
 ๑.๒ วิชาเลือกนี้รวมถึง  
 ๑.๒.๑ อนุสาขาต่างๆ ในศัลยศาสตร์ทั่วไป  
 ๑.๒.๒. ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma)  
 ๑.๒.๓. สาขาอ่ืนๆ ของศัลยศาสตร์ได้แก่ กุมารศัลยศาสตร์ , ศัลยศาสตร์ยูโร, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประสาทศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก,ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก  
 ๑.๒.๔. สาขาหรืออนุสาขาในการฝึกอบรมความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาวิชาอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศัลยกรรม เช่น สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร และ Endoscopy, สาขารังสีวิทยา
เกี่ยวกับ ultrasound และ interventional procedures ต่างๆ, อายุรศาสตร์ระบบ หัวใจปอด, เวชบ าบัดวิกฤติ  
 ๑.๒.๕. การท างานวิจัยทางศัลยศาสตร์ 
 ๒. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 
 ๒.๑ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆของศัลยศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
ศัลยศาสตร์ 
 



๑๑ 

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ MM, Journal club, Workshop  
 ๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกโรงพยาบาล inter hospital conference ของศัลยศาสตร์              
สาขาต่างๆ เช่น general surgery, vascular surgery, HPB surgery  
 ๕. ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในทางศัลยกรรม  
 ๖. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practicebased Learning and 
Improvement)  
 ๖.๑ มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ  
 ๖.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้  
 ๖.๓ บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 ๖.๔ ต้องท างานวิจัยได้แก่งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective study หรือ Cross-
sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือร่วม  

 ๗. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ าบ้าน
ทุกชั้นปีต้อง  

 ๗.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  

 ๗.๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง     

 ๗.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ  

 ๗.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย  

 ๗.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์  

 ๗.๖. ให้ค าแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม  

 ๗.๗. มีทักษะในการทางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ  

 ๘. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง  

 ๘.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์  

 ๘.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย  

 ๙. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม คุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วย 
ศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดและอยู่ในภาวะ วิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการท างานเข้ากับระบบ
หลักประกันสุขภาพของชาติ  



๑๒ 

สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานปีท่ี ๒ - ๓ (ระยะเวลา ๒๔ เดือน) 

สาขา ระยะเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน 
General surgery   
Radiology ปี ๒ 
Pathology ปี ๒ 
Urology ปี ๓ 
Neurology ปี ๓ 
CVT ป ี๓ 
Elective ปี ๒ 
Elective ปี ๓ 
Endoscope ปี ๒ 

๘ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพ.รร.๖ 
รพศ.สธ. 

รพศ.สธ./รร.แพทย ์
รพ.รร.๖/รพ.ต ารวจ 

หมายเหตุ :  

 แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งวิชาและสถานที่เลือกก่อนการฝึกอบรมในวิชาเลือกนั้น ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน               
หาก ไม่สามารถเลือกวิชาและสถานที่ที่จะฝึกอบรมในวิชาเลือกได้ ทางคณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผู้เลือกวิชาและ
สถานที่ ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านเอง โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาและสถานที่ได้  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไปปีท่ี ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 General Surgery ๘ เดือน Elective ๔ เดือน  

 ๑. แพทย์ประจ าบ้านจะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านและปฏิบัติงานเพ่ิมประสบการณ์ทักษะและ
หัตถการในส่วนของศัลยศาสตร์ทั่วไป ระยะเวลา ๙ เดือน ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ ซึ่ง 
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานในแต่ละ 
หน่วยเป็นระยะเวลา ๑ เดือน  
 ๒. มีระยะเวลา ๓ เดือน เป็น Elective ในสถาบันหลักหรือสถาบันอ่ืนได้ในอนุสาขาของศัลยศาสตร์ทั่วไป 
ซึ่ง แพทย์ประจ าบ้านมีความสนใจหรือคิดว่าขาดประสบการณ์ส่วนนั้น  
 ๓. ดูแลรักษาและท าผ่าตัดผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่า 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ และเป็นที่ปรึกษาหลัก หรือหัวหน้าชุดของแพทย์ประจ าบ้านชั้นต่ ากว่าในการดูแลและ 
รักษาผู้ป่วย  
 ๔. เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมให้มีความเชี่ยวชาญและแตกฉานมากขึ้น  
 ๕. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practicebased Learning and 
Improvement)  
 ๕.๑ มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ   
 ๕.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลังได้  
 ๕.๓ บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 ๕.๔ ต้องท างานวิจัยได้แก่งานวิจัยแบบ Retrospectivestudy หรือ Prospective study หรือ                  
Cross - sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือร่วม  
 



๑๓ 

 ๖. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ าบ้าน 
 ๖.๑. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  
 ๖.๒. ปฏิบัติงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง     
 ๖.๓. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ  
 ๖.๔. เรียนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย  
 ๖.๕. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ถูกต้องสมบูรณ์  
 ๖.๖. ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม  
 ๖.๗. มีทักษะในการทางานร่วมกับแพทย์สาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ  
 ๗. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีต้อง  
 ๗.๑. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์  
 ๗.๒. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย  
 ๘. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
 แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล 
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจากัดและอยู่ในภาวะ 
วิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทางานเข้ากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 

สรุปการหมุนเวียนปฏิบัติงานปีท่ี ๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)  

สาขา ระยะเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน 
General surgery   
Elective  

๘ 
๔ 

รพ.รร.๖ 
รพศ.สธ./รร.แพทย ์

หมายเหตุ :  

 จากการพิจารณาร่วมกันของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มีข้อสรุปว่า แพทย์ประจ าบ้าน 
ศัลยศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ จะให้เป็น “หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน (Chief Resident)” ดังนั้น ในการจัด rotation จะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรนี้เฉพาะในชั้นปีที่ ๔ เป็น Chief Resident of General Surgery  
สรุประยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  
 ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๘ เดือน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ๒๔ เดือน ระยะเวลาที่เหลือจะผ่าน 
ไปศึกษาอบรม หาประสบการณ์ในศัลยศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
เนื้อหาของการฝึกอบรม  
 ๑) เนื้อหาการฝึกอบรม จะต้องครอบคลุมองค์ความรู้ ๓ ส่วน  
 ก. เนื้อหาส าคัญ (Essential contents) ของการฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อโรคหรือ ภาวะของผู้ป่วย       
ทางศัลยกรรมทั่วไปตามข้อก าหนด  
 ข. ความรู้พื้นฐานที่เป็นหลักการเบื้องต้นของศัลยศาสตร์   
 ค. ความรู้ทั่วไปในสาขาศัลยศาสตร์อื่นๆ และสาขาท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งศัลยศาสตร์สนาม (War Surgery) 
(ภาค ผนวก หน้า ๖๕) 
 ๒) หัตถการศัลยศาสตร์ทั่วไป (Operative General Surgery)  
แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางศัลยกรรมต่อไปนี้ ทั้งในข้อบ่งชี้ ข้อห้ามเทคนิค           
การผ่าตัด ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้  ผลการผ่าตัดในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งจะต้องมี
ทักษะในหัตถการทางศัลยกรรมต่างๆ ที่ต้องท าได ้



๑๔ 

 การผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นซึ่งควรจะท าได้ เป็นกลุ่มของการผ่าตัดซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นหรือต้องการ 
ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมเติมหรือเป็นการผ่าตัดที่อาจจะพบได้ไม่บ่อย แต่แพทย์ประจ าบ้านควรจะต้องมี 
ความรู้ต่างๆ เช่นกัน สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ หรือสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้าให้สามารถท าได้  
 กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ก าหนดเป้าหมายในการท าหัตถการของแพทย์ประจ าบ้านแยก
ตามหมวดหมู่ให้ สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถในการท าหัตถการ              
หนึ่งๆเป็น ๒ ขั้น ดังนี้  
 ระดับท่ี ๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง  
 ระดับท่ี ๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  

หมายเหตุ  

 ตัวเลขในตารางเป็นจ านวนผู้ป่วยที่แนะน าให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสท าเพ่ือให้มีความ มั่นใจในการท า 
หัตถการนั้นๆ  

 

 ๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น การตรวจรังสี การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจเลือด ฯลฯ  
 ๔) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
 



๑๕ 

 ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
 ๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ  
 ๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  
 ๓. การบอกข่าวร้าย  
 ๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  
 ๕. การบริหารจัดการ Difficult case  
 ๖. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน  
 ข. ความเป็นมืออาชีพ ( Professionalisms )  
 (๑) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  
  ๑.๑ การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
  ๑.๒ การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วยและสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด  
  ๑.๓ การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพเพ่ือนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ  
  ๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน  
 (๒) พฤตินิสัย  
  ๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ และมีวินัย  
  ๒.๒ การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 (๓) จริยธรรมการแพทย์  
  ๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติสิทธิและรับฟัง 
ความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติ และผู้ป่วยร้องขอตาม            
สิทธิผู้ป่วย  
  ๓.๒ การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้             
ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้  
  ๓.๓ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย  
  ๓.๔ การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  
  ๓.๕ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  
 (๔) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๔.๑ การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  
  ๔.๒ การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  
  ๔.๓ การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม    
  ๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  
  ๔.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
  ๔.๖ การใช้ Electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  
  ๔.๗ การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผู้ป่วยและญาติ  
 ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ ( System-based Practice ) ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และ การพัฒนา
สาธารณสุขของชาติ  
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ Hospital 
accreditation การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรักษา 



๑๖ 

 ๒. ความรู้ เกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก 
แห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผลเป็นต้น  
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์  
 ๔. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผู้ป่วย  
 ๕. ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก  
  ๕.๑ การแพทย์แผนไทย เช่นการใช้อาหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรค เป็นต้น  
  ๕.๒ การแพทย์แผนจีน เช่นการใช้สมุนไพรและการฝังเข็มรักษาโรค เป็นต้น  
 ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning )  
 ๑. ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  
 ๒. การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  
 ๓. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  
 ๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  
 ๕. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)  
 ๖. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
 ๗. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค  
 ๘. การประเมินความพอใจของผู้ป่วย  
 ๙. การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน /ราชวิทยาลัยฯ เป็นต้น  
 ๑๐. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  

หลักสตูรการฝึกอบรมศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice)  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี ซึ่งจัด
โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯเป็นประจ าปีก่อนปีการศึกษาจะเริ่มขึ้น และจัดเสริมเพ่ิมเติมในระหว่างการเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน โดยศูนย์บริหารงานวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งจัดในการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน             
ชั้นปีที่ ๑ และแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางด้านจริยธรรม ได้แก่   
 ๑. Patient right  
 ๒. Communication skills  
 ๓. Patient safety  
 ๔. End of life care  
 ๕. Conflict of interest  
 ๖. Medical records  
 ๗. Patient expectation and satisfaction  
 ๘. Informed consent and refusal  
 ๙. Competency  
 ๑๐.Risk management  
 ๑๑. Alternative medicine  
 ๑๒. กฎหมายทางการแพทย ์ 
 ๑๓. สิทธิการรักษาพยาบาล  



๑๗ 

หลักสูตรของสาขาวิชาอ่ืนๆ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ 

หลักสูตรวิสัญญีวิทยา  
 สถานที่ปฏิบัติงาน : กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้แพทย์ประจ าศัลยกรรมมีความรู้ และทราบ ข้อดี ข้อเสียในการระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยที่มารับ
การผ่าตัดทั้งแบบดมยาสลบ และการใช้ยาชาเฉพาะที่ รวมถึงการให้ยาระงับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด  
 ๒. เพ่ือให้มีทักษะในการทาหัตถการทางด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตและมีความช านาญ               
ขั้นพ้ืนฐานในการระงับความรู้สึกด้วยวิธีต่างๆ  
 ๓. เพ่ือให้สามารถประเมินสภาพของผู้ป่วย ทราบปัญหาและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการให้ยาระงับ 
ความรู้สึก  
 ๔. ทราบและรูจ้กัวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก  
 ๕. เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในสาขาอ่ืนๆ  

เนื้อหาของหลักสูตร  
 ๑. ภาคทฤษฏี  
 ๑.๑ Pharmacologic principle : Sedation and induction agents Muscle relaxants Anesthetic 
gases and volatile agents Narcotics Local anesthetics  
 ๑.๒ Anesthetic equipment : Anesthetic machine, Anesthetic ventilato,r Airway and 
emergency kits  
 ๑.๓ Monitoring : Hemodynamic Respirator Neuromuscular  
 ๑.๔ Preoperative : Airway evaluation and physical examination Physical status assessment 
Coexisting disease  
 ๑.๕ Techinques : Choice of anesthesia, Risk of anesthesia  
 ๑.๖ General anesthesia : Airway management Intraoperative fluid and bblood management  
 ๑.๗ Regional anesthesia : Spinal block Epiduarl block Saddle block Caudal block 
Peripheral nerve block  
 ๑.๘ Postanesthesia period : Evaluation Monitoring Problems and complication  
 ๑.๙ Miscellaneous : Guidelines ego NPO Algorithms ego cardiac undergoing non - cardiac  

 ๒. ภาคปฏิบัติ  
 ๒.๑ Preoperative evaluation and premedication  
 ๒.๒ Endotracheal intubation and general anesthesia maintainance  
 ๒.๓ Triple maneuvers  
 ๒.๔ Epidural and Spinal block  
 ๒.๕ Brachial plexus block  
 ๒.๖ Internal jugular cannulation  
 ๒.๗ Pulmonary artery catheterization  
 ๒.๘ Arterial cannulation  



๑๘ 

การประเมิน  

 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะประเมินแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์จาก  

 ๑. จ านวนผู้ป่วยที่ท าหัตถการถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ๒. การเฝ้าสังเกตขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้, clinical judgement, ความใฝ่รู้, ความตั้งใจ ในขณะ 
ปฏิบัติงาน, สมรรถภาพในการทางาน, การบันทึกรายงาน, การตรงต่อเวลา, ความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ 
 ๓. การสอบประจ าเดือน ได้แก่ อัตนัยและปรนัย 

เกณฑ์การตัดสิน  

 S = Satisfactory U = Unsatisfactory กรณีไม่น่าพอใจ, จะมีการประชุมภายในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
และจะแจ้งต่อกลุ่มงานศัลยกรรมเพ่ือตัดสินว่าจะให้แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้นผ่านหรือไม่ หรืออาจต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม  

 ตารางการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  

 ๑. ฟังการบรรยายวิสัญญีวิทยา ร่วมกับนักศึกษาแพทย์เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ น. วันจันทร์, วันอังคาร และ              
วันพฤหัสบดี  
 ๒. Premedication ผู้ป่วยตามห้องทีมี assignment ไว้ให้ในตอนเย็นก่อนวันผ่าตัด , ในวันผ่าตัด           
ให้มารายงาน ผู้ป่วยที่มีปัญหาในตอนเช้าเวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ น.  
 ๓. แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมจะต้องท าหัตถการตามที่ก าหนดคือ General anesthesia Epidural block 
Spinal block Brachial block CVP (optional)  
 ๔. อ่าน Journal และน าเสนอในวันพุธ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ น.  
 ๕. Mortality and Morbidity conference วันศุกร์ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ น.  



๑๙ 

หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค  

 สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก  
วัตถุประสงค์  
 ๑.เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการเก็บและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ  
 ๒.เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมทราบความส าคัญของข้อมูลผู้ป่วยที่ควรระบุในใบส่งตรวจ               
ทั้งในด้าน ความครบถ้วนและความชัดเจนของข้อมูล  
 ๓.เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาของการตรวจทางพยาธิวิทยา เช่น การตรวจด้วยวิธีธรรมดา              
การย้อม พิเศษ การตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง การตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  
 ๔. เพ่ือให้มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของโรคทางศัลยกรรมด้วยตาเปล่า  
 ๕. เพ่ือให้ทราบหลักการวินิจฉัยโรคทางศัลยกรรมที่พบบ่อยด้วยกล้องจุลทรรศน์  
 ๖. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการรายงานผลการตรวจและการแปลผล  
 ๗. เพ่ือให้ทราบการแปลผลทางพยาธิวิทยาเมื่อมีการย้อมพิเศษ เช่น immunohistochemistry  

แนวทางปฏิบัติ  

 ๑. รับทราบขั้นตอนวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา เช่น การตรวจด้วยวิธีธรรมดา การย้อมพิเศษ การตัดชิ้นเนื้อ 
แช่แข็ง การตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และทดสอบความรู้ทางด้านทฤษฏีในวันแรกที่มาฝึกปฏิบัติงาน  
 ๒. ศึกษาข้อมูลทางคลินิกในใบส่งตรวจ ตรวจ , ตัดชิ้นเนื้อ และบรรยายพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ               
ทางศัลยกรรม ที่ตรวจด้วยตาเปล่า ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ พยาธิแพทย์ประมาณ ๑๐ รายต่อวัน  
 ๓. ศึกษาและตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อทางศัลยกรรมด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทั้งชิ้นเนื้อตัดเอง และ
สไลด์ชิ้นเนื้อที่อาจารย์ผู้ดูแลมอบหมายให้  
 ๔. ตรวจสอบการวินิจฉัยกับอาจารย์รวมทั้งการแปลผล อภิปรายเชื่อมโยงไปถึง เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยนั้น  
 ๕. ทดสอบความรู้ เพื่อประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม  

หน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  

 ๑. ตรวจด้วยตาเปล่า ตัด และบรรยายพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดทางศัลยกรรม อย่างน้อย               
๒๐๐ ราย ตลอดเดือน ที่ฝึกอบรม  
 ๒. ให้การวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางศัลยกรรม โดยการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ วินิจฉัยโรคของระบบต่างๆ 
ทางศัลยกรรมได้ทั้ง benign และ malignant อย่างน้อยระบบละ ๔ โรค  
 ๓. เข้าใจและสามารถแปลผล การย้อมพิเศษชิ้นเนื้อได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑. ศัลยแพทย์สามารถเขียนใบส่งตรวจที่ให้ข้อมูลได้เหมาะสม ครบถ้วนและชัดเจน  
 ๒. ศัลยแพทย์สามารถเก็บ และส่งชิ้นเนื้อเพ่ือการตรวจทางพยาธิวิทยาได้อย่างถูกวิธี  
 ๓. ศัลยแพทย์สามารถเข้าใจค าศัพท์  และแปลผลการตรวจทางพยาธิวิทยาได้  ระเบียบปฏิบัติ                       
เมื่อมาปฏิบัติงาน และฝึกอบรมที่สถาบันพยาธิวิทยา อยู่ในภาคผนวก ๕๑  



๒๐ 

หลักสูตรรังสีวิทยา  

 สถานที่ปฏิบัติงาน กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์สามารถอ่านและแปลผลเอ็กซเรย์ ทั้งการเอ็กซเรย์ธรรมดา และ 
เอ็กซเรย์พิเศษชนิดต่างๆ เช่น แมมโมแกรม การสวนแป้งทางทวาร เป็นต้น ของโรคท่ีพบบ่อยทางศัลยกรรม  
 ๒. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์สามารถอ่าน , แปลผล เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็กซเรย์คลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยทางศัลยกรรม  
 ๓. เพ่ือให้สามารถท าหัตถการ การฉีดสีเพ่ือดูหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคของหลอดเลือดที่พบบ่อย ทางศัลยกรรม  
 ๔. เพ่ือให้สามารถเข้าใจพ้ืนฐานการท า อัลตร้าซาวด์ โดยสามารถทาอัลตร้าซาวด์เพ่ือการวินิจฉัยพ้ืนฐาน
และ ร่วมกับท าหัตถการอื่นๆ เช่น ultrasound guide biopsy หรือ drainage ได้  

เกณฑ์ความสามารถที่ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  

 ๑. มีความรู้ความสามารถในการอ่านและแปลผลเอ็กซเรย์ชนิดต่างๆ เช่น Chest X-ray, Plain abdomen, 
Acute abdomen และเอ็กซเรย์พิเศษ เช่น Intrevenous pyelography  
 ๒. สามารถท าอัลตราซาวน์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรค หรือภาวะที่พบบ่อยทางศัลยกรรมได้ เช่น               
โรคนิ่วในถุง น้ าดี ก้อนที่เต้านม ประเมินสภาวะสารน้ าในร่างกายผ่านเส้นเลือดดาใหญ่ในช่องท้อง และประเมินผู้ป่วย
อุบัติเหตุ ที่ได้รับการกระทบกระเทือนในช่องท้อง (FAST Examination)  
 ๓. สามารถท าการฉีดสีเพ่ือดูหลอดเลือด (Angiography) ในผู้ป่วยโรคหรืออุบัติเหตุของหลอดเลือด  
 ๔. สามารถอ่านและแปลผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่พบบ่อยในผู้ป่วย          
ทางศัลยกรรม  

หน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  

 ๑. ฝึกในการอ่านและแปลผลเอ็กซเรย์ชนิดต่างๆ ของโรคท่ีพบบ่อยทางศัลยกรรม  
 ๒. ฝึกฝนการอ่าน ท า และแปลผล อัลตราซาวน์เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรคและภาวะที่พบบ่อยทางศัลยกรรม  
 ๓. ฝึกฝนการฉีดสีเพ่ือวินิจฉัยโรคของหลอดเลือด  
 ๔. ฝึกฝนการอ่านเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรคและภาวะที่พบบ่อยทางศัลยกรรม  
 ๕. จัดเตรียม Journal club  

ตารางการฝึกฝนและปฏิบัติงาน  

 สัปดาห์ที่ ๑ , ๕ สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓  สัปดาห์ที่ ๔  

 เอ็กซเรย์ทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็กซเรย์ฉีดสีต่างๆ เช่น IVP, Barium study, Angiography  



๒๑ 

กิจกรรมวิชาการกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
กิจกรรมทางวิชาการศัลยศาสตร์ทั่วไปที่มีภายใน กองศัลยกรรม ได้แก ่

 Monthly Report and Morbidity & Mortality   ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/เดือน 
 Interesting Case Conference    ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/เดือน 
 Journal Club           ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน 
 การบรรยายทางวิชาการ/Topic Review   ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน 
 การประชุมร่วมกับพยาธิวิทยา    ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 
 กิจกรรมการเรียนการสอนข้างเตียง   ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/สัปดาห์ 
 การประชุมร่วมกับอายุรกรรม                           ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 
 การประชุมร่วมกับ X – Ray                            ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 
 การประชุมร่วมกับวิสัญญี                                ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน  
 

 แพทย์ประจ าบ้าน ศัลยศาสตร์ ทั่วไปมีหน้าที่ในการด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ อย่างสม่ าเสมอ 
โดยจ าเป็นต้องแบ่งเวลาในการด าเนินให้เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

Monthly Report conference / Mortality – Morbidity Conference  
รับผิดชอบโดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้ทราบแนวทางการรักษา และข้อผิดพลาดจากการรักษาของผู้ป่วยใน             
แต่ละราย ซึ่งน าไปสู่การเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 
 ๒. แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้แนวทางการรักษา และการตัดสินใจที่เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป และน าข้อผิดพลาดในการรักษาที่เป็นปัญหาในเชิงระบบ มาร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสม หรือ
การปรับในเชิงระบบของโรงพยาบาลต่อไป 

Interesting case / Surgico-Radio-Patho Conference  
รับผิดชอบโดยแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้ทราบถึงการซักประวัติ ผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาโรคทางศัลยกรรม เพ่ือน าไปสู่
การวินิจฉัยแยกโรค รวมถึง ได้ทราบการตรวจพิเศษเพ่ิมเติ่ม และวิธีการอ่านภาพถ่ายทางรังสีของผู้ป่วยทางด้าน
ศัลยกรรมเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย 
 ๒. เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน ได้ทราบถึงแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม วิธีการผ่าตัด ของผู้ป่วยรายนั้นๆ 
 ๓. ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงการอ่านลักษณะทางพยาธิวิทยา ของเนื้อเยื่อหรือรอยโรคที่ได้มาจากการผ่าตัด
ออกมาจากตัวผู้ป่วย โดยได้รับค าแนะน าในการอ่านจากพยาธิแพทย์ 
    
 

 
  ( แพทย์ประจ าบ้าน  ควรเตรียม ประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจพิเศษต่าง  ๆพิมพ์ลงในกระดาษ A๔ เพ่ือแจกให้กับผู้ร่วมประชุม ) 
  



๒๒ 

Surgical Conference ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐ 
Department of Surgery 

Phramongkutklao Hospital and College of Medicine 
 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

Wk.๑ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ 

-ประชุม ความก้าวหน้า 
Research 

-ติดตามผล Log Book 
MR๑ Trauma audit IC๔ Topic Review 

Wk.๒ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ 

 MR๒ 
Surgery & Anesth 

Conference IC๓ Bsc 

Wk.๓ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ MM ๑ MR๓ 

Surgery  &  X-Ray & 
Patho  Conference IC๒ Topic Review 

Wk.๔ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ 

Guest Lecture MR๔ MM ๒ IC๑ Bsc 

 

หมายเหตุ 
1. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน 
2. activities ของ subspecialty จะมีหัวหน้าสายแต่ละ subspecialty เป็นผู้ดูแล 
3. Monthly report และ interesting case จะมีหัวหน้าสายและอาจารย์ประจ าสายผู้ก ากับดูแลควร

ปรึกษาอาจารย์เจ้าของสายและอาจารย์ผู้ก ากับการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน 
 

Morning conference ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ 
  

MR = Monthly Report 
 MM = Morbidity & Mortality Report 
 IC = Interesting case 
 Bsc = Basic science review 
 

  



๒๓ 

Special Conferences 
 

1. ทุกวันเสาร์ที่ ๑ ของเดือน  เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น. จะมีการประชุมวิชาการ Interhospital grand round and 
surgical review  จัดโดยกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

2. ทุกวันจันทร์ที่ ๑ ของเดือน เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ น. ประชุมติดตามผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน และ 
ติดตามผลการลงทะเบียน Electronic Log Book ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ  ชั้น  ๗  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

3. ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ น. จะมีประชุม  Surgery & Anesthetic Conference       
ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

4. ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ น. จะประชุม Trauma audit ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ  
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

5. ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ น. ประชุม Medical – Surgical Conference โดย             
อายุรกรรม และศัลยกรรมสลับกันเป็นเจ้าภาพ 

6. ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ น.จะมีประชุม Surgery & X-Ray ,  Patho  Conference  
ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ  ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

๗.   Basic Sciences lecture ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์จะแจ้งให้ทราบ 
๘.   Tumor Conference ทุกวันศุกร์ 
๙.   Other Conference 

 



๒๔ 

การลง  Electronic Log Book 
 

 แพทย์ประจ าบ้าน ศัลยศาสตร์ มีหน้าที่ในการลง Electronic Log book หลังจากได้ท าหัตถการใดๆ            
ก็ตามกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นหัตถการที่ท าเองหรือเป็นผู้ช่วยก็ตาม รวมถึงการเข้ากิจกรรมทางวิชาการที่ได้เข้าร่วม          
การลงข้อมูลใน Electronic Log book จะต้องลงภายใน ๒ เดือน หลังจากการท าหัตถการ ไม่เช่นนั้นแล้วจะลงข้อมูลไม่ได้ 
 

ขั้นตอนการลงข้อมูลใน Electronic Log book 
1. เข้า website ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยพิมพ์ address  

www.surgeons.or.th คลิกท่ี “Log Book” 
2. ใส่ “ชื่อ” และ “รหัสผ่าน” ซึ่งจะได้รับการก าหนดจากผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านของ กองศัลยกรรม

และภาควิชาศัลยศาสตร์ 
3. คลิกท่ีการผ่าตัดและ คลิกท่ี บันทึกใหม่ 
4. ท าการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการ แล้วคลิกท่ี “บันทึก” เป็นอันเสร็จการบันทึก 
5. หากต้องการบันทึกการประชุมวิชาการ ให้คลิกที่ “การประชุมวิชาการ” แล้วคลิกท่ี “บันทึกใหม่” 
6. ท าการบันทึกข้อมูลการประชุมวิชาการท่ีเข้าร่วม แล้วคลิกที่ “บันทึก” เป็นอันเสร็จการบันทึก 
7. หากต้องการดูรายงานการบันทึกที่ได้ท าแล้ว ให้คลิกที่ “รายงาน” แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการรายงาน 
8. หากต้องการค้นหารายการบันทึกของผู้ป่วยที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิกที่ การผ่าตัดและ                   

คลิกท่ี ค้นหา 
9. เลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการดูและแก้ไข 
10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ คลิกที่ “อ่ืนๆ” และเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 
11. เมื่อลงข้อมูลเสร็จ ให้คลิกท่ี “ออกจากระบบ” 

 
หมายเหตุ     

 แพทย์ประจ าบ้านควรท าการบันทึก Electronic Log book โดยเร็วเนื่องจากทางราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์จะท าการ Lock ไม่ให้ท าการบันทึกได้ถ้าระยะเวลานานเกินกว่า   ๑   เดือนหลังท าการผ่าตัด  

  

http://www.surgeons.or.th/


๒๕ 

Basic Sciences  ๒๐๑๙ 
ทุก ๒nd ,  ๔th  Friday 

 

วันเดือนปี เรื่องท่ีสอน แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ผู้ควบคุม 

๒๖ ก.ค. ๖๒ Systemic Response to injury วรธน อ.ภูษิตฯ 

๙ ส.ค. ๖๒ Nutrition นราธร อ.เสริมศักดิ์ฯ 

๒๓ ส.ค. ๖๒ Fluid,  electrolyte management of surgical patient ธนภัทร อ.กฤษฎาฯ 

๑๓ ก.ย. ๖๒ Shock ศราวุฒิ อ.จิรัฐฯ 
๒๗ ก.ย. ๖๒ Homeostasis,  surgical bleeding and transfusion ปัจเจกพล อ.ภูมฯิ 
๑๑ ต.ค. ๖๒ Surgical infection ธนัชวรรณ อ.ภิเษกฯ 
๘ พ.ย. ๖๒ Trauma ณัฐพร อ.ณัฐฯ 

๒๒ พ.ย. ๖๒ Burns โกลิศ อ.ชัยรัตน์ฯ 
๑๓ ธ.ค. ๖๒ Wound healing ธนวงศ ์ อ.ชาติชายฯ 
๒๗ ธ.ค. ๖๒ Oncology ขวัญชนก อ.วิริยะฯ 
๑๐ ม.ค. ๖๒ Transplantation ปัญญ์ชลี อ.สาธิตฯ 

๒๔ ม.ค. ๖๓ 
Patient safety,  Errors and Complications in 

Surgery กฤตนู 
 

อ.อนุชาฯ 
 

๗ ก.พ. ๖๓ Physiologic Monitoring พีรวิชญ์ อ.ภูษิตฯ 
๒๑ ก.พ. ๖๓ Minimally-Invasive Surgery ชญานนท์ อ.อานุภาพฯ 
 

 R๑ – Collective Review Basic Sciences 
 แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ต้องเขียน Collective Review ส่งอาจารย์ผู้ควบคุมด้วยทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

  



๒๖ 

Topic Review /Journal Club  ๒๐๑๙    
ทุก ๑nd ,  ๓th  Friday    

 

ว/ด/ป อาจารย์ผู้ดูแล R ๔ Topics 

๑๙ ก.ค. ๖๒ อ.วิริยะ วทัญญ ู CA Breast 

๒๓ ส.ค. ๖๒ อ.จิรัฐ ชัยวัฒน ์ Peptic Ulcer Disease 

๒๐ ก.ย. ๖๒ อ.เสริมศักดิ์ จุฑาธาร CBD Stone 

๑๘ ต.ค. ๖๒ อ.กฤษฎา ชัยยุทธ Aortoiliac Occlusive Disease 

๑๕ พ.ย. ๖๒ อ.สุขไชย คุณภัทร Pancreatic Cystic Neoplasm 

๑๐ ธ.ค. ๖๒ อ.วันปรีดี ธนพล Update ๑๐th ATLS 

๑๗ ม.ค. ๖๓ อ.ชินกฤต สุนทรียา Rectal Prolapse 

๒๑ ก.พ. ๖๓ อ.สหพล อารดา Rectal Cancer 

๒๐ มี.ค. ๖๓ อ.อนุชา วีรวัลย ์ Vascular Access With Complication 

๓ เม.ย. ๖๓ อ.ภิเษก สิตานัน Vascular Varicose 

๑ พ.ค. ๖๓ อ.อนุภาพ อนวัช Liver Manss 
 
 
 
 

ว/ด/ป อาจารย์ผู้ดูแล R ๒ Topics 

๒ ส.ค. ๖๒ อ.ภิเษก ณัฐณิชา CVI 

๖ ก.ย. ๖๒ อ.สุขไชย ณัฐพงศ์ CA Thyroid 

๔ ต.ค. ๖๒ อ.อนุชา ธนาวัฒน ์ Peripheral Vascular Injury 

๑ พ.ย. ๖๒ อ.กฤษฎา ปกรณ์ GIST 

๖ ธ.ค. ๖๒ อ.วิริยะ กัลย์กมล Adrenal Gland Tumor 

๓ ม.ค. ๖๓ อ.จิรัฐ วิชชุตา CA Esophagus 

๗ ก.พ. ๖๓ อ.จิรัฐ ณัฐนนท ์ Gastric Cancer 

๖ มี.ค. ๖๓ อ.อนุชา ปราชญา Rupture AAA 

๓ มี.ค. ๖๓ อ.ชินกฤต อนงค์สิริ Colonic Polyp 

 

หมายเหตุ     
    -   ห้ามเลื่อน Topic และ Journal Club โดยไม่มีเหตุอันควร หากมีความจ าเป็นให้แจ้งอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

    Preliminary Training Lectures 

๘ ก.ค. ๖๒ จริยธรรมทางการแพทย์ อ.สุรพงษ์ 
๑๕ ก.ค. ๖๒ สิทธิ์ผู้ป่วยการสื่อสารและการแจ้งข่าวร้าย อ.ปิยพันธุ์ 

๒๒ ก.ค. ๖๒ เวชระเบียน และสิทธิ์ผู้ป่วย อ.ปิยพันธุ์ 

๒๙ ก.ค. ๖๒ Practical in Anesthesia and preoperative evaluation อาจารย์จาก กวญ.รพ.รร.๖ 

๕ ส.ค. ๖๒ Practical Management in ICU อ.เพชร 
๑๙ ส.ค. ๖๒ การเขียน Operative note อ.ธัญญ์ 

 
         

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๘ 

ก าหนดการสอบ Intraining Examination 
 

      ๑. Basic Sciences ผู้เข้าสอบแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ทุกคน และแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ และ ๓  
          ที่ยังไม่ผ่านการสอบจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
       ๒. Clinical examination เฉพาะแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑,  ๒, ๓ และ ๔ ของศัลยกรรมทั่วไป 
      ๓. อาจารย์ผู้ควบคุม Basic Science  อ.วิริยะฯ และ อ.เสริมศักดิ์ฯ 
      ๔. อาจารย์ผู้ควบคุม Clinical Surgery, Oral Exam  อ.สุขไชยฯ และ อ.เสริมศักดิ์ฯ 

 
 

ก าหนดการสอบฯ 
 

Basic Science Part I     เดือน    ตุลาคม      ๒๕๖๒ 
Basic Science Part II    เดือน    กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓ 
Clinical Surgery I                        เดือน    ธันวาคม    ๒๕๖๒ 
Clinical Surgery II    เดือน    มีนาคม     ๒๕๖๓ 
Oral   Exam       เดือน       มิถุนายน         ๒๕๖๓ 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๙ 

Textbook & Journal ในห้องสมุดของ รพ.รร.๖ และบางส่วนในห้องสมุดแพทย์ประจ าบ้าน  
กศก.รพ.รร.๖ 

 

Standard Textbook 

๑. Principles of Surgery; Schwartz SI ๘th Ed. 

๒. Textbook of Surgery; Sabiston DC ๑๕th Ed. 

๓. Current Surgical therapy; Cameron JL 

๔. Maingot’s Abdominal Operations; Schartz SI,  Ellis H. 

๕. Mastery of Surgey; Nyhus LM. 

๖. Trauma; Mattox KL. EE Moore,  DV. Feliciano 

๗. Surgery of the Liver and Biliary tract; Blumgart LH. 

๘. Operative Surgery; Nora PF 

๙. Vascular Surgery; Rutherford RB 

๑๐. Surgery of Stomach,  duodenum and samll intestine; Scott with  Sawyer JL 

๑๑. Diseases of the Breast; Haagensen CD. 

๑๒. Surgery; Scientific Principles and Practice; LJ. Greenfield ๑๙๙๓ 

๑๓. Advances in Surgery 

๑๔. Current Surgical Diagnosis and Treatment; Lawrence WW. 

๑๕. Complications in Surgery and Their Management; Hardy 

๑๘. Atlas of Surgical Operations; ๗th ED Zollinger 

๑๙. Surgery of the Pancreas; Beger 

๒๐. Colon and Rectal Surgery; Corman 

๒๑. Surgery of  the  Anus,  Rectum and Colon; Goligher 

๒๒. Atlas of Vascular Surgery; Hershey 

๒๓. Atlas of Venous Surgery; Bergan and Kistner 

 

 
 



๓๐ 

Journal ที่แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมควรอ่านทุกเดือน 
 

 ๑. The American Journal of Surgery 

 ๒. Annals of Surgery 

 ๓. The British Journal of Surgery 

 ๔. Archives of Surgery 

 ๕. Current Problems in Surgery 

 ๖. Current Surgery 

 ๗. Diseases of the Colon and Rectum 

 ๘. The Journal of Trauma 

 ๙. Surgery 

 ๑๐. Journal of the American College of Surgeons 

 ๑๑. World Journal of Surgery 

 ๑๒. The Surgical Clinics of North America 

  ๑๓. อ่ืนๆ ถ้ามีเวลาควรเปิดดูบ้าง เช่น Vascular Surgery, Mayo Clinical Proceedings, Journal of 
Laparoscopic Surgery, International Surgery, Audio - Digest in General Surgery 

 ๑๔. www.medportal.com: search for journals  
 

    -------------------------------------------------- 

  

http://www.medportal.com/


๓๑ 

ระเบียบปฏิบัติ สทิธิ และหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้าน 

ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของแพทย์ประจ าบ้าน  

 ๑.แพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับการจัดให้ฝึกอบรมสายงานให้แพทย์ประจ าบ้านนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ 
แพทย์หัวหน้าสายโดยการควบคุมของ ผู้อ านวยการกองศัลยกรรมฯ 

 ๒.แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสายงานนั้น  

 ๓.แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีมารยาท และความประพฤติอันเหมาะสม ต่อผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ร่วมงานและ
ผู้ป่วยไม่ กระท าการใดๆ เป็นที่เสื่อมเสีย  

 ๔.แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเป็นผู้ทีม่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆที่ไดร้บัมอบหมายให้เรียบร้อย 

 ๕.แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ทีดี่  

 ๖.ในระหว่างฝึกอบรม ถ้าปรากฏว่าแพทย์ประจ าบ้านมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดความรับผิดชอบไม่สนใจใน
การฝึกอบรมปฏิบัติงาน หัวหน้าสายงาน และอนุกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ มีสิทธิเสนอให้ลงโทษได้ 
โดยการควบคุมของ ผู้อานวยการกองศัลยกรรมฯ 

หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้าน  

 ๑. ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไป  

 ๒. แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในเวลาและนอกเวลาในการ
ดูแลตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงานหน้าที่แพทย์เวรตามท่ีงานหรือฝ่ายมอบหมายให้  

 ๓. แพทย์ประจ าบ้านมหีน้าทีอุ่ทิศตัวเพ่ือการศึกษาในสาขาที่ตนฝึกอบรมโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  

 ๔. ในเวลาราชการแพทย์ประจ าบ้าน จะออกนอกโรงพยาบาลได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยแล้วหรือ ได้มอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านท่านอ่ืนปฏิบัติงานแทน และได้รับอนุญาตจากอาจารย์              
ประจ าสาย หรือแพทย์หัวหน้าหน่วย   

 ๕. แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ให้ค าแนะน าฝึกสอนนักศึกษาและแพทย์ฝึกหัด รวมถึงแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
รวมถึงดูแลเรื่องการปฏิบัติงานและเจตคติในการท างาน 

 ๖. แพทย์ประจ าบ้านจะเป็นผู้ช่วยแพทย์หัวหน้าสายในการให้คะแนนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย์ และ
แพทย์ฝึกหัดอีกด้วย  

 ๘. แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด ในการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย รวมถึงการจัดท ารายงานรับผู้ป่วยให้เรียบร้อยเพ่ือเป็นหลักฐานทางการแพทย์ ทั้งประวัติ             
การตรวจรา่งกาย, การด าเนินโรค, การเตรียมผ่าตัด, รายงานการผ่าตัดและรายงานการติดตามผู้ป่วย  

 ๘.๑ ประวัติและการตรวจร่างกายให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังผู้ป่วยรับเข้าในโรงพยาบาล ในกรณี
ผู้ป่วย ต้องรับการผ่าตัดด่วนจะต้องมีประวัติและการตรวจร่างกายก่อนผู้ป่วยรับการผ่าตัด 
 ๘.๒ การด าเนินโรค ต้องลงเพ่ิมเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหรืออย่างน้อยทุก ๔๘ ชั่วโมง               
ควรมีการลงเพิ่มเติมถึงแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ๘.๓ รายงานผ่าตัดจะต้องเสร็จอยู่ในแฟ้มรายงานภายใน ๔๘ ชั่วโมง  
 ๘.๔ รายงานสรุปควรจะเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเก็บรายงานไปยังห้องสถิติ 



๓๒ 

 ๙. แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นพ่ี หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ              
แพทย์อาวุโส ผู้ควบคุมรับผิดชอบถ้าค าสั่งนั้นถูกต้องตามหลักวิชาและท านองคลองธรรม  

 ๑๐. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมอภิปราย , บรรยาย และประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องของงานของ
โรงพยาบาลทุกครั้ง  

 ๑๑. ในระหว่างที่แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวร ตามที่ได้รับมอบหมายนอกเวลาราชการ หรือ               
ในวันหยุดราชการ ถือว่าการปฏิบั ติหน้าที่แพทย์เวรนี้เป็นส่วนของการฝึกอบรมที่ส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วย ฉะนั้นหากมีการบกพร่องในหน้าที่จะถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง
ดังนั้นแพทย์ประจ าบ้าน ที่ปฏิบัติแพทย์เวร จะต้องอยู่ ณ สถานที่ ในโรงพยาบาลเท่านั้น แพทย์เวรจะออกนอก
โรงพยาบาลไดต่้อเมื่อ  

 ๑๑.๑ ได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าแพทย์ประจ าสาย  

 ๑๑.๒ มีแพทย์ประจ าบ้านในระดบัเดียวกันปฏิบัติหน้าที่แทนทุกอย่างในหน้าที่แพทย์เวร  

 ๑๑.๓ แพทย์เวร ๑ คนจะปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์เวรหลายคนไม่ได้  

 ๑๒. ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงแก่กรรม แพทย์ประจ าบ้านต้องพยายามขออนุญาตตรวจศพจากญาติร่วมชันสูตรศพกับ
พยาธิ แพทย์และลงในใบมรณะบัตรให้โดยด่วนเพื่อญาติผู้ตายจะได้จัดการกับศพตามความต้องการต่อไปได้  

 ๑๓. ควรมีการสื่อสารติดต่อกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและสุภาพต้องอธิบายให้เข้าใจถึงโรค
การด าเนิน ไปของโรคแผนการรักษาพยากรณ์โรคและความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุต่างๆเพ่ือให้ผู้ป่วยและ
ญาติเข้าใจทั้งก่อนและหลังผ่าตัด 

 ๑๔. การปรึกษากับแพทย์ต่างแผนกถ้าเป็นไปได้นอกจากเขียนใบปรึกษาให้ละเอียดและสมบูรณ์แล้วควรติดต่อ
ปรึกษา กับแพทย์ที่รับปรึกษาโดยตรง อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้องปรึกษาและสภาพของผู้ป่วยในขณะนั้น               
ขอความเห็นอย่างอ่อนน้อม ถ่อมตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านเอง  

 ๑๕. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสวมเครื่องแบบที่โรงพยาบาลจัดหาให้ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เสมอ  

 ๑๖. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามหลักวิชา ภายใต้ความ
ควบคุมของ หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

 ๑๗. แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง คือในตอนเช้า            
ให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา ๐๘๐๐ น.และในตอนบา่ยก่อน ๑๖๓๐ น.  

 ๑๘. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรายงานแพทย์หัวหน้าสายทุกครั้งถ้ามีเหตุการณ์ที่ส าคัญเกิดขึ้นหรือมีผู้ป่วย             
รับใหม่ทุกราย  



๓๓ 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แพทย์ประจ าบ้านแต่ละสาย  

ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยทั้งหมดในสายของตนในหอผู้ป่วยโดย 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

 ๑. ปฏิบัติงาน WARD ROUND ประจ าวันให้เสร็จก่อนเวลา ๐๗๓๐ น. หลังจากนั้นในช่วงเวลา เป็นการทบทวน
การปฏิบัติงาน WARD ROUND กับอาจารย์แพทย์แต่ละสาย  

 ๒. เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ น.เป็นเวลาประชุมวิชาการตามตาราง  

 ๓. เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ น. เป็นการปฏิบัติงานฝึกอบรมแพทย์ประจ าวัน โดยให้ท าการผ่าตัด , ออกตรวจ
ผู้ป่วยนอก , ผ่าตัดห้องผ่าตัดเล็กและอยู่เวรปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยตามสายการฝึกอบรมและตามตารางการปฏิบัติงาน
ซึ่งรายละเอียดจะจัดไว้ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรค านึงถึงความ
รับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จมากกว่าการ ปฏิบัติงานตามเวลาแต่เพียงอย่างเดียว  

 ๔.แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรในวันนั้นมีหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรมทั่วไป จากห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล จากฝ่ายต่างๆและจากห้องผ่าตัด โดยให้ค าปรึกษาการปฏิบัติการรักษากับอาจารย์แพทย์เวร ทั้งนี้อาจมี 
การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับงานหรือกลุ่มงานหรือสถาบันนั้นจะปรับเพ่ือความเหมาะสม  
  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 ๑. แพทย์ประจ าบ้านแต่ละสาย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยทั้งหมดในสายของตนในหอผู้ป่วยทุก
วันหยุดราชการแต่อาจ มอบหมายให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านดูแลแทนได้ชั่วคราว เวรฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
ประกอบด้วย  

 ๑.๑ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ จ านวน ๒ - ๓ คน แบ่งเป็นดูแลห้องฉุกเฉิน ๑ คน , ดูแลหอผู้ป่วยใน ๑ คน 
และ ช่วยผ่าตัดอีก ๑ คน แพทย์ประจ าบ้าน ๑ คนจะท าหน้าที่ ๒ อย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นในบางกรณี              
ที่จ าเป็นจริงๆ  
 ๑.๒ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ จ านวน ๑ คนข้ึนไป  
 ๑.๓ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ จ านวน ๑ คนข้ึนไป   
 ๑.๔ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๔ จ านวน ๑ คนข้ึนไป   

 ๒. แพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายจะเป็นหัวหน้าเวรแพทย์ประจ าบ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานการ
ดูแลรักษา ผู้ป่วยฉุกเฉินศัลยกรรมทั่วไปทั้งหมด , ควบคุมดูแลและก าหนดการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน                
ปีที่ ๓ , ๒ , ๑ และนักเรียนแพทย์ทหารที่อยู่เวรประจ าวันนั้น และจะเป็นผู้ที่พิจารณาปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร
นอกเวลาราชการในวันนั้นตามความ เหมาะสม ในกรณีผู้ป่วยวิกฤติ , แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีควรลงมาตรวจผู้ป่วย
พร้อมๆกัน เพ่ือจะได้เรียนรู้จากแพทย์ประจ าบ้าน อาวุโสและรู้จักการท างานเป็นทีม และเพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  

 ๓. ในการรับผู้ป่วยใหม่จะต้องแจ้งให้หัวหน้าเวรแพทย์ประจ าบ้านทราบทุกราย และเขียนชื่อแพทย์ประจ าบ้าน
ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ ก ากับในบัตรผู้ป่วยนอกและฟอร์มปรอททุกครั้ง  

 



๓๔ 

 ๔. ในการท าผ่าตัดผู้ป่วย หัวหน้าเวรแพทย์ประจ าบ้านจะต้องทราบทุกราย และแจ้งให้อาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร
ทราบด้วยกรณี ที่ผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงและแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ได้ไปประเมินผู้ป่วยแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย
ก่อนหรือหลังผ่าตัดจะต้อง รายงานให้แพทย์ประจ าบ้านรุ่นพ่ีกว่ารับทราบอย่างน้อย ๑ ระดับขึ้นไป หากไม่แน่ใจ
จะต้องแจ้งแพทย์อาวุโสเจ้าของไข้ทราบเสมอ  

 ๕. แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรประจ าวันมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะตามได้ที่ใดเสมอ และ
ทางกองศัลยกรรมได้จัดที่พักให้แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรไว้แล้ว  

 ๖. การตามพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยจะตามแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ เป็นล าดับแรก หากยังไม่มีการตอบรับ
ภายใน ๑๕ นาที ก็จะตามแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ , ๓ ตามล าดับ หากตามแพทย์ประจ าบ้านไม่ได้ก็จะรายงาน
แพทย์รุ่นพี ่

 ๗. เมื่อสิ้นสุดเวรประจ าวัน แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ต้องส่งต่อเวรให้กับแพทย์ประจ าบ้านเวรต่อไปเสมอ
โดยเฉพาะผู้ป่วย ที่ได้รับไว้ดูอาการชั่วคราวที่ห้องฉุกเฉินหรือห้องสังเกตอาการของโรงพยาบาล  

 ๘. แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวร จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสามารถติดต่อหรือติดตามตัวได้อย่าง
สะดวกและ รวดเร็ว  

การปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ  

 ๑. ให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละช่วงการฝึกอบรมมีหน้าที่จัดเวรแพทย์ประจ าบ้าน และนักแพทย์
ทหารในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการในแต่ละช่วงการฝึกอบรม  

 ๒. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละช่วงการฝึกอบรม มีหน้าที่ก าหนด นัดหมาย ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ราบรื่นและตรงตามที่ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ นอกจากนี้ยัง
จะต้องเป็นตัวแทนของแพทย์ประจ าบ้านทั้งหมดในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ 

 ๓. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านแต่ละสาย มีหน้าที่ในการบริหารงานการเสนอรายงานในชั่วโมงการเรียนการสอน
ให้เป็นไป ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการเรียนการสอนประจาวัน และจะต้องเป็นผู้ก าหนดและแบ่งงานให้แก่                
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ , ๒ , ๑ , แพทย์ฝึกหัด หรือนักศึกษาแพทย์อย่างเหมาะสมและยุติธรรม  

 ๔. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านแต่ละสาย จะต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยให้สามารถรองรับได้ทั้ง             
งานบริการงาน การศึกษาและงานค้นคว้าวิจัย  

 ๕. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกอบรมในการแก้ไขปัญหาใดๆขึ้นกับแพทย์ประจ าบ้านซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องคาดว่าไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีอาจารย์
ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไข ให้น าเรื่องปรึกษาเลขาและประธานฝึกอบรมโดยต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับยกเว้น
เหตุการณ์มีผลข้างเคียงร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืน อาจจ าเป็นต้องน าข้อมูลเปิดเผยเพ่ือปรึกษาผู้บริหาร หรือหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องร่วมช่วยกันแก้ปัญหานั้นๆ  



๓๕ 

สิทธิต่างๆของแพทย์ประจ าบ้าน  

 ๑. แพทย์ประจ าบ้านมสีิทธิในการดูแลรักษา สั่งการรักษา ช่วยและท าผ่าตัดในผู้ป่วยที่ตนได้รับ มอบหมาย โดย
การควบคุมของแพทย์รุ่นพี ่หรือแพทย์หัวหน้าสาย 
 ๒. แพทย์ประจ าบ้านออกใบรับรองแพทย์และใบความเห็นแพทย์ ได้ แต่ไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับใบชันสูตร
บาดแผลที่เกี่ยวกับคดีต่างๆ  
 ๓. แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิในการเป็นผู้ด าเนินสถานพยาบาลส่วนตัว หรือประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
เอกชนได้ แต่จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจ าบ้าน 
 ๔. สิทธิในการลาหยุดงาน  
 ๔.๑ การลาหยุดพักผ่อนมีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปีโดยขออนุมัติโดยตรงต่อหัวหน้าสายหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่ฝึกอบรมโดยตรง และท่ีการท าการลาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๔.๒ การลากิจลากิจส่วนตัวได้ ๕ วันจะต้องเขียนใบลาทุกครั้งและต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์หัวหน้าหน่วย  
 ๔.๓ การลาป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากอาจารย์แพทย์ทุกครั้ง  

 การลาทุกประเภท ลาป่วย ลาพักผ่อน และลากิจทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕ วันต่อปี โดยในการลาของแต่ละ หน่วยงาน 
ที่ฝึกอบรมไม่เกิน ๕ วัน ถ้าเกินจากก าหนดนี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอาจพิจารณาให้ฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ิมเตมิในสาขาวิชาที่ขาดการฝึกอบรม หรือพิจารณาไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรได้  
 ในการลากิจ, ลาพักร้อน ยกเว้นลาป่วย จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือได้ 
มอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านท่านอื่นปฏิบัติแทนแล้ว และแจ้งให้แพทย์รุ่นพีใ่นสายทราบด้วย  
 ๕. มีสิทธิในการพักอาศัยในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้เป็นห้องพักแต่ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบทุกประการ 
 ๖. มีสิทธิเข้ารักษาในโรงพยาบาลในอัตราค่าห้องพิเศษฟรี ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการ 
 ๗. มีสิทธิในการใช้ห้องสมุด ยืมหนังสือจากห้องสมุด โดยต้องปฏิบัติตามกฎของห้องสมุด  
 ๘. มีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวร เป็นอัตราตามที่ก าหนดไว้ 
  ๙. มีสิทธิในการลาพักการศึกษาหรือการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไมเ่กิน ๒ปี  

การพิจารณาความผิด  
 การที่แพทย์ประจ าบ้านทุกท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาต่อ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
ดังกล่าว ถือว่า แพทย์ประจ าบ้านทุกคนเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ สะสมประสบการณ์ ในการที่จะน า
ความรู้และประสบการณ์นี้ไปปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แต่ ในเวลาที่ผ่านมาพบว่ามี                
แพทย์ประจ าบ้าน บางคน ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ขาดคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีและอาจจะเป็นภัยทั้งต่อตนเอง             
ผู้ป่วย และสังคม ดังนั้นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จึงมี ความจ าเป็นต้องก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและหน้าที่ของ
แพทย์ประจ าบ้านให้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของการฝึกอบรม ท าให้การฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ดังนั้นหากแพทย์ประจ าบ้านผู้ใดมิได้กระท าตาม กฎ ระเบียบและหน้าที่
ของแพทย์ประจ าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ป่วยด้วย จะถูกเข้า
พิจารณาในที่ประชมุคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรม เพ่ือพิจารณาความผิดต่อไป  
 ความผิดที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดจากความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติตนอันได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
พูดจาไม่ สุภาพ ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท เกิดการท าร้ายร่างกาย หรือความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น  การปฏิบัติงาน
ไม่เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ไม่ปฏิบัติงานตามค าสั่งของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์รุ่นพ่ี การไม่รักษา
ความลับผู้ป่วย ขาดการปฏิบัติงาน โดยไม่ลาหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยทั้งจากการปฏิบัติหรือ              
ไม่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่เข้าร่วมการประชุม วิชาการ หรือไม่เตรียมเอกสารการประชุมวิชาการ  



๓๖ 

การด าเนินการต่อความผิดที่เกิดขึ้น  

 ในกรณีที่เกิดการกระท าความผิดเกิดขึ้น ให้หัวหน้าสายงานศัลยศาสตร์หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบเพ่ือพิจารณา โดย              
จัดความผิดออกเป็น ๓ ระดับ  

 ระดับ ๑ ความผิดเล็กน้อยที่อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย ได้แก่การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ของ
แพทย์ประจ าบ้าน ศัลยศาสตร์ เช่น การลาหรือขาดการฝึกอบรม (หรือลา) โดยไม่แจ้งให้ทราบ หรือมีเหตุอันสมควร 
การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์รุ่นพีห่รืออาจารย์แพทย์ เป็นต้น  

 ระดับ ๒ ความผิดร้ายแรงโดยเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยไม่รุนแรง ได้แก่การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหน้าที่             
ของแพทย์ประจ าบ้าน ศัลยศาสตร์ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์อาวุโส แล้วมีผลให้เกิดผลเสียอันตราย              
(รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผู้ป่วย แต่ความเสียหายที่เกิดข้ึนไม่รุนแรงและสามารถแก้ไขได้  

 ระดับ ๓ ความผิดร้ายแรงเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง ได้แก่การกระท าใดๆ ก็ตามที่ท าให้เกิดอันตรายหรือ
ผลเสียต่อผู้ป่วยมีผล แทรกซ้อนที่ท าให้ต้องได้รับการรักษาเพ่ิมเติม เช่น การผ่าตัด หรือท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยไม่มี
เหตุอันสมควรเช่นการละทิ้งหน้าที่ หรือ เกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง  

การพิจารณาความผิด  

 ให้พิจารณาตามระดับความผิด ได้แก่ ความผิดระดับ ๑ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตาม
ระดับความรุนแรงหรือความถี่ของความผิด โดยอาจจะตัดสินใน ๓ ลักษณะ  
 ๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านท าบันทึกข้อความชี้แจง และให้หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หรือเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือน  
 ๒. ให้แพทย์ประจ าบ้านท าบันทึกข้อความชี้แจงและให้หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หรือเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับให้แพทย์ประจ าบ้านลงนามรับทราบ  
 ๓. กรณีท่ีท าความผิดซ้ าอีกหรือรุนแรงมากข้ึนให้พิจารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๒  

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและมีเมตตาธรรม ตามความ 
รุนแรงและมีบทลงโทษใน ๒ ลักษณะดังนี้  

 ๑. ให้ภาคทัณฑ์ โดยแพทย์ประจ าบ้านลงนามรับทราบหรือแจ้งให้ทราบในที่ประชุม  
 ๒. กรณีท่ีท าความผิดซ้ าหรือรุนแรง ให้พิจารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๓  

 ความผิดระดับ ๓ ให้คณะอนุกรรมฝึกอบรมฯพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้ว

เสร็จภายใน ๓๐ วัน และน าผลการสอบสวนเข้ารายงานให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบ กรณีที่คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามี ความผิด ให้คณะอนุกรรมฝึกอบรมฯ พิจารณาความผิดอย่างรอบคอบและเป็นธรรม   

โดยมีบทลงโทษใน ๓ ลักษณะดังนี้  

 ๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบัติงานซ้ าในหน่วยงานที่เกิดความผิด 
 ๒. ให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่  
 ๓. พิจารณาให้ออกจากการฝึกอบรมหรือไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป  



๓๗ 

การแจ้งความผิด  
 ให้หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไปหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ ด าเนินการตามมติท่ีประชุม โดย  
 ๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นทราบภายใน ๓๐ วัน  
 ๒. ท าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบ  
 ๓. ท าหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

การอุทธรณ์  
 กรณีความผิดร้ายแรงที่ให้ออกจากการฝึกอบรมหรือไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์นั้น ให้แพทย์ประจ าบ้าน
ผู้นั้น ด าเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ทราบหรือประกาศของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยท า
บันทึกข้อความถึง ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน กรมการแพทย์ทราบ เพ่ือให้ดาเนินการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน มติของที่ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

การให้ออกหรือลาออกจากการฝึกอบรม  
 ในระหว่างการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไป อาจจะมีเหตุท าให้ต้องลาออกหรือถูกให้ออกจากการฝึกอบรมนั้น  

 ๑. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าแพทย์ประจ าบ้าน มี
ความผิดอย่างร้ายแรง และมีมติให้ออกจากการฝึกอบรมฯ  
 ๒. แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์เองมีความประสงค์ท่ีจะขอลาออกจากการฝึกอบรม  
 ๓. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ มีความเห็นว่าแพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นมีความผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่
เป็นอุปสรรคต่อรับการฝึกอบรม ต่อไปแล้วจะท าให้เกิดอันตรายต่อตัวแพทย์ประจาบ้านนั้นหรือเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  
 ๔. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์พิจารณาแล้วว่าแพทย์ประจ าบ้านมีความผิด
และ มีมติให้ซ้ าชั้น การฝึกอบรมฯ ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๒ ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ            
ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 



๓๘ 

นโยบายการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถขั้นพ้ืนฐานตาม 
สมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้  
 ๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
 ๑.๑. มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมตั้งแต่ระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และภายหลัง การผ่าตัด 
รวมไปถึงการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนในแต่ละระยะอีกด้วย  
 ๑.๒ มีทักษะในการท าหัตถการทางศัลยกรรมทั่วไปตามเกณฑ์ก าหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์             
แห่งประเทศไทย  
 ๑.๓ มีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Advanced trauma life support)  
 ๒. การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and Skills)  
 ๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความรู้ทางการแพทย์ คลินิก                
ที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยศัลยกรรม  
 ๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์  
 ๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง(Practice-based Learning and Improvement)  
 ๓.๑ ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  
 ๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้  
 ๓.๓ เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานได้  
 ๔. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
 ๔.๑ น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายปัญหาผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 ๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์, นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  
 ๔.๓ สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา เคารพ          
การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย  
 ๔.๔ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๕ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรม  
 ๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 ๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยและญาติร่วมถึงผูร้่วมวิชาชีพและชุมชน  
 ๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์  
 ๕.๓ มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิติ  (Continuous 
professional development)  
 ๕.๔ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึง ประสิทธิภาพ,              
ความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผ่าตัดรักษา  
 ๕.๕ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และ บุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์  
 ๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
 ๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ  
 ๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  
 ๖.๓ ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และสามารถ ปรับเปลี่ยน 
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  



๓๙ 

การวัดและการประเมินผล 
ในการประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์จะประกอบด้วย  
 ๑. การประเมินผลของหน่วยงานสาขาวิชาต่างๆที่แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ             
ตามตารางการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางด้านคลินิก ค่านิยม ทัศนคติ และด้านจริยธรรม  
 ๒. การประเมินด้านความรู้ทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
๑. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี รายละเอียดการประเมิน ได้แก่  
 ๑.๑ การประเมินของหน่วยงานสาขาวิชาต่างๆ  
 ในการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านหน่วยย่อยในแต่ละช่วงเวลา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มอบหมายให้แต่ละหน่วยย่อยประเมินผลประสบการณ์
เรียนรู้และความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในแต่ละระดับชั้นตามความเหมาะสม ทั้งทาง ทฤษฎี ทางปฏิบัติและ
หัตถการทางศัลยกรรม ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม รวมถึง
เจตคติ ทัศนคติ จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมใน
หน่วยนั้นๆ ก็จะท าหนังสือแจ้งต่อสถาบันหลักว่าจะพิจารณาให้ข้อคิดเห็นว่า แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้น สามารถผ่านการ
ประเมินหรือไม ่ 
๒. การประเมินผลทางวิชาการ ประกอบด้วยการประเมินความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
 ๒.๑ การประเมินความรู้ภาคทฤษฏี  
 จุดประสงค์เ พ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านว่าประสบผลส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้ประกอบการประเมินอ่ืนๆว่าสามารถผ่านขึ้นเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นได้หรือไม่ เพ่ือประเมินการ
ส าเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นอกจากนั้นยังเพ่ือเป็น       
การเตรียมความพร้อม ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านที่ก าลังจะเข้าสอบประเมินความช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯ คณะกรรมการ
จัดสอบภาคทฤษฏีจะรับหน้าที่จัดสอบประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี การสอบประเมินจะแบ่งเป็น             
๒ ส่วนคือ  
 ๑. การสอบข้อเขียน  
 เป็ นการสอบข้อเขี ยนจ านวน ๑๐๐ ข้ อ โดยข้ อสอบได้ จากคณาจารย์ ในสั งกั ด  กองศั ลยกรรม                   
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์            
การประเมิน  
 ๒. การสอบปากเปล่า  
 เป็นการสอบโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกณฑ์การผ่าน ประเมินจะยึดตามข้อก าหนดของ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
 วิธีการ  
   - แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทุกสาขา ชั้นปีที่ ๑ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน               
ทางศัลยศาสตร์   
   - แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ - ๓ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลศัลยศาสตร์ทางคลินิก   
   - แพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ต้องเข้าสอบเพ่ือประเมินผลศัลยศาสตร์ทางคลินิก และการสอบปากเปล่า 
  ๒.๒ การประเมินความรู้ภาคปฏิบัติ  
  จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทย์ประจ าบ้าน โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
จะต้องบันทึกรายการผ่าตัดและช่วยผ่าตัดลงในบันทึกการผ่าตัดผ่านทาง website ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์             
แห่งประเทศไทย (E Log book) ประจ าตัว แพทย์ประจ าบ้านจะต้องน าบันทึกดังกล่าวให้แก่อาจารย์แพทย์ที่เป็น
เจ้าของไข้ ลงลายมือชื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบเบื้องต้น นอกจากนั้นแพทย์ประจ าบ้านจะต้องน าส่งบันทึก        



๔๐ 

ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการที่จัดตั้งข้ึนเพื่อตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการจะน าส่ง ส านักเลขานุการ คณะกรรมการฝึกอบรมเพ่ือสรุปผลการประเมินและน าเข้า
พิจารณาในกรรมการฝึกอบรมฯ ต่อไป  
  บันทึกการผ่าตัดประจ าตัวนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะใช้พิจารณาในการสอบประเมินความช านาญเพ่ือวุฒิบัตรฯด้วย โดยจะต้องมีบันทึก Surgeon ๑๐๐ ราย และ 
Assistant ๔๐๐ ราย  
  แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ต้องมีความสามารถในการท าผ่าตัดได้เองโดยผ่านการประเมินสมรรถนะ 
EPA อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย ๑ หัตถการตามที่ก าหนดในแต่ละชั้นปีโดยแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีสามารถ
เลือก หัตถการที่จะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแต่ละชั้นปีเท่านั้น  

 ๒.๒.๑ ก าหนดชนิดการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี 

  
 Operation 

ชั้นปีที ่๑         ๑. Excision of skin and soft tissue lesion 
๒. Appendectomy  
๓. Subclavian/Internal jugular vein catheterization 
๔. Ray amputation 

ชั้นปีที ่๒         ๑. Major extremities amputation  
๒. Inguinal herniorrhaphy  
๓. Excision of breast mass  
๔. Exploratory laparotomy with simple suture of PUP 

                     ๕. Feeding ostomy 
ชั้นปีที ่๓         ๑. Esophago-gastroduodenoscope 

๒. Hemorrhoidectomy  
๓. Colostomy/Ileostomy  
๔. Intestinal anastomosis 

                     ๕. Total mastectomy with sentinel lymph nodes biopsy 
ชั้นปีที ่๔         ๑. Vascular anastomosis or embolectomy 

๒. Thyroidectomy  
๓. Modified radical mastectomy 
๔. Open cholecystectomy  
๕. Laparoscopic cholecystectomy  
๖. Colonoscopy  
๗. Colectomy  

                     ๘. Exploratory laparotomy for trauma 



๔๑ 

 แพทย์ประจ าบ้านยังได้รับสิทธิในการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์ ทั้งในส่วนของเนื้อหาและ 
ระบบสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานหรือสถาบันที่ผ่านเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือทางสถาบันฝึกอบรมจะท าการ 
ปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การประเมินจะท าทุกสิ้นเดือนก่อนที่แพทย์ประจ าบ้านจะย้ายไปหน่วยงานต่อไป  

 ผลการประเมิน จากผลการประเมินต่างๆ ดังกล่าวนี้จะส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาว่าตัดสินว่า แพทย์ประจ าบ้านผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถให้เลื่อนชั้นปีการฝึกอบรมหรือส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์หรือไม่ 
แพทย์ประจ าบ้านทีจ่บแต่ละชั้นปีจะได้รับประกาศนียบัตรจากกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพ่ือรับรอง
การผ่านชั้นปีนั้นๆ ในกรณีที่มีความต้องการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันอ่ืนโดยทางสถาบันฝึกอบรมจะท าเรื่อง
หนังสือผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้เป็นผู้ออกประกาศนียบัตร ตามชั้นปีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านรวมทั้ง
หนังสือรับรองการฝึกอบรมเพ่ือเอาไปใช้ในการฝึกอบรมต่อที่สถาบันอ่ืนๆ ในกรณี จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ                        
กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้ ในกรณีวุฒิบัตรต้องยื่นขอโดยตรงผ่าน แพทย์สภา 
การโอนย้ายจะท าได้ในกรณีที่ผู้ได้รับการฝึกอบรมต้องท าหนังสือแจ้ งความจ านงค์ในการโอน ย้าย พร้อมเหตุผล           
การโอน ย้าย และสถาบันฝึกอบรมปลายทางที่ต้องการโอนย้ายนั้น มีต าแหน่งและยินดีรั บไปฝึกอบรมต่อ เสนอ              
เข้าคณะกรรมการฝึกอบรมพิจารณาตัดสินก่อนด าเนินการ การเลื่อนชั้นของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน                 
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 ๑. แพทย์ประจ าบ้านเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยจนครบ ๑๒ หน่วย ใน ๑ ปี และผ่านการประเมิน 
ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นฝึกอบรมในปีที่สูงขึ้น  

 ๒. แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์ ในการท าหนังสืออุทธรณ์ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ                      
ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 ๓. ในกรณีที่ ไม่ ได้บัญญัติไว้ ในระเบียบฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติ และมติของ                     
คณะอนุกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

 

 

 

 



๔๒ 

เกณฑ์ตัดสินเพื่อการเลื่อนชั้นปี, ซ้ าชั้นปี, ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร และการให้ออกจากการฝึกอบรม 

 

หมายเหตุ :  
 ๑. เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปีคะแนนรวม  -  ถูกท าโทษมากกว่า ๑๕ คะแนน ให้ซ้ าชั้นในแต่ละปี / เมื่อซ้ าชั้น
แล้วให้เริ่มนับคะแนนใหม่ - ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบ)  
 ๒. ส าหรับทุกชั้น ถูกท าโทษมากกว่า ๔๐ คะแนน ไม่มีสิทธิสอบ (ไม่ส่งสอบเมื่อครบก าหนดtraining)  
 ๓. ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสินโดย คณะอนุกรรมการฯ 
โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการฝึกอบรมได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องอิงเกณฑ์ให้คะแนน
เบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้  
 ๔. การตัดสินใจนี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
 ๕. มีการส่งขอ้มูลคะแนนให้แพทย์ประจ าบ้านทุก ๒ เดือน ทาง e-mail ถ้าไม่อุทธรณ์ถือว่าแพทย์ประจ าบ้าน 
ยอมรับคะแนนที่ส่งไปให้  
 ๖. ในการซ้ าชั้นติดต่อกันเกิน ๒ ปี จะถูกพิจารณาให้ยุติการฝึกอบรมและออกจากการฝึกอบรม  
 ๗. การอุทธรณ์ค าตัดสินสามารถทาเรื่องผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมได้หลังจากรู้ผลการตัดสินภายใน                   
๑ เดือน ค าพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุดหลังอุทธรณ์  



๔๓ 

เกณฑ์ตัดสินเพื่อการเลื่อนชั้นปี, ซ้าชั้นปี, ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร และการให้ออกจากการฝึกอบรม แพทย์
ประจ าบ้านสาขาอื่นๆ ที่มาผ่านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

 

หมายเหตุ : *  

 เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละปี - ท าโทษมากกว่า ๑๕ คะแนน ให้ซ้ าชั้นในแต่ละปี / เมื่อซ้ าชั้นแล้วให้เริ่มนับ
คะแนนใหม่  
 ในกรณีท าผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม  (ร้ายแรง) สามารถน าเข้าพิจารณาตัดสินโดย                     
คณะอนุกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ส่งสอบหรือให้ออกจากการฝึกอบรมได้ เลย โดยไม่จ าเป็นต้อง            
อิงเกณฑ์ให้คะแนนเบื้องต้น หรือไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑ์มาก่อนก็ได้  
*** การตัดสินใจนี้ให้ถือคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  



๔๔ 

 

 



๔๕ 

๒. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 (๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
 ผู้มีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะต้องผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่สถาบันฝึกอบรมก าหนด ทั้งนี้ระยะเวลา 
ของการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้เข้าสอบได้  
 (๒) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย  
 ๑. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมฯตามที่ก าหนด  
 ๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรมและ              
สอบสาขาศัลยศาสตร์ หรือส าเนานิพนธ์ต้นฉบับ หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยฯ 
และได้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมวิชาการ ได้แก่ การประชุมนานาชาติ การประชุมของ สมาคมศัลยแพทย์
ทั่วไปแห่งประเทศไทยการประชุมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และหรือ การประชุม อ่ืนๆ                       
ซึ่งอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นชอบและรับรองและใบรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 ๓. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  
 ๔. Log book แสดงผลจ านวนการผ่าตัดตลอด ๔ ปี  
 ๕. Certificate of Basic Surgical Research & Methodology  
 ๖. Certificate of Basic Science in Surgery  
 ๗. Certificate of Advanced Trauma Life Support (ATLS)  
 ๘. Certificate of Good surgical practiceที่จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
 ๙. เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์ทางเลือก(Thai health care system)  
 ๑๐. เอกสารผ่านการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามก าหนดในแต่ละชั้นปี ๑ - ๔  
 (๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย ๔ ส่วนคือ  
 ก. การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ท้ัง ๒ ส่วน คือ  
 ๑.๑ ปรนัย (Multiple choice question; MCQ)  
 ๑.๒ อัตนัย ( เช่นModified essay question; MEQ, Essay, Short answer question;SAQ)  
 ข. ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรมเช่นแฟ้มสะสมผลงาน E - logbook  
 ค. การสอบปากเปล่า  
 ง. การประเมินผลงานวิจัย การสอบข้อเขียน แบ่งความรู้ที่ต้องสอบเป็น ๓ ส่วนดังนี้  
 ๑. ความรู้ทางศัลยศาสตร์คลินิค (Clinical Surgery) เป็นข้อสอบแบบ MCQ หรืออ่ืนๆ  
 ๒. ความรู้ทางพยาธิศัลยศาสตร์ (Surgical Pathology)  
 ๓. ความรู้ทางการสืบค้น (Investigations) เช่น X-ray, Ultrasonography, CT, MRI เป็นต้น  

 ผู้เข้ารับการประเมินโดยการสอบข้อเขียนต้องเป็นแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับการฝึกอบรมครบ ๓ ปีเป็นต้นไป 
โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนปีละ ๑ ครั้งหรือมากกว่าตามความเหมาะสมและให้เสร็จสิ้น 
ภายในเดือนมิถุนายนของปี  
 ถ้าผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านข้อเขียนส่วนใดก็สามารถสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนนั้น โดยให้ถือว่าแต่ละส่วน 
เป็นอิสระต่อกัน และเม่ือสอบข้อเขียนส่วนใดผ่านแล้วให้ส่วนนั้นมีอายุ ๔ ปี ผู้เข้ารับการประเมินต้องสอบผ่านครบทั้ง 
๓ ส่วน ก่อนส่วนที่สอบผ่านแล้วจะหมดอายุ จึงมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า (ข้อเขียนส่วนที่สอบผ่านแล้วเกิน ๔ ปี                
ต้องสอบใหม)่  
 



๔๖ 

การสอบปากเปล่า  
 ผู้เข้ารับการประเมินโดยการสอบปากเปล่าจะต้องจบการฝึกอบรมตามหลักสูตร และสอบผ่านข้อเขียนครบ             
ทั้ง ๓ ส่วน ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคงใช้สิทธิในการสอบปากเปล่าเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 
ในการสอบปากเปล่าถ้าสอบปากเปล่าไม่ผ่านภายในเวลา ๒ ปี ต้องเริ่มต้นสอบข้อเขียนใหม่ทุกส่วน  
 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์จะจัดให้มีการสอบปากเปล่าปีละ ๒ ครั้ง โดยสอบปกติในเดือนมิถุนายน ๑ ครั้งและ 
สอบแก้ตัวในเดือนมกราคม ๑ ครั้ง  
๓. การประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์  
 ก. คุณสมบัติของผู้รับการประเมิน  
 ๑. ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  
 ๒. ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
 ๓. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรมอย่างน้อย ๗ ปี (ไม่รวมปีเพ่ิมพูนทักษะ) ใน โรงพยาบาล              
ที่มีการแบ่งแผนกศัลยกรรมชัดเจน  
 ๔. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  
 ข. หลักฐานที่ต้องแสดงก่อนการประเมิน  
 ๑. ใบรับรองคุณสมบัติและการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
 ๒. หลักฐานคุณสมบัติตามข้อ ก.  
 ๓. รายงานประสบการณ์การผ่าตัดตามแบบรายงานที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้ก าหนดไว้  
 
หมายเหตุ  
 เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาอนุมัติให้แพทย์ผู้นั้นเข้าสอบได้ ผู้สมัครต้องช าระ 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือการสอบตามที่ก าหนดและผ่านกระบวนการสอบเช่นเดียวกับการประเมินเพ่ือขอวุฒิบัตรฯ  



๔๗ 

แบบประเมินรายเดือนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ผู้ถูกประเมิน    วันท่ีประเมิน     หน่วยงาน 
๑. การประเมินด้านความรู้ 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความรู้ประเมินจากการปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากการรายงาน case ในเวลา/นอก
เวลา 

 ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

ความรู้ประเมินขณะเข้าช่วยผ่าตัด  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
การถ่ายทอดความรู้ ถูกต้อง,สม่ าเสมอ,เหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๑ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๑)  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

๒. การประเมินด้านความรับผิดชอบและการปฎิบัติงาน 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

Service round*  ๑๐๐  
ความสมบูรณ์ของ Medical records และเวชระเบียน*  ๑๐๐  
การรายงานคนไข้ (routine case report)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การเข้ากิจกรรมทางวิชาการ 
(conference,topic,MM,etc) 
ประเมินโดย อ.ประจ าสาย 

 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๒ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๕) (๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๓. การประเมินด้านจริยธรรมคุณธรรม 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความซื่อสัตย์*  ๑๐๐  
การตรงต่อเวลา  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การมีวินัยปฎิบัติตามกฎระเบียบ,การแต่งกาย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การให้ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มนุษยสัมพันธ์  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความเป็นผู้น า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๓)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวข้อ 
สูตรการค านวณ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 
( ๑*๐.๔) + (๒*๐.๔) + (๓*๐.๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  

สรุปผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ……………………       หมายเหตุ ……………………    
อาจารย์ผู้ประเมิน 
  



๔๘ 

แบบประเมินรายเดือนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ผู้ถูกประเมิน    วันที่ประเมิน     หน่วยงาน 
๑. การประเมินด้านความรู้ 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความรู้ประเมินจากการปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากการรายงาน case ในเวลา/นอก
เวลา 

 ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

ความรู้ประเมินขณะเข้าช่วยผ่าตัด  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
การถ่ายทอดความรู้ ถูกต้อง,สม่ าเสมอ,เหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๑ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๑)  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

๒. การประเมินด้านความรับผิดชอบและการปฎิบัติงาน 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

Service round*  ๑๐๐  
ความสมบูรณ์ของ Medical records และเวชระเบียน*  ๑๐๐  
การรายงานคนไข้ (routine case report)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การเข้ากิจกรรมทางวิชาการ 
(conference,topic,MM,etc) 
ประเมินโดย อ.ประจ าสาย 

 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๒ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๕) (๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๓. การประเมินด้านจริยธรรมคุณธรรม 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความสื่อสัตย์*  ๑๐๐  
การตรงต่อเวลา  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การมีวินัยปฎิบัติตามกฎระเบียบ,การแต่งกาย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การให้ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มนุษยสัมพันธ์  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความเป็นผู้น า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๓)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวข้อ 
สูตรการค านวณ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 
( ๑*๐.๔) + (๒*๐.๔) + (๓*๐.๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

สรุปผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ……………………       หมายเหตุ ……………………    
อาจารย์ผู้ประเมิน 
  



๔๙ 

แบบประเมินรายเดือนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๓ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ผู้ถูกประเมิน    วันที่ประเมิน     หน่วยงาน 
๑. การประเมินด้านความรู้ 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความรู้ประเมินจากการปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากการรายงาน case ในเวลา/นอก
เวลา 

 ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

ความรู้ประเมินขณะเข้าช่วยผ่าตัด  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การถ่ายทอดความรู้ ถูกต้อง,สม่ าเสมอ,เหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๑ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๑)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๒. การประเมินด้านความรับผิดชอบและการปฎิบัติงาน 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

Service round*  ๑๐๐  
ความสมบูรณ์ของ Medical records และเวชระเบียน*  ๑๐๐  
การรายงานคนไข้ (routine case report)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การเข้ากิจกรรมทางวิชาการ 
(conference,topic,MM,etc) 
ประเมินโดย อ.ประจ าสาย 

 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๒ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๕) (๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๓. การประเมินด้านจริยธรรมคุณธรรม 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความสื่อสัตย์*  ๑๐๐  
การตรงต่อเวลา  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การมีวินัยปฎิบัติตามกฎระเบียบ,การแต่งกาย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การให้ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มนุษยสัมพันธ์  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความเป็นผู้น า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๓)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวข้อ 
สูตรการค านวณ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 
( ๑*๐.๔) + (๒*๐.๔) + (๓*๐.๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  

สรุปผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ……………………       หมายเหตุ ……………………    
อาจารย์ผู้ประเมิน 
  



๕๐ 

แบบประเมินรายเดือนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๔ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ผู้ถูกประเมิน    วันที่ประเมิน     หน่วยงาน 
๑. การประเมินด้านความรู้ 
หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความรู้ประเมินจากการปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากการรายงาน case ในเวลา/นอก
เวลา 

 ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

ความรู้ประเมินขณะเข้าช่วยผ่าตัด  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การถ่ายทอดความรู้ ถูกต้อง,สม่ าเสมอ,เหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๑ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๑)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๒. การประเมินด้านความรับผิดชอบและการปฎิบัติงาน 

หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่
ได้ 

เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

Service round*  ๑๐๐  
ความสมบูรณ์ของ Medical records และเวชระเบียน*  ๑๐๐  
การรายงานคนไข้ (routine case report)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การเข้ากิจกรรมทางวิชาการ 
(conference,topic,MM,etc) 
ประเมินโดย อ.ประจ าสาย 

 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๒ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๕) (๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
๓. การประเมินด้านจริยธรรมคุณธรรม 

หัวข้อการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อ ๑๐๐) คะแนนเฉลี่ยที่
ได้ 

เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

ความสื่อสัตย์*  ๑๐๐  
การตรงต่อเวลา  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การมีวินัยปฎิบัติตามกฎระเบียบ,การแต่งกาย  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
การให้ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มนุษยสัมพันธ์  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ความเป็นผู้น า  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวข้อที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยรวม/๖) (๓)  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวข้อ 
สูตรการค านวณ คะแนนเฉลี่ยที่

ได้ 
เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

( ๑*๐.๔) + (๒*๐.๔) + (๓*๐.๒)  ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  
สรุปผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ……………………       หมายเหตุ ……………………    
อาจารย์ผู้ประเมิน 



๕๑ 

 
 
 

ภาคผนวก



๕๒ 

โครงสร้างและระบบการบริหารงานของสถาบัน 
 

แผนผังองค์กร (Organization Chart) 
 

 

วพม. / รพ.รร.6 

กองศัลยกรรม 

บก.กอง
ศัลยกรรม 

ฝ่าย
บริการ 

ฝ่ายกิจการ และ งาน
ราชการสนาม 

ฝ่ายธุรการ และ 
ก าลังพล 

วางแผน / 
พัฒนา 

เวชระเบียน 
/ สถิติ 

งาน
การแพทย์ 

- หน่วย
ศัลยกรรมทั่วไป 

- หน่วย
ศัลยกรรมล าไส้
ใหญ่และทวาร
หนัก 

งานการ
พยาบาล 

- OPD 

- หอผู้ป่วย 

-  ห้อง
ผ่าตัด 

ฝ่ายการ
วิจัย 

สนง. 
HA 

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ 

บก.
ภาควิชา 

สนง. 
QA. 

ฝ่ายการ
วิจัย 

ฝ่าย
การศึกษา 

แพทย์ประจ า
บ้าน 

นักเรียน
แพทย์ 



๕๓ 

แผนผังการบริหาร (Administrative Chart)                                             
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองศัลยกรรม รพ.รร.๖ 
พ.อ.(พ)ธ ารงโรจน ์  เต็มอุดม 

อจ.หน.ภศศ.กศ.วพม 
พ.อ.(พ)ดนัย  มีแกว้กุญชร  

หน.ฝ่ายบริการ 
รอง ผอ.กองศัลยกรรม 
พ.อ.ภิเษก  บุญธรรม 

หน.ฝ่ายวิชาการ 
ผช.ผอ.กองศัลยกรรม 

พ.อ.เสริมศักดิ์  หงษ์จินดา 
พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร 

พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย ์
 

หน.บก.กองศัลยรรม 
พ.ท.ชูชีพ   เรียบร้อย      

หน.บก.ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
จ.ส.อ.หญิง สุภีพร  เนตรวงษ์ 

หน.สนง. HA หน.สนง. QA. 

หน.ฝ่ายการศึกษา 
พ.อ.เสริมศักดิ์  หงษ์จินดา 

หน.ฝ่ายวจิัย 
พ.อ.วิริยะ   แกว้กังสดาล 

ฝ่ายแพทย์ประจ าบ้าน ฝ่ายนักเรียนแพทย์ทหาร 

 

- หน.งานการพยาบาล 
พ.ท.หญิง สุนทรี   แย้มยิ้ม 
- หน.หอผู้ป่วย ICU ศัลย ์
พ.ต.หญิง อรชร ภาศาศวัต 
- หน.หอผูป้่วย ICU CVT 
พ.ต.หญิง นริศรา   บุศยธรรม 
- หน.หอผูป้่วยศัลย์ฯ  ๑๒/๑ 
ร.อ.หญิง อภิชา   แสงอรุณ 
-หน.หอผู้ปว่ยศัลย์ฯ  ๑๒/๒ 
พ.ต.หญิง สุดาจันทร์  สภุาวกุล 
- หน.หอผู้ป่วยศัลย์ชาย ๑๓/๑ 
พ.ต.หญิงรุ่งรัตน์  กมศิลป์ 
- หน.หอผูป้่วยศัลย์ฯ  ๑๓/๒ 
พ.ต.หญิง พรพิมล   รักษาแกว้ 
- หน.หอผูป้่วยศัลย์พิเศษ ๑4/๑ 
พ.ต.หญิง ธนปิยา  อยู่เผือก 
- หน.หอผูป้่วยศัลย์พิเศษ  ๑4/๒ 
พ.ต.หญิง ชุติมา ขัตติยะ 
 
 

- หน.หนว่ยศัลยกรรมสาย ๑ 
พ.อ.อนุชา  พานอ้ย 
- หน.หนว่ยศัลยกรรมสาย ๒ 
พ.อ.อนุภาพ  เทียนหิรัญ 
- หน.หนว่ยศัลยกรรมสาย ๓ 
พ.อ.วิริยะ   แกว้กังสดาล 
-หน.หน่วยศัลยกรรมสาย 4 
พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร 

 

หน.งานเวชระเบียน / สถิต ิ
พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร 
 
 

 

หน.งานพัฒนา / วางแผน 
พ.อ.สิรรุจน์  สกุลณะมรรคา 
 

 

ผอ.วพม. / ผอ.รพ.รร.๖  



๕๔ 

แผนผังการท างาน (Activity Chart) 
 

 
 
      
 
 
 
     
 
 
 
   

ผอ.กองศัลยกรรม / อจ.หน.ภาควชิาศัลยศาสตร ์

บก.ศัลยกรรม 

ส านักงาน บก.ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

    -  งานก าลังพล, งบประมาณ, ธุรการ, สวัสดิการ 
    -  ก ากับดูแลประสานงานด าเนินการ HA 

-  งานก าลังพล, งบประมาณ, ธุรการ, สวัสดิการ      
-  ก ากับดูแลประสานงานด าเนินการ QA 
 

ฝ่ายบริการ ฝ่ายการวิจัย ฝ่ายการศึกษา 

ฝ่ายแพทย์ประจ าบ้าน 
- บริหารจัดการ 
- การจัดหลักสูตร 
- การฝึกอบรม 
- การประเมินผล 
- กิจกรรมร่วมกับสถาบัน
ฝึกอบรมอื่น 
- การพัฒนาอาจารย ์
- การบริการทางวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

- ส่งเสริมงานวิจยัในกอง –ภาค 
- ก าหนดนโยบายและแนวทาง 
   การวิจัยของกอง – ภาค 
- ให้การฝึกอบรมการท าวิจัย 
  แก่แพทย์ประจ าบ้าน 
- จัดหาทุนเพื่อการวิจัย 
- สนับสนุนการด าเนินงาน 
  วิจัยอาจารย์และแพทย์ประจ าบา้น 
- รวบรวมข้อมูลผลงานวิจยั 

ฝ่ายนักเรียนแพทย์ทหาร 
- บริหารการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
- การจัดหลักสูตร 
- การเรียนการสอน 
- การประเมินผล 
- การพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ฝ่ายวางแผนพัฒนา 
- วางแผนพัฒนากอง 
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ให้ 
  สอดคลอ้งกับนโยบายของ 
  วพม./รพ.รร.๖ 
- ก ากับและตดิตามการด าเนนิ 
  งานตามแผน 
- ประเมินแผนงานปรับปรุง
แผนงาน 
 
 
 
 

ฝ่ายการพยาบาล 
- ให้บริการรกัษาพยาบาล 
- พัฒนามาตรฐานการบริการ (HA) 
- ด าเนนิ  PCT 
- จัดท าแนวทางการ 
พยาบาลทางศัลยกรรม 
- พัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการแพทย ์
- ให้บริการรกัษาพยาบาล 
 ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก 
- ให้การศกึษาด้านสขุภาพ 
  แกผู่้ป่วยและญาต ิ
- พัฒนามาตรฐานการบริการ(HA) 
- จัดท าแนวทางในการรกัษาพยาบาล 
  ทางศัลยกรรม 
- ร่วมด าเนินการ PCT 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเวชระเบียนสถติ ิ
- เก็บสถิติเกี่ยวกับการรักษา 
  พยาบาล 
- วิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

      (เฉพาะ) 
 ที่     ๔   / ๖๒ 

เรื่อง    ให้แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลา 
---------------------------------------- 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เวรนอกเวลาของแพทย์ประจ าบ้าน กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  และเหมาะสม  ตามหลักเกณฑ์การขึ้นปฏิบัติงานตารางหมุนเวียนการปฏิบัติ 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละสาขา  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 ๑. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป สาย๑ ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป สาย๑ 

 ๒. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป สาย๒ ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป สาย๒ 
 ๓. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป สาย๓ ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป สาย๓ 
 ๔. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป สาย๔ ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป สาย๔ 
 ๕. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมตกแต่ง  ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมตกแต่ง 
 ๖. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมประสาท ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมประสาท 
 ๗. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
 ๘. แพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยกรรมทรวงอก ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมทรวงอก 
 ๙. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมเฉพาะทาง ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาศัลยกรรมเฉพาะทาง 
 ๑๐.แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมทั่วไป หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาประจ า ICU ศัลยกรรม 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๒  
 

 สั่ง   ณ   วันที่     ๖       เดอืน      มีนาคม      พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

        

      พ.อ. 
            ( ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม )  

     ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 
 



๕๖ 

 
 
 
 
 

 
ค าสั่งกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

(เฉพาะ)  
ที่    ๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
ประจ า กองบังคับการ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

---------------------------------------- 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ของ กองศัลยกรรม โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นผลดีสมความมุ่งหมายของทางราชการ  จึงอนุมัติ 
ให้ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดประกอบ ค าสั่ง (เฉพาะ) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือน พ.ค. ๒๕๖๒   
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ดูแลความเรียบร้อยพ้ืนที่ ชั้น ๗ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นการป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุ หรืออัคคีภัย (นอกเวลาราชการ)   
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อและประสานเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วย นขต.กศก.ฯ ที่อยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบ และเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยอื่นๆ  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานเหตุกรณี รพ.รร.๖ ประกาศแผนรองรับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
(แผน รปม.รพ.รร.๖) นอกเวลาราชการ / วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์        

- กรณีฉุกเฉิน รายงานตรงต่อ ผอ.กศก.รพ.รร.๖   
   -  กรณีไม่ฉุกเฉิน รายงาน หน.บก.กศก.รพ.รร.๖ รายงาน ผอ.กศก.รพ.รร.๖  ทราบ 
  ๕. รบั-ส่งหน้าที่ในความรับผิดชอบ เขียนบันทึกรายงาน รับ-ส่งหน้าที่ ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันต่อไป 
   -  รับ-ส่งหน้าที่ (เวลา ๐๙๐๐)  ส่งบันทึกรายงาน 
   -  รายงานข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับ ในห้วงที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นๆ 

- ส่งหน้าที่และตรวจสอบ สป. ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
   -  ส่งมอบกุญแจส านักงาน 
  ๖. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประจ าเดือน ทุกเดือน 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

 
สั่ง  ณ  วันที่      ๑      เดือน     พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

       พ.อ. 
             ( ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม )  

       ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 



๕๗ 

 

                             
ค าสั่ง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

(เฉพาะ) 
ที่   ๒๐    / ๖๑ 

               เรื่อง         แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
   -------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ของกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า               
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  พ.อ.ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม  ประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๒  พ.อ.ดนัย  มีแก้วกุญชร รองประธานคณะกรรมการ (๑) 
 ๑.๓  พ.อ.ภิเษก  บุญธรรม รองประธานคณะกรรมการ (๒) 
 ๑.๔  พ.อ.ปราชญ์เอก  ตันเสนีย์  รองประธานคณะกรรมการ (๓) 
 ๑.๕  พ.อ.อรรคเดช  อรรถอินทรีย์ รองประธานคณะกรรมการ (๔) 
 ๑.๖  พ.อ.เสริมศักดิ์  หงษ์จินดา กรรมการและเลขาธิการ 
 ๑.๗  พ.อ.อนุชา  พาน้อย  กรรมการ 
 ๑.๘  พ.อ.สุขไชย  สาทถาพร กรรมการ 
 ๑.๙  พ.อ.ชินกฤต  บุญญอัศดร กรรมการ 
 ๑.๑๐ พ.อไผ่  บุญศิร ิ กรรมการ 
 ๑.๑๑ พ.ท.สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์ กรรมการ 

 -   มีหน้าที่ ก ากับดูแลรับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กองศัลยกรรม ในทุกด้าน อาทิ 
กฎระเบียบ, การท างาน, การจัดระเบียบการเรียนการสอน, เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน การฝึกอบรมฯ  
  ๒.  คณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกอบรม   
   ๒.๑  พ.อ.พงษ์สันติ์        ทองเนียม          ที่ปรึกษา 

 ๒.๒  พล.ต.ชัยวัฒน ์ คุณานุสนธิ์ ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๑ 
 ๒.๓  พล.ต.สุทธจิต ลีนานนท์ ที่ปรึกษาศลัยกรรมสาย ๒ 
 ๒.๔  พ.อ.พิชัย บุญยงสรรค์ชัย ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๒ 
 ๒.๕  พ.อ.พงษ์รัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๒ 
 ๒.๖  พล.ต.วิชัย วาสนสิร ิ ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๓ 
 ๒.๗  พ.อ.สมเกียรติ แหลมทอง ท่ีปรึกษาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ๒.๘  พ.อ.พูนเกียรติ เรืองโภคา ท่ีปรึกษาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ๒.๙  พ.อ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์ ที่ปรึกษาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
 ๒.๑๐  พ.อ.ชาญวิทย ์ วัฒนสานติ์ ที่ปรึกษากุมารศัลยศาสตร์ 
 ๒.๑๑  พล.ต.พีระพล ปกป้อง ที่ปรึกษากุมารศัลยศาสตร์ 
 ๒.๑๒  พล.ต.สิรรุจน ์ สกุลณะมรรคา ที่ปรึกษาประสาทศัลยศาสตร์ 
 ๒.๑๓  พ.อ.พีระ นาคลออ ที่ปรึกษาประสาทศัลยศาสตร์ 
 ๒.๑๔  พล.ต.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์   ที่ปรึกษาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด 
 ๒.๑๕  พล.ต.ธีรฉัตร ศิลารัตน์ ที่ปรึกษาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด 
 ๒.๑๖  พ.อ.อานนท์ ปิติเสรี ท่ีปรึกษาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 



๕๘ 

 -   มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน 
 ๓.  คณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม 
   ๓.๑  พ.อ.ภิเษก  บุญธรรม อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 

 ๓.๒  พ.อ.อนุชา  พาน้อย  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
  ๓.๓  พ.อ.ชัชชัย  เต็มยอด  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

๓.๔  พ.อ.ไผ่  บุญศิริ  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
๓.๕  ร.อ.จิรศักดิ์  เสวตรวิทย์ อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
๓.๖  พ.อ.ธัญญ ์ อิงคะกุล  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

  ๓.๗  พ.อ.อานุภาพ เทียนหิรัญ อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 ๓.๘  พ.ต.พิพิธ  บุรัสการ  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
  ๓.๙  พ.ท.เรวัต  วาราชนนท์  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

๓.๑๐  พ.ต.หญิง วจิิตรา  อาสาฬห์ประกิต  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
  ๓.๑๑  พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
  ๓.๑๒  พ.ต.หญิงจิราพร แสงแก้วสันติสุข อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
 ๓.๑๓  พ.ต.หญิงจรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์ อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
  ๓.๑๔  พ.อ.ปรเมษฐ ลัดพลี  อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
  ๓.๑๕  พ.อ.ธนกร เทียนศรี  อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 

๓.๑๖  พ.ท.ประทีป พลเฑียร  อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
๓.๑๗  พ.ท.ฐปนัตว ์ จันทราภาส อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
๓.๑๘  พ.ท.กรณรักษ์     อุรัสยนันท์ อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
๓.๑๙ พ.ต.บุญโชติ เคียงกิติวรรณ อนุกรรมการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
๓.๒๐  พ.ท.ชัยรัตน ์ บุรุษพัฒน์ อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
๓.๒๑  พ.ท.ชาติชาย พฤกษาพงษ์ อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
๓.๒๒  พ.ท.สุทธิสัณห์     จันทร์ขจร อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
๓.๒๓  พ.ท.ณัฐพงศ์ บิณษรี  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
๓.๒๔  พ.ต.ศรายุทธ   กาญจนธารายนตร์  อนุกรรมการสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

 -   มีหน้าที่  จัดการฝึกอบรมและก ากับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ แต่ละสาขาวิชา                 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานการฝึกอบรม 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                    สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙      มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                       พ.อ.    
 ( ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ) 
  ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 



๕๙ 

 
 
 
 

ค าสั่ง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

                                                            ที่     ๖  / ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินผล แพทย์ประจ าบ้าน 
 

        -------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพ                 
จึงให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 ๑. พ.อ.ธ ารงโรจน์ เต็มอุดม  ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 
 ๒. พ.อ.ดนัย  มีแก้วกุญชร หน.ภศศ.กศ.วพม. 
 ๓. พ.อ.ภิเษก  บุญธรรม  รอง ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 
 ๔. พ.อ.ปราชญ์เอก ตันเสนีย์  ผช.ผอ.กศก.รพ.รร.๖(๑) 
 ๕. พ.อ.อัครเดช  อรรถอินทรีย์ ผช.ผอ.กศก.รพ.รร.๖(๒)     
 ๖. พล.ต.สุทธจิต  ลีนานนท์ ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๒ 
 ๗. พ.อ.พิชัย  บุญยงสรรค์ชัย ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๒ 
 ๘. พล.ต.วิชัย  วาสนสิริ  ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๓ 
 ๙. พ.อ.สุขไชย  สาทถาพร ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๓ 
 ๑๐. พ.อ.ปิยพันธุ์  ชีรานนท์ ที่ปรึกษาศัลยกรรมสาย ๔ 
 ๑๑. พล.ต.สิริรุจน์ สกุลณะมรรคา ที่ปรึกษาศัลยกรรมประสาท 
 ๑๒. พ.อ.พีระ  นาคลออ ที่ปรึกษาศัลยกรรมประสาท 
 ๑๓. พล.ต.ธีรฉัตร ศิลารัตน์  ที่ปรึกษาศัลยกรรมทรวงอก 
 ๑๔. พ.อ.อานนท์  ปิติเสรี  ที่ปรึกษาศัลยกรรมตกแต่ง 
 ๑๕. พ.อ.อนุชา  พาน้อย  หัวหน้าศัลยกรรมสาย ๑ 
 ๑๖. พ.อ.เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา  หัวหน้าศัลยกรรมสาย ๒ 
 ๑๗. พ.อ.ชินกฤต  บุญญอัศดร หัวหน้าศัลยกรรมสาย ๔ 
 ๑๘. พ.อ.ธนกร  เทียนศร ี หัวหน้าสายศัลยกรรมประสาท 
 ๑๙. พ.ท.สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์ หัวหน้าสายศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ๒๐. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านบุคคลนั้นๆ โดยต าแหน่ง 

        - มีหน้าที ่   ๑. วางแผนปรับปรุงการประเมินผล ให้น าไปปฎิบัติได้จริง 
   ๒. จัดท าแผนการประเมินผลฯ ให้ได้มาตรฐานสากลและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
            ๓. ประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านตามวงรอบ 
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

              สั่ง    ณ    วันที่    ๑๙     มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                     พ.อ.    
                        ( ธ ารงโรจน ์ เต็มอุดม ) 
      ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 



๖๐ 

 
 

 
 
 

ค าสั่ง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ที่      ๘     / ๒๕๖๑ 
 

 

เรื่อง     แต่งตั้งศัลยแพทย์รับผิดชอบงานวิจัย กองศัลยกรรม 
 

        ----------------------------------------------- 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิจัย ของอาจารย์ศัลยแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ 
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีกับทางราชการ เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบงานวิจัย 
ก ากับดูแลงานวิจัย ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์และประชาชนโดยทั่วไปตามรายงาน ต่อไปนี้ 
 
  ๑. พล.ต.วิชัย  วาสนสิริ   ที่ปรึกษา 
  ๒. พ.อ.ธัญญ์  อิงคะกุล   ประธาน 
  ๓. พ.อ.สหพล  อนันต์น าเจริญ   กรรมการ 
  ๔. พ.อ.ธนกร  เทียนศร ี    กรรมการ   
  ๕. พ.อ.ไผ่             บุญศิร ิ   กรรมการ 
  ๖. พ.ท.สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์  กรรมการ 
  ๗. พ.ท.ชาติชาย     พฤกษาพงษ ์ กรรมการ  
  ๘. พ.ท.ชัยรัตน์  บุรุษพัฒน์  กรรมการ 

   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
    
                สั่ง    ณ    วันที่   ๑๙    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                     พ.อ.    
                         ( ธ ารงโรจน ์ เต็มอุดม ) 
                  ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 



๖๑ 

 
 
 

 
ค าสั่ง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

ที่     ๙      / ๒๕๖๑ 
 

 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน กองศัลยกรรม 
 

        ----------------------------------------------- 
 
 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดูแลงานเวชระเบียนให้สมบูรณ์เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ            
จึงขอให้ผู้ที่มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเวชระเบียน กองศัลยกรรม ตามรายนามดังนี้ 

 ๑. พ.อ.ชินกฤต  บุญญอัศดร  ประธานกรรมการ 
  ๒. พ.อ.อานุภาพ      เทียนหิรัญ   กรรมการ  
  ๓. พ.อ.อนุชา  พาน้อย     กรรมการ 
  ๔. พ.อ.ไผ่             บุญศิร ิ    กรรมการ  
  ๕. พ.ท.ฐปนัตว์  จันทราภาส     กรรมการ  
  ๖. พ.ท.สาธิต  ศิริบุญฤทธิ์  กรรมการ 
  ๗. พ.ท.ชาติชาย     พฤกษาพงษ ์ กรรมการ 
  ๘. พ.ท.เรวัต       วาราชนนท์   กรรมการ 
  ๙. พ.ต.หญิง จิราพร แสงแก้วสันติสุข     กรรมการ 

  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
    
                สั่ง    ณ    วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                       พ.อ.    

                            ( ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ) 
                        ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 



๖๒ 

 
 
 

 

 ค าสั่ง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ที่     ๗      / ๒๕๖๑ 

 

 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง กองศัลยกรรม 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดูแลงานด้านการรักษาพยาบาล การเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน 
ให้สมบูรณ์เรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งให้     พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย์ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง              
กองศัลยกรรม  
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
    
   สั่ง    ณ    วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                     พ.อ.    

                        ( ธ ารงโรจน ์ เต็มอุดม ) 
                  ผอ.กศก.รพ.รร.๖ 
 

 



๖๓ 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดูแลแพทย์ประจ าบ้านรายบุคคล 
กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กศก.รพ.รร.๖ 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๑. ร.ต.วรธน วรสังข์กาส พ.อ.เสริมศักดิ์    หงษ์จินดา 
๒. ร.ท.นราธร       รอดเจริญ พ.อ.ภิเษก    บุญธรรม 
๓. ร.ต.ธนภัทร      ทาวันละ พ.อ.วิริยะ    แก้วกังสดาล 
๔. ร.ท.ลัพธ์พร      ศศิปรียจันทร์ พ.อ.อานุภาพ    เทียนหิรัญ 
๕. นพ.ศราวุฒิ      ศศิธรเวชกุล พ.อ.ปิยะพันธุ์    ชีรานนท์ 
๖. พญ.ขวัญชนก โยชุ่ม พ.อ.ชินกฤต    บุญญอัศดร 
๗. พญ.ธนัชวรรณ พลเวียง พ.ต.หญิง จิราพร    แสงแก้วสันติสุข 
๘. พญ.ณัฐพร        มณีไพโรจน์ พ.อ.สุขไชย    สาทถาพร 
๙. พญ.ปัญญ์ชลี     ชัยชนะศักดิ์ พ.อ.อนุชา    พาน้อย 

 
 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๑. ร.ต.หญิง ณัฐณิชา    ภัทรยานนท์ พ.อ.เสริมศักดิ์    หงษ์จินดา 
๒. ร.ต.ณัฐพงศ์            ใจซื่อ พ.อ.ภิเษก    บุญธรรม 
๓. ร.ท.ธนาวัฒน์          เลิศสิริชินกร พ.อ.วิริยะ    แก้วกังสดาล 
4. ร.ท.ปกรณ์             คุปต์กาญจนากุล พ.อ.อานุภาพ    เทียนหิรัญ 
๕. พญ.กัลย์กมล          ตามใจจิตร พ.อ.ปิยะพันธุ์    ชีรานนท์ 
๖. พญ. วิชชุตา           กลมอ่อน พ.อ.ชินกฤต    บุญญอัศดร 
๗. นพ.ณัฐนนท ์      ผลากรกุล พ.ต.หญิง จิราพร    แสงแก้วสันติสุข 
๘. พญ.ปราชญา          วัฒนา พ.อ.สุขไชย    สาทถาพร 
๙. พญ.อนงค์สิริ กล้าหาญ พ.อ.อนุชา    พาน้อย 

 
 



๖๔ 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดูแลแพทย์ประจ าบ้านรายบุคคล 
กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กศก.รพ.รร.๖ 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๑. ร.อ.นาวิน           คล่องกิจการค้า พ.อ.เสริมศักดิ์    หงษ์จินดา 
๒. ร.อ.รัฐชัย           นพพรถิรชัย พ.อ.ภิเษก    บุญธรรม 
๓. ร.ท.สาริศ           เฉลิมพงศ์ชัย พ.อ.วิริยะ    แก้วกังสดาล 
4. พญ.กรชนก        ตั้งนภาดล พ.อ.อานุภาพ    เทียนหิรัญ 
๕. พญ.วรวรรณ       ชีวาวัฒนชัย พ.อ.ปิยะพันธุ์    ชีรานนท์ 
๖. พญ.ณดา           วลัญชพฤกษ์ พ.อ.ชินกฤต    บุญญอัศดร 
๗. นพ.จตุพร          ผู้พัฒน์ พ.ต.หญิง จิราพร    แสงแก้วสันติสุข 
๘. นพ.รัชกฤต        เอกอมรดิลก พ.อ.สุขไชย    สาทถาพร 
๙. นพ.ณัฐดนัย       มณีไพโรจน์ พ.อ.อนุชา    พาน้อย 
๑๐. นพ.อธิศ         จันทามงคล   

 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๔ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๑. ร.อ.วทัญญู     เริงรื่น พ.อ.เสริมศักดิ์    หงษ์จินดา 
๒. ร.อ.ชัยวัฒน์   พีระวัธน์กุล พ.อ.ภิเษก    บุญธรรม 
๓. ร.อ.จุฑาธาร    ยาหมื่นไวย์ พ.อ.วิริยะ    แก้วกังสดาล 
4. นพ.ชัยยุทธ    สิงหนิยม พ.อ.อานุภาพ    เทียนหิรัญ 
๕. นพ.คุณภัทร    เลิศเลอพันธ์ พ.อ.ปิยะพันธุ์    ชีรานนท์ 
๖. นพ.ธนพล    เสี้ยวเส็ง พ.อ.ชินกฤต    บุญญอัศดร 
๗. พญ.สุนทรียา    เพ็งสิงห์ พ.ต.หญิง จิราพร    แสงแก้วสันติสุข 
๘. พญ.อารดา    ข าสุนทร พ.อ.สุขไชย    สาทถาพร 
๙. พญ.วีรวัลย์    ขุนจันทร์ พ.อ.อนุชา    พาน้อย 
๑๐. พญ.สิตานัน    แสงศรี   
๑๑. ร.อ.อนวัช    บูรณะทรัพย์ขจร   



๖๕ 

เนื้อหา ศัลยศาสตร์สนาม 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%๓Aaaid%๓Ascds%๓AUS%๓A๗e๗4c
๐๓๐-๒๘๖d-4a4๒-๘4fe-๘e๙f๒4๗๐e๖a๗ 

 

 

เนื้อหาหลักสูตรศัลยศาสตร์สนาม (War Surgery) 

กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดให้มีการฝึกอบรมทุกๆ ๒ ปี โดยจัดการเรียนการสอน               
แบบฝึกปฏิบัต ิwork shop 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%25๓Aaaid%25๓Ascds%25๓AUS%25๓A7e74c0๓0-๒8๖d-4a4๒-84fe-8e9f๒470e๖a7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%25๓Aaaid%25๓Ascds%25๓AUS%25๓A7e74c0๓0-๒8๖d-4a4๒-84fe-8e9f๒470e๖a7


๖๖ 
 

Resident ๑ Gen๑ Gen๒ Gen๓ Procto CVT Uro Neuro Plastic Ped-Sx Ortho ICU Anes ภูมิพล 
ก.ค.๖๒ ปัจเจกพล ธนวงศ์ 

พงศ์เจริญ 
อนิวรรต 
พีรวิชญ์ 

โกลิศ 
กฤตนู 

วรธน 
 

ณัฐพร 
ปัญญ์ชล ี

  ศราวุฒิ นราธร  
ลัพธ์พร 

ชญานนท ์/ขวัญชนก 
ธนัชวรรณ 

ธัญพร 
ธนภัทร 

 

ส.ค.๖๒ ธัญพร 
 

พีรวิชญ์ 
 

พงศ์เจริญ 
โกลิศ 

กฤตนู 
ชญานนท ์

ธนวงศ์ 
 

ลัพธ์พร 
ธนภัทร 

  นราธร 
 

ขวัญชนก 
ปัจเจกพล 

อนิวรรต /วรธร 
ปัญญ์ชล ี

ศราวุฒิ 
ณัฐพร 

ธนัชวรรณ 

ก.ย.๖๒ วรธน 
ธนภัทร 

อนิวรรต ปัจเจกพล ชญานนท ์
ธัญพร 

ลัพธ์พร ขวัญชนก พีรวิชญ์ 
 

 ธนัชวรรณ 
 

ธนวงศ์(H) 
ณัฐพร 

พงศ์เจริญ /นราธร 
โกลิศ 

กฤตนู 
ปัญญ์ชล ี

ศราวุฒิ 
 

ต.ค.๖๒ ธนวงศ์ ณัฐพร กฤตนู 
ธนัชวรรณ 

ธัญพร 
 

โกลิศ 
 

ปัจเจกพล 
นราธร 

 ชญานนท ์
 

พีรวิชญ์ 
 

ศราวุฒิ 
วรธน 

อนิวรรต / ลัพธ์พร 
ธนภัทร 

พงศ์เจริญ 
ขวัญชนก 

ปัญญ์ชล ี
 

พ.ย.๖๒ ชญานนท ์
ขวัญชนก 

ปัจเจกพล ธนภัทร นราธร 
ธนวงศ์ 

ปัญญ์ชล ี
 

วรธร 
ศราวุฒิ 

 ธัญพร 
 

ลัพธ์พร 
 

ธนัชวรรณ 
พีรวิชญ์ 

กฤตนู 
พงศ์เจริญ 

โกลิศ 
อนิวรรต 

ณัฐพร 
 

ธ.ค.๖๒ อนิวรรต 
พงศ์เจริญ 

ขวัญชนก 
 

ธัญพร 
 

ลัพธ์พร 
ปัญญ์ชล ี

ธนัชวรรณ 
 

โกลิศ 
 

ปัจเจกพล กฤตนู /ศราวุฒิ ธนวงศ์ 
 

ธนภัทร 
 

พีรวิชญ์ 
ณัฐพร 

วรธร 
ชญานนท ์

นราธร 
 

ม.ค.๖๓ กฤตนู ศราวุฒิ ชญานนท ์ วรธน ณัฐพร ธนวงศ์ 
พีรวิชญ์ 

 นราธร /ธนภัทร ขวัญชนก 
 

โกลิศ(H) 
ปัญญ์ชล ี

ธัญพร 
ปัจเจกพล 

ธนัชวรรณ 
 

ลัพธ์พร 
 

ก.พ.๖๓ ลัพธ์พร 
โกลิศ 

นราธร 
 

ปัญญ์ชล ี
 

ศราวุฒิ ขวัญชนก 
 

ธนัชวรรณ 
 

 ปัจเจกพล/ณัฐพร ธนภัทร 
 

  ธนวงศ์ 
พีรวิชญ์ 

วรธน 
 

มี.ค.๖๓ พีรวิชญ์ 
ปัญญ์ชล ี

ธนภัทร 
 

วรธน 
ณัฐพร 

ปัจเจกพล 
 

ศราวุฒิ   ลัพธ์พร/
ธนัชวรรณ 

โกลิศ 
 

 ธนวงศ์ 
 

นราธร 
 

ขวัญชนก 
 

เม.ย.๖๓ ศราวุฒิ ธนัชวรรณ ธนวงศ์ พีรวิชญ์ นราธร  โกลิศ 
(Patho) 

ปัญญ์ชลี/ขวัญชนก วรธร 
ณัฐพร 

  ลัพธ์พร 
ปัจเจกพล 

ธนภัทร 
 

พ.ค.๖๓ ธนัชวรรณ โกลิศ 
ปัญญ์ชล ี

นราธร/ลัพธ์พร ณัฐพร 
ขวัญชนก 

ธนภัทร 
 

 ธนวงศ์ 
(Patho) 

พีรวิชญ์ / วรธน ปัจเจกพล 
 

 ศราวุฒิ 
 

  

มิ.ย.๖๓ นราธร/ณัฐ
พร 

วรธน/ลัพธ์พร  ศราวุฒิ /ขวัญชนก  ธนัชวรรณ 
ธนภัทร 

ปัจเจกพล/พีรวิชญ ์   โกลิศ / ธนวงศ ์ ปัญญ์ชล ี
 

    

ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ( ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ) 



๖๗ 
 

 

Resident 
๒ 

Gen๑ Gen๒ Gen๓ GEN๔ Patho 

XRay Scope 
GI 

med 
(๑-๑๕) 

รพ.
ต ารวจ 

(๑๖-๓๑) Elective Film
 

(๑-๑๕) 

Intervention      
(๑-๑๕) 

ก.ค.๖๒ ณัฐพงศ์ / วิชชุตา 
/ กัลย์กมล 

ณัฐนนท/์ปราชญา ปกรณ์ /ธนาวัฒน์ อนงค์สริ/ณัฐณิชา     

ส.ค.๖๒ ณัฐพงศ์ / วิชชุตา 
/ กัลย์กมล 

ณัฐนนท/์ปราชญา ปกรณ์ / ธนาวัฒน์ อนงค์สริ/ณัฐณิชา       

ก.ย.๖๒ ธนาวัฒน์ ปกรณ ์ ปราชญา ณัฐพงศ์ กัลย์กมล/อนงค์สร ิ ณัฐณิชา ณัฐนนท ์ วิชชุตา/รพ.ค่ายสุรนาร ี

ต.ค.๖๒ ธนาวัฒน์ ปกรณ ์ ปราชญา ณัฐพงศ์ ณัฐณิชา กัลย์กมล/ 
อนงค์สร ิ

วิชชุตา ณัฐนนท์/รพ.คา่ยสรุนาร ี

พ.ย.๖๒ ณัฐณิชา วิชชุตา กัลย์กมล/อนงค์สร ิ ณัฐนนท์ ปราชญา ธนาวัฒน์ ปกรณ ์ ณัฐพงศ์/รพ.ค่ายสรุนาร ี

ธ.ค.๖๒ ณัฐณิชา วิชชุตา กัลย์กมล/อนงค์สร ิ ณัฐนนท์ ธนาวัฒน์ ปราชญา ณัฐพงศ์ ปกรณ/์รพ.ค่ายสุรนาร ี

ม.ค.๖๓ ปราชญา ธนาวัฒน์ ณัฐพงศ์ ปกรณ ์ ณัฐนนท ์ วิชชุตา อนงค์สร ิ กัลย์กมล /รพ.คา่ยสรุนาร/ี                   
ณัฐณิชา/รพ.ค่ายสุรนาร ี

ก.พ.๖๓ ปราชญา ธนาวัฒน์ ณัฐพงศ์ ปกรณ ์ วิชชุตา ณัฐนนท์ กัลย์กมล/ณัฐณิชา อนงค์สริ/รพ.มหาราชนครราชสีมา 

มี.ค.๖๓ อนงค์สร ิ ณัฐณิชา ณัฐนนท ์ วิชชุตา/กัลย์กมล ปกรณ ์ ณัฐพงศ์ ปราชญา ธนาวัฒน์/รพ.ค่ายสุรนารี 

เม.ย.๖๓ อนงค์สร ิ ณัฐณิชา ณัฐนนท ์ วิชชุตา/กัลย์กมล ณัฐพงศ์ ปกรณ ์ ธนาวัฒน์ ปราชญา/รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

พ.ค.๖๓ ปกรณ/์ณัฐนนท ์ ณัฐพงศ์/อนงค์สริ/กัลย์กมล ณัฐณิชา/วิชชุตา ปราชญา/ธนาวัฒน์     

มิ.ย.๖๓ ปกรณ/์ณัฐนนท ์ ณัฐพงศ์/อนงค์สริ/กัลย์กมล ณัฐณิชา/วิชชุตา ปราชญา/ธนาวัฒน์     

ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒ ( ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ) 



๖๘ 
 

Resident ๓ Gen๑ Gen๒ Gen๓ Gen๔ Uro Neuro CVT elective 

ก.ค.๖๒ ณดา อธิศ สาริศ วรวรรณ จตุพร,กรชนก ณัฐดนัย,รัฐชัย นาวิน,รัชกฤช  

ส.ค.๖๒ ณดา,ณัฐดนยั อธิศ,รัฐชัย สาริศ,กรชนก วรวรรณ,จตุพร    นาวิน – รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์/
รัชกฤช – รพ.อุตรดิต ์

ก.ย.๖๒ ณัฐดนัย,วรวรรณ นาวิน,รัฐชัย กรชนก,รัชกฤช จตุพร อธิศ ณดา สาริศ  

ต.ค.๖๒ วรวรรณ นาวิน รัชกฤช สาริศ  จตุพร,กรชนก ณัฐดนัย,ณดา อธิศ– รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์/  
รัฐชัย – รพ.นครปฐม 

พ.ย.๖๒ รัฐชัย กรชนก อธิศ สาริศ,ณัฐดนยั วรวรรณ,นาวิน รัชกฤช  จตุพร – รพ.เชียงรายประชานเุคราะห/์ 
ณดา – รพ.ศูนย์อุดร 

ธ.ค.๖๒ รัฐชัย,นาวิน จตุพร,กรชนก อธิศ,ณดา ณัฐดนัย,รัชกฤช สาริศ   วรวรรณ – รพ.อุตรดิต ์

ม.ค.๖๓ นาวิน จตุพร ณดา,ณัฐดนยั รัชกฤช,รัฐชัย  อธิศ,วรวรรณ กรชนก สาริศ/รพ.อุตรดติถ์ 

ก.พ.๖๓ สาริศ วรวรรณ ณัฐดนัย รัฐชัย,กรชนก ณดา,รัชกฤช นาวิน อธิศ,จตุพร  

มี.ค.๖๓ สาริศ,รัชกฤช วรวรรณ,ณดา จตุพร,นาวิน อริศ,กรชนก ณัฐดนัย  รัฐชัย  

เม.ย.๖๓ รัชกฤช ณดา จตุพร,นาวิน อริศ รัฐชัย สาริศ วรวรรณ ณัฐดนัย - รพ.เพชรบูรณ์ / 
กรชนก – รพ.ศูนย์ยะลา 

พ.ค.๖๓ อธิศ,จตุพร,กรชนก สาริศ,ณัฐดนยั,รัชกฤช วรวรรณ,รัฐชัย ณดา,นาวิน     

มิ.ย.๖๓ อริศ,จตุพร,กรชนก สาริศ,ณัฐดนยั, 
รัชกฤช 

วรวรรณ,รัฐชัย ณดา,นาวิน     

ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๓ ( ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ) 



๖๙ 
 

Resident ๔ Gen ๑ Gen ๒ Gen ๓ Gen ๔ Elective 
ก.ค. ๖๒ วีรวัลย์ / วทัญญ ู อารดา / ธนพล/ 

อนวัช 
ชัยวัฒน์/สิตานัน/ 

จุฑาธาร 
คุณภัทร/ชัยยุทธ/สุนทรียา - 

ส.ค. ๖๒ วีรวัลย์ / วทัญญ ู อารดา / ธนพล ชัยวัฒน์/สิตานัน ชัยยุทธ / อนวัช คุณภัทร - รพ.อุตรดติถ์/จุฑาธาร – ERCP รพ.ราชวิถี/สุนทรียา - รพ.สระบรุ ี
ก.ย. ๖๒ อารดา ชัยวัฒน์/คุณภัทร ธนพล/จุฑาธาร สุนทรียา / อนวัช วีรวัลย์ - รพ.หาดใหญ่/ วทัญญู - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์/ สิตานัน -  รพ.นครปฐม /  ชัย

ยุทธ - รพ.อุตรดิตถ์ 
ต.ค. ๖๒ อารดา/จุฑาธาร สุนทรียา / อนวัช วทัญญู วีรวัลย์ / สิตานัน  ธนพล -รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  / ชัยวัฒน์ - รพ.อุตรดิตถ/์ คณุภัทร – colo(จุฬา) - HBP(

จุฬา)  / ชัยยุทธ - รพ.สระบุร ี
พ.ย. ๖๒ ชัยยุทธ / อนวัช สุนทรียา/ชัยวัฒน์ วทัญญู/คุณภัทร วีรวัลย ์ อารดา -รพ.อุตรดิตถ ์/ ธนพล - colo(จุฬา) /  จุฑาธาร - Trauma รพ.มหาราชโคราช /            

สิตานัน - รพ.เชียงรายประชานเุคราะห์   
ธ.ค. ๖๒ ชัยยุทธ/ชัยวัฒน์ วทัญญู ธนพล / อนวัช อารดา วีรวัลย ์– รพ.มหาราชโคราช/ คุณภัทร - รพ.อุตรดติถ/์ สุนทรียา - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  

/ จุฑาธาร -รพ.อุตรดติถ์ / สติานนั – colo(จุฬา) - HBP(จุฬา)   
ม.ค. ๖๓ ชัยวัฒน์ สิตานัน/คุณภัทร ชัยยุทธ จุฑาธาร/อารดา วีรวัลย์ - รพ.อุตรดิตถ/์ วทัญญู - colo(จุฬา)/ สุนทรยีา – ERCP รพ.ราชวิถี / ธนพล -รพ.

เชียงรายประชานุเคราะห์   
ก.พ. ๖๓ ธนพล สิตานัน/วีรวัลย ์ ชัยยุทธ / สุนทรียา คุณภัทร วทัญญู - HBP (จุฬา) - ERCP (ราชวิถี)  /อารดา - รพ.น่าน /จุฑาธาร - HBP(จุฬา)  /ชัยวัฒน์ – 

HBP รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น 
มี.ค. ๖๓ จุฑาธาร วีรวัลย ์ คุณภัทร สิตานัน วทัญญู - ตปท.ญี่ปุ่น/สุนทรียา -colo(จุฬา) - HBP(จุฬา)   /อารดา – HBP รพ.ศรีนครินทร์

ขอนแก่น /ธนพล - รพ.อุตรดติถ์ /ชัยวัฒน์ - colo(จุฬา) – ERCP(ราชวิถี)  / 
 ชัยยุทธ – HBP (จุฬา)   

เม.ย. ๖๓ ธนพล วทัญญู สุนทรียา จุฑาธาร วีรวัลย์ – HBP (จุฬา) – UPPER (จุฬา)/ คุณภัทร – Endoscope รพ.ราชวิถี/ ชัยยุทธ- ERCP 
รพ.ราชวิถี /ชัยวัฒน์ - รพ.อุตรดติถ์ / สิตานัน – Trauma รพ.จุฬา /  
อารดา – HBP รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น 

พ.ค. ๖๓ สุนทรียา/ 
 สิตานัน/คุณภัทร 

จุฑาธาร / ชัยยุทธ วีรวัลย/์อารดา วทัญญู / ธนพล / ชัยวัฒน์ - 

มิ.ย. ๖๓ สุนทรียา/  
สิตานัน/คุณภัทร 

จุฑาธาร / ชัยยุทธ วีรวัลย/์อารดา วทัญญู / ธนพล / ชัยวัฒน์ - 

ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๔ ( ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ) 



๗๐ 

การอ่านวารสารทางการแพทย์ให้สนุกและได้ประโยชน์ 
       พ.อ.นพ. พงษ์สันต์   ทองเนียม  (Resident Surgery พ.ศ. ๒๕๒๘) 

 วิวัฒนาการทางศัลยศาสตร์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ต าราหรือคู่มือท่ีใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแต่ละเล่ม มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความทันสมัยโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Infection, Transplantation, Laparoscopic Surgery  ดังนั้น
วารสารทางการแพทย์ หรือ Journal ๐ ไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายสามเดือนจะมาทดแทนช่องว่างของความรู้ให้
ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 
 ปัญหาของแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรม คือ อ่าน journal ไม่ทัน อ่านไม่ไหว  มากมายเหลือเกิน เรื่องที่อ่านก็ไม่ทราบว่าจะ
น าไปใช้อ้างอิงได้หรือไม่  น่าเช่ือถือได้ขนาดไหนท าให้หมดก าลังใจ ท้อถอย ในฐานะที่เคยมีปัญหาเช่นนี้มาก่อนและพบหนทางแก้ไข  
จึงคิดว่าวิธีการต่อไปนี้อาจจะใช้ได้ผลกับอีกหลาย ๆ คน  จึงน่านะลองพิจารณาดูกล่าวคือ 
 ๑.ตั้งกฎเกณฑ์ส าหรับตนเอง  จัดตารางชีวิตไว้เลยว่าเราจะต้องอ่านวารสารทางการแพทย์ ตั้งใจ มีสมาธิ แต่ละเดือนยอม
เสียเวลา ๔ ถึง ๕ ช่ัวโมงก็พอ เช่น ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๑๓.๐๐ จนถึง ๑๖.๓๐ น.  ไม่ควรบิดพลิ้ว หรือเลื่อนการอ่าน
ออกไป 
 ๒.เลือกอ่านวารสารที่จ าเป็นเสียก่อน ได้แก่ American Journal of Surgery, Annal of Surgery,  Archives of Surgery, 
Surgery Gynecology and Obstetrics, British Journal of Surgery, Current Surgery, Current Problem in Surgery, Surgical 
Clinics of North America ถ้ามีเวลาเหลือก็พิจารณาอ่าน Journal มาตรฐานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ Journal of Trauma,  Disease of Colon 
and Rectum, World Journal of Surgery, International Surgery รวมทั้งวารสารทางการแพทย์ของไทย ในแต่ละเดือนจะมีวารสารที่
จ าเป็นต้องอ่าน ๑๐ ถึง ๑๒ เล่ม 
 ๓.เปิดสารบัญดูรายชื่อผู้เขียนหรือผู้รายงานก่อนเป็นอันดับแรก  รายงานโดย Seymour I. Schwarts, LH Blumgart, John 
L.Cameron, Thomas C.King หรืออาจารย์ใหญ่ที่มีช่ือเสียงเขียน เราจ าเป็นต้องอ่านแน่นอน  ยังมีอีกหลายท่านที่เราอาจจะได้ยินช่ือ
บ่อย ๆ เช่น Bruce Stabile,  David Feliciano เป็นคนเก่งมีชื่อเสียง สามารถน ามาอ้างอิงได้ทั้งนั้น เราสามารถหารายชื่ออาจารย์ใหญ่
ที่เก่งเหล่านี้ได้โดยเปิด  Standard Textbooks  เช่น Schwartz, Sabiston, Mastery of Surgery เป็นต้น ก็จะมีรายช่ือ ผู้ที่ได้รับ
เชิญมาเขียนลงในต ารามาตรฐาน  ไม่เกินเล่มละ  ๕๐  คน   เมื่อเปิดในหน้า  contributors ก็จะทราบผู้เขียนบทนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน 
ยิ่งผู้แต่งท่านใดได้รับเชิญให้เขียนใน Standard Textbook หลายเล่มก็ต้องจดจ าช่ือของผู้แต่งท่านนั้นให้ได้ จากที่ได้เคยรวบรวมดู
พบว่ามีรายชื่อที่ต้องจ าประมาณ ๒๐๐ คน  ซึ่งน้อยกว่าช่ือกระดูกที่เราเคยท่องสมัยเรียน anatomy เสียอีก เมื่อได้อ่านบ่อยๆ ความรู้ก็
จะค่อยซึมซาบเข้าไป เช่น เรื่อง liver resection ก็ต้องนึกถึงรายงานที่เขียนโดย SI.Schwartz, Jame H.Foster, LH.Blumgart, 
Henri Bismuth  หรือเรื่อง Liver transplantation  ก็ต้องนึกถึง Thomas E.Starzl, Todo, Iwatsuki, John Najarian, Roy Calne  
เป็นต้น 
 ๔.เมื่ออ่าน Standard Textbooks ควรเปิดหน้าสุดท้าย ดูเอกสารอ้างอิง ถ้าอ้างรายงานโดยผู้แต่งท่านเดียวกันในหลาย ๆ 
รายงาน เช่น บท  Pancreas ใน Schwartz จะใช้รายงานของ  Ranson, Bradley หลายรายงานเป็นเอกสารอ้างอิงท้ายบท ดังนั้นช่ือ
ของ Ranson, Bradley ก็เป็นช่ือท่ีเราต้องจดจ าด้วยเช่นเดียวกัน 

 ๕.รายงานทั้งหมดที่เราเลือกไว้ ถ่ายเอกสารเก็บไว้และจัดเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่หมั่นเปิดอ่านบ่อยๆพูดบ่อย ๆ ก็จะจ าได้เอง 
ต้องมีคติประจ าใจไว้เสมอว่า อ่านแล้วจ าไม่ได้ เก็บรายละเอียดไม่ได้ พูดไม่ได้เอาไปอ้างอิงไม่ได้ จะมีค่าเท่ากับไม่ได้อ่าน 

 เมื่อเริ่มต้นใหม่ ๆ ในระยะ ๒-๓ เดือนแรก อาจจะใช้เวลาในการอ่านมาก แต่เมื่อท าเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นความเคยชิน ที่เคย
เบื่อก็สนุกกับการอ่าน ที่เคยช้าก็จะเร็วขึ้น ยิ่งได้อ้างถึงรายงานของผู้รายงานที่มีช่ือเสียงในการอภิปรายในห้องประชุมทุกคนที่ได้ฟังจะ
ให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับการอภิปรายของเรา ซึ่งจะเป็นการพูดที่มีคุณค่าทางวิชาการ สร้างความภาคภูมิใจและได้รับการ
ยอมรับนับถือไม่ว่าจากรุ่นพ่ี หรือรุ่นน้อง ขอเพียงแต่เริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ ตั้งใจจริง ความส าเร็จ ความสนุกในการอ่าน Journal ย่อมอยู่
ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน 

       (จาก หนังสือ คืนสุขศัลย์ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗) 
 


