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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ              

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 

 

โดย 

 

 

 

ส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 



๒ 

 

 

                                                                     ค าน า 
 

 ปัญหาการขาดแคลนศัลยแพทย์ โดยเฉพาะศัลยแพทย์ทั่วไปยงัพบอยู่ในปัจจุบัน  แม้แต่ในกรุงเทพมหานคร  
โรงพยาบาลส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด ๑๑ แห่ง มีเตียงรวมกนักว่า ๒,ooo เตียง  แต่มีศลัยแพทยท์ัว่ไป
ท างานในต าแหน่งราชการประมาณ ๓๕ ท่าน ซ่ึงตอ้งดูแล ดา้นการเจบ็ป่วยของประชาชนกรุงเทพมหานคร กวา่ ๑o ลา้นคน 
          ทางโรงพยาบาลใหญ่ 3 โรงพยาบาลอนัประกอบดว้ย โรงพยาบาลกลาง - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
โรงพยาบาลตากสิน  เห็นถึงความส าคญัของการผลิตศลัยแพทย ์โดยการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์ เพื่อผลิต
ศลัยแพทยท์ัว่ไป ไปท างานในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาศลัยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ใหก้ารร่วมสอนแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ 
                     หลกัสูตรฉบบัน้ี จดัท าเพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ทัว่ไป ของส านกัการแพทย ์ใชเ้ป็นคู่มือในการศึกษา 
ตามหลกัสูตรหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นดา้นศลัยศาสตร์ เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพสาขาศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เพื่อให้หลกัสูตรของภาควิชาศลัยศาสตร์ มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล World Federation of Medical Education (WFME) และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์หลกัสูตรกลางของราชวิทยาลยั
ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖o 
 
 
 

                         คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ 
                                                 ส านักการแพทย์                                                  

                                                                                            
 

 

 

 

  



๓ 

 

สารบัญ 
 

๑.หลกัสูตร ๔ 

๒.ช่ือหลกัสูตร ๔ 

๓.หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ๔ 

๔.วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และนโยบายคุณภาพ ๕ 

๕.ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร ๗ 

๖.แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ๙ 

๗.การรับและคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม ๓๖ 

๘.อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๓๘ 

๙.ทรัพยากรทางการศึกษา ๔๐ 

๑o.การประเมินแผนการฝึกอบรม ๔๐ 

๑๑.การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม ๔๑ 

๑๒.ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ ๔๑ 

๑๓.การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม ๔๒ 

๑๔.ภาคผนวก ๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาศัลยศาสตร์ 

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑. หลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์ 

(ภาษาองักฤษ)       BMA  Residency Training in Surgery ( Bangkok  Metropolitan   

                        Administration  Residency Training in Surgery ) 

 

๒. ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์            

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Surgery 

ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาศลัยศาสตร์ 

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Surgery 

 

๓. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
- กลุ่มงานศลัยกรรม  โรงพยาบาลกลาง  และกลุ่มงานศลัยกรรม  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์     

ส านกัการแพทย ์  กรุงเทพมหานคร 

  



๕ 

 

 

 

                                           วสัิยทัศน์ พนัธกจิ  ของ  ส านักการแพทย์ 

วสัิยทศัน์ 

  “เป็นองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีม่เีครือข่ายบริการช้ันน าของประเทศ” 

“Medical service department is one of the leading health network in Thailand”  

 

พนัธกจิ 

                         “ส านักการแพทย์เป็นผู้น าในการจัดเครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ี
มาตรฐานระดับสากล โดยผู้เช่ียวชาญทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผลติแพทย์ พยาบาลทีม่คุีณภาพ และพฒันาด้านเวชศาสตร์เขตเมือง มกีาร
บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ยดึหลกัการท างานเป็นทมี ส่งเสริมการวจิัยและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาบริการสุขภาพ”  

 

  



๖ 

 

การฝึกอบรมและหลกัสูตร 
วสัิยทัศน์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  ส านักการแพทย์: เพื่อผลิตศลัยแพทยท์ัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางการแพทยต์ามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ   เวชกรรม สาขาศลัยศาสตร์ ท่ีก าหนดโดยแพทยสภา เป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

๔.พนัธกจิของการฝึกอบรมหลกัสูตรแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์  ส านักการแพทย์ 

๔.๑ หลกัสูตรจดัการศึกษาตามมาตรฐานของราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยระดบัและสากล(WFME)  

เพื่อผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางศลัยศาสตร์  ท่ีมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความตอ้งการของชุมชน        สังคมและความ

ตอ้งการของระบบบริการสุขภาพ  ของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีไปท างานในอนาคต  มีเป้าหมายให้แพทยป์ระจ าบา้น

ท่ีส าเร็จ การฝึกอบรม เป็นศลัยแพทยท่ี์มี ความรู้ทกัษะดา้นศลัยศาสตร์ มีความสามารถและมีความเช่ียวชาญ ใน

การท าหตัถการและการผา่ตดัในโรคทางศลัยกรรมต่างๆ   การดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

๔.๒ ส่งเสริมให้ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง

อยา่งเป็นล าดบัขั้น สามารถปฏิบติังานแบบสหสาขาวชิาชีพหรือเป็นทีมได ้และมีความสามารถดา้นอ่ืนๆท่ีส าคญั

ไดแ้ก่  ความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์  การบริหารจดัการ ความรู้

ความเขา้ใจในกระบวนการคุณภาพและ ความปลอดภยั ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจต

คติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองค์กร มีความเอ้ืออาทร ใส่ใจกบัผูป่้วย    โดยยึดหลกัผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบน

พื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพ

อ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วย 

และญาติ  

๔.๓ ส่งเสริมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  มีการเรียนรู้ต่อเน่ือง ตลอดชีวิต เขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

และการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  มีความสมดุลในการฝึกอบรมระหวา่งวชิาการและงานบริการ   มีสภาวะการ

ท างานท่ีเหมาะสม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสุขภาพท่ีแขง็แรง   

 

 

 



๗ 

 

๕.ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยศาสตร์ตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ 

ขั้นต ่า ตามสมรรถนะหลกั ทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 

๑.) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
        ๑.๑  มีทกัษะสามารถดูแลผูป่้วยศลัยกรรมตั้งแต่ระยะก่อนผา่ตดั    ระหวา่งผา่ตดัและหลงัผา่ตดัรวมถึงการแกไ้ข

ภาวะแทรกซอ้น 

                  ท่ีเกิดข้ึนในแต่ระยะ 

            ๑.๒ มีทกัษะสามารถท าหตัถการทางศลัยกรรมทัว่ไปตามเกณฑก์ าหนดของราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

             ๑.๓ มีทกัษะในการช่วยชีวติขั้นสูงในผูป่้วยอุบติัเหตุ (Advanced trauma life support) 

๒.) ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 
 ๒.๑  เขา้ใจวทิยาศาสตร์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจของผูป่้วยศลัยกรรมรวมไปถึงความรู้ทางการแพทยค์ลินิกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยศลัยกรรม 
 ๒.๒  มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพ  และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญช านาญในสาขาศลัยศาสตร์   
อนัไดแ้ก่ ความรู้ทางคลินิกเก่ียวกบัโรคสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและจ าเป็นของผูป่้วยได ้สามารถตดัสินใจเลือก
วธีิการตรวจรักษาได ้
 ๒.๓  ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหบุ้คลากรทางสุขภาพและนกัศึกษาในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางศลัยศาสตร์ได ้
 ๒.๔   ควรมีความรู้ความเขา้ใจทางการแพทยใ์นทางศลัยศาสตร์สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  Cardiovascular-Thoracic Surgery, 
Pediatric surgery, Urology, Neurosurgery, Plastic and Reconstructive surgery และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเช่น Orthopedic, 
Gynecology, Anesthesiology, Pathology ตามเกณฑก์ าหนดของราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

๓.)  การเรียนรู้จากการปฏบัิติและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
               ๓.๑ ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธาณสุขได ้

                ๓.๒ วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางแพทย ์

                 ๓.๓ เป็นผูใ้ฝ่รู้ เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์สามารถสร้างองคค์วามรู้หรืองานวจิยัทางการแพทยใ์หม่ไดด้ว้ยตนเอง

จากการปฏิบติังานได ้

                  ๓.๔ ประเมินตนเองและส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการดูแลรักษาผูป่้วย เพื่อให้ทราบขอ้จ ากดัอนัจะน าไปสู่การหา

องคค์วามรู้  และวธีิการในการดูแลรักษา 

                  ๓.๕  สามารถพฒันาสร้างนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางศลัยกรรมไดใ้นอนาคต 



๘ 

 

 ๔.) ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
                   ๔.๑ เป็นผูฟั้งท่ีดี 

                   ๔.๒ น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย บนัทึกรายงานการผา่ตดัและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งต่อผูป่้วย ครอบครัว 

                       และบุคลากรร่วมทีมรักษา 

                   ๔.๓ ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและ 

                            ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูป่้วย 

                    ๔.๔ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                    ๔.๕ เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยเ์ฉพาะทางดา้นอ่ืน  แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง  นกัศึกษาแพทย ์ 

                             พยาบาล และบุคคลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางศลัยศาสตร์  

                    ๔.๖บนัทึกการรักษาในเวชระเบียนเพื่อการส่ือสารระหวา่งแพทย ์ผูร่้วมงาน เพื่อความเช่ือมโยงในการดูแลรักษา 

                ๕.) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

                     ๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วยญาติผูร่้วมงานเพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน 

                     ๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์

                    ๕.๓ มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ CPD  (Continuous 

Professional  Development) และการเขา้ร่วมในกิจกรรมการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง CME (Continuous medication education) 

                     ๕.๔ การบริบาลโดยใชผู้ป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองคร์วม ค านึงถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยั  และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนผา่ตดัรักษาทางศลัยศาสตร์  

                     ๕.๕ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน 

                              โดยเฉพาะทางสาขาวชิาทางศลัยศาสตร์ 

๖.)การปฏบิัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
                   ๖.๑ มีความรู้เก่ียวกบัระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ   ความตอ้งการของระบบสุขภาพ และ ความตอ้งการดา้น

สุขภาพของชุมชน  โดยดูแลผูป่้วยบนพื้นฐานการตอบสนองสิทธิของผูป่้วยและความตอ้งการของชุมชนอยา่งดีท่ีสุด 

                    ๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

                     ๖.๓ ใชท้รัพยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดูแล

รักษา ผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพฒันาไปสู่ผูมี้ส่วนร่วมใน  การ

ก าหนดทิศทางระบบสุขภาพ 

                      ๖.๔มีความรู้พื้นฐานและสามารถท างานวจิยัในระบบสุขภาพไดจ้ะสามารถช้ีน าสังคมได ้   



๙ 

 

                      ๖.๕ สามารถพฒันาเป็นผูน้ า และเขา้ร่วมในการบริหารได ้เน่ืองจากมีพื้นฐานดา้นการส่ือสาร การท างานเป็นทีม 

                                 และการท างานเขา้กบัระบบ 

 

                 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
๑. เพื่อใหแ้พทยซ่ึ์งผา่นการฝึกอบรมแลว้ มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นศลัยแพทย ์ท่ีมีมาตรฐาน 

ตอบสนองความตอ้งการการบริการทางสาธารณสุขในดา้นศลัยกรรมของประเทศ 
๒. มีความรู้ทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานทางศลัยศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานในการปรับปรุงและประยกุตใ์ชใ้หท้นักบั

ความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ และตามความตอ้งการของบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
๓. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในหลายสาขาของศลัยศาสตร์เฉพาะทางอ่ืนๆ และสามารถปฏิบติังานทดแทน

ศลัยแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนไดใ้นกรณีจ าเป็น และฉุกเฉิน 
๔. เป็นศลัยแพทยซ่ึ์งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติ เพื่อนร่วมวชิาชีพ ชุมชนและสังคม 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

เพื่อผลิตศลัยแพทยซ่ึ์งมีคุณลกัษณะเฉพาะต่อไปน้ี 

๑. มีความรู้และความสามารถในการรักษาทางศลัยกรรมอุบติัเหตุและฉุกเฉินไดเ้ป็นอยา่งดี 
๒. มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในสาเหตุ กลไก และการด าเนินโรคทางศลัศาสตร์ทัว่ไปใน แนวลึก มี

ประสบการณ์และทกัษะในการตรวจวินิจฉยัต่างๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสม สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
และมีการตดัสินใจและใหก้ารรักษาหรือผา่ตดัท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง 

๓. มีความสามารถศึกษาต่อเน่ืองและพฒันาตนเองไดดี้ทั้งทางทฤษฎีและหตัถการทางศลัยศาสตร์ 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์งานทางวชิาการและการวจิยั 

 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

                      ๖.๑  วธีิการให้การฝึกอบรม 

                                ๑ ) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

จดัตารางการฝึกอบรมไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสถาบนั โดยมีการมอบหมาย 

ใหผู้รั้บการฝึกอบรม มีความรับผดิชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมดงัต่อไปน้ี 

ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๑ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลและรักษาผูป่้วยทางศลัยกรรมระดบัไม่ 



๑๐ 

 

ซบัซอ้นทั้งในผูป่้วยนอกและผูป่้วยในรวมถึงศลัยศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ไดแ้ก่  

                         ๑.ออกตรวจโรคทางศลัยกรรมท่ีห้องตรวจโรคผูป่้วยนอก 

                         ๒.ดูแลรักษาผูป่้วยในร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นชั้นสูงกวา่ 

                         ๓. ดูแลรักษาผูป่้วยโรคทางศลัยกรรมท่ีพบบ่อยและท่ีวนิิจฉยัไม่ซบัซอ้นดว้ยตนเอง 

                         ๔. ดูแลรักษาผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรมร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นชั้นสูงกวา่ 

                          ๕.ดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการร่วมกบัแพทยป์ระจ า 

                              บา้นชั้นสูงกวา่และช่วยแพทยป์ระจ าบา้นชั้นสูงกวา่ในการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีซบัซอ้น 

                               มากข้ึน 

              ข.  แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๒, ๓ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาและท าผา่ตดัผูป่้วยทาง  

    ศลัยกรรมท่ีมีระดบัความซบัซอ้นมากข้ึนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ และรับปรึกษาปัญหาผูป่้วย 

   จากนอกแผนกศลัยกรรมรวมถึงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วยทางศลัยกรรมเฉพาะทางสาขาต่างๆ 

    และผูป่้วยแผนกอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศลัยกรรม เช่น สูตินรีเวชกรรม พยาธิวทิยา รังสีวทิยา เป็นตน้ 

              ค. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่๔ ดูแลรักษาและท าผา่ตดัผูป่้วยทางศลัยกรรมทั้งในเวลาและ 

     นอกเวลาราชการท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนกวา่แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี๓ และเป็นท่ีปรึกษาหลกัหรือ 

     หวัหนา้ชุดของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นต ่ากวา่ในการดูแลและรักษาผูป่้วย 

๒ ). ความรู้  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 
ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๑เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์(Correlated basic medical 

science) ความรู้พื้นฐานทางศลัยศาสตร์และวชิาศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
ข. แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๒, ๓เรียนและปฏิบติังานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆของศลัยศาสตร์และ

สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัศลัยศาสตร์ 
ค. แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๔ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลและรักษาผูป่้วยทางศลัยกรรมใหมี้

ความเช่ียวชาญและแตกฉานมากข้ึน 
ง. แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการเช่นInteresting case, Morbidity-

mortality conference, Journal club เป็นตน้ 



๑๑ 

 

จ. แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการและ เคร่ืองมือใหม่ๆท่ีใชใ้นทาง
ศลัยกรรม 

 

๓ ). การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย (Practice-based Learning and 

Improvement) แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีควร 

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม และสหวชิาชีพ 
ข. ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์(ถา้มี) หรือแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นหลงัได ้
ค. บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ง. ตอ้งท างานวจิยัไดแ้ก่งานวิจยัแบบRetrospective studyหรือProspective studyหรือ Cross-

sectional study โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือร่วม 
 

๔ ). ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

          แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 

ก. เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน 
ข. ปฏิบติังานสอนนิสิต/นกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นหลงั 
ค. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาทางคลินิกในกิจกรรมวชิาการ 
ง. เรียนรู้จากการบรรยาย  การอบรมเชิงปฏิบติัการ การปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วย 
จ. บนัทึกรายงานทางการแพทยไ์ดถู้กตอ้งสมบูรณ์  
ฉ.  ใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ช. มีทกัษะในการท างานร่วมกบัแพทยส์าขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

 

๕). ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

    แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 

ก. เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทางการแพทย ์
ข. พฒันาตนเองใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย 

 

 ๖). การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 



๑๒ 

 

          แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัในผูป่้วยศลัยกรรมศลัยกรรม การบริหารทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและอยู่
ในภาวะวกิฤต  มีความสามารถท่ีจะปรับการท างานเขา้กบัระบบหลกัประกนัสุขภาพของชาติ 

๖.๒ เน้ือหาของการฝึกอบรม  
    ๑)   เน้ือหาการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมองคค์วามรู้ ๓ ส่วน (ตามผนวกที๒่) 

           ก.  เน้ือหาส าคญั (Essential contents) ของการฝึกอบรมครอบคลุมหวัขอ้โรคหรือ 

                                        ภาวะของผูป่้วยทางศลัยกรรมทัว่ไปตามขอ้ก าหนด   

            ข.  ความรู้พื้นฐานท่ีเป็นหลกัการเบ้ืองตน้ของศลัยศาสตร์ 

                             ค.  ความรู้ทัว่ไปในสาขาศลัยศาสตร์อ่ืนๆ และสาขาท่ีเก่ียวเน่ือง 

   

                        ๒) หัตถการทางศัลยศาสตร์ แบ่งระดบัความช านาญเป็น ๒ ระดบั 

     ระดับที ่๑   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง   

     ระดับที ่๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 

                หมายเหตุ  ความสามารถในการท าหตัถการผา่ตดัท่ีซบัซอ้นข้ึนของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี 

          ไดแ้สดงไวใ้น   Procedural skills ต่างๆ ตามผนวกที ่๓ 

         ๖.๒.๓ การตรวจทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการตรวจทางรังสี การตรวจ 
 อุลตราซาวด ์ การตรวจเลือด ฯลฯ 
          ๖.๒.๔ การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ ( ตามผนวกที่ ๔ ) 

   ก. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย,์ ผูร่้วมงาน, ผูป่้วยและญาติ 
๒. การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 
๓. การบอกข่าวร้าย 
๔. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  
๕. การบริหารจดัการDifficult case 
๖. การตระหนกัรู้พื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั 

   ข. ความเป็นมืออาชีพ ( Professionalisms ) 

         (๑) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(Patient-centered care) 



๑๓ 

 

    ๑.๑ การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

     ๑.๒ การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผูป่้วยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแล 

                                                   รักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 

       ๑.๓ การใหเ้กียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวชิาชีพเพื่อนร่วมงานผูป่้วยและญาติ 

       ๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให้เขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 

                              (๒) พฤตินิสัย 

                                                 ๒.๑ ความรับผดิชอบ ความตรงต่อเวลาความซ่ือสัตย ์และมีวนิยั 

                                               ๒.๒ การแต่งกายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

                               (๓) จริยธรรมการแพทย์ 

                                  ๓.๑ การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวัในทุกกรณี  

                                       ๓.๒ การนบัถือใหเ้กียรติสิทธิและรับฟังความเห็นของผูป่้วยในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบั 

                                              การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา     

                                 ๓.๓ การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจ 

                                            ไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

 ๓.๔ การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย 

 ๓.๕ การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

  ๓.๖ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

                        (๔) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

                                       ๔.๑ การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

                                       ๔.๒ การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 

                                       ๔.๓ การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                                       ๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวชิาการ 

                                       ๔.๕ การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 

                                       ๔.๖ การใช ้ Electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

                                       ๔.๗ การถ่ายทอดความรู้แก่แพทยบุ์คลากรทางการแพทยนิ์สิตนกัศึกษาผูป่้วยและญาติ 

                     ค.  การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ  ( System-based Practice ) 



๑๔ 

 

                                      ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

๑. ความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัสุขภาพเช่นระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสังคม 
                              ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ เป็นตน้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ และ  

                              กระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

๒. ความรู้เก่ียวกบั Cost consciousness medicine  เช่น นโยบายการใชย้าระดบัชาติ 
                              บญัชียาหลกัแห่งชาติ การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผลเป็นตน้ 

๓. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย ์
๔. ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและสิทธิผูป่้วย 
๕. ความรู้เก่ียวกบัการแพทยท์างเลือก 
 ๕.๑ การแพทยแ์ผนไทยเช่นการใชอ้าหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรคเป็นตน้ 

  ๕.๒ การแพทยแ์ผนจีน เช่นการใชส้มุนไพรและการฝังเขม็รักษาโรคเป็นตน้ 

   ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning ) 

                                  ๑. ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั 

                                  ๒. การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวชิาชีพ 

                                  ๓. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 

                                 ๔. การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 

                                 ๕. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

                                 ๖. การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

                                 ๗. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 

                      ๘. การประเมินความพอใจของผูป่้วย 

                                      ๙. การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่นภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั /ราชวทิยาลยัฯ         

                                ๑๐. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
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๖.๓ การท าวจิัยเพ่ือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ (ตามผนวก๕) 
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยัไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ Retrospective study หรือProspective study 

หรือ Cross sectional study อยา่งนอ้ย ๑เร่ือง หรือท า Systematic review หรือ Meta-analysis ๑ เร่ือง โดยเป็น
ผูว้จิยัหลกั/ร่วม งานวจิยัดงักล่าวตอ้งท าใหเ้สร็จส้ินภายใน ๔ ปีของการฝึกอบรม และตอ้งประกอบดว้ย
หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

๑. จุดประสงคข์องการวจิยั 
๒. วธีิการวจิยั 
๓. ผลการวจิยั 
๔. การวจิารณ์ผลการวิจยั 
๕. บทคดัยอ่ 

รวมถึงไดน้ าเสนอในงานประชุมท่ีราชวทิยาลยัก าหนด  

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีแนวทางการสนบัสนุนการท าวิจยัของแพทยป์ระจ าบ้าน 

โดยการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น ในอตัราส่วนอยา่งนอ้ย 1:1 รวมถึงมีกระบวนการการ

ด าเนินการสนบัสนุนการท าวจิยั  

หมายเหตุ ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีตอ้งการขอการรับรองวฒิุบตัรสาขาศลัยศาสตร์ใหมี้คุณวฒิุ 
                   “เทียบเท่าปริญญาเอก” มีแนวทางการปฏิบติัดงัแสดงไวใ้น ภาคผนวก๖ 
 

๖.๔ จ านวนปีของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมใชร้ะยะเวลา ๔ ปี 

         ๖.๕ การบริหารจัดการฝึกอบรม 
                          ๑). การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมและประธานการฝึกอบรม  
 การบริหารจดัการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน มีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับคณะ

แพทยศาสตร์ไปจนถึงระดบั  หลกัสูตร โดยส านักการแพทย ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อการบริหาร

จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น (ตามภาคผนวก ๑) ดงัน้ี 

                                ๑ คณะกรรมการแพทยป์ระบา้นส านกัการแพทย ์  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแล ให้ความช่วยเหลือ การ

ฝึกอบรมแพทย ประจ าบา้นทุกสาขา  รวมทั้งศลัยศาสตร์  มีการประชุมทุก 3-4 เดือน  

                              ๒.คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์  

-                               มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรแพทยป์ระจ า

บา้น ให้มีมาตรฐานตามหลกัสูตรท่ีราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งมีการ
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จดัการดา้นต่าง  อาทิ การควบคุมดูแล, การประเมินผลการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้น, การออก

ขอ้สอบ, กรรมการสอบ เป็นตน้  รวมถึงการให้ความรู้ในทุกๆ ดา้นท่ีแพทยป์ระจ าบา้นพึงมี   โดยมี

ศลัยแพทย์ ทั้ ง 3 โรงพยาบาลเป็นกรรมการ    ท่ีปรึกษาจาก โรงพยาบาล ศิริราช   โรงพยาบาล

สมุทรปราการ โรงพยาบาลอุดรธานี  โรงพยาบาลเชียงราย  เป็นกรรมการ    หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น   

หวัหนา้ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา เป็นกรรมการ โดยมีการประชุมทุก 2 เดือน  

-                  ๓. คณะกรรมการสอบคดัเลือกแพทยป์ระบา้นศลัยศาสตร์ ท าหน้าท่ีสอบคดัเลือกแพทย์

ประจ าบา้น  

                                        ๔. คณะกรรมการวจิยั   ท าหนา้ท่ีควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ การท าวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น 

๕. ประธานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศลัยศาสตร์ มีการแต่งตั้งประธานการ

ฝึกอบรมโดยพิจารณาจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน สาขาศลัยศาสตร์มาแลว้ ไม่

น้อยกว่า ๑o ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย      ๖

(ปัจจุบนั คือ นายแพทย ์ชยัพร สุวิชชากุล   โรงพยาบาลกลาง  จบวุฒิบตัรมา ๑๘ ปี  นบัถึง 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓) 

 

                             ๒). สภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม 
      มีการจดัสภาวะการปฏิบติังานตามตารางการหมุนเวียนของแพทยป์ระจ าบา้นตามภาคผนวก๘ 

ดงัต่อไปน้ี 

ก. การจัดกจิกรรมการวชิาการ  แบ่งไดเ้ป็น 2  ส่วนใหญ่ ๆ คือ กิจกรรมทางวชิาการท่ีจดัโดย 

กลุ่มงานศลัยกรรมถือเป็นกิจกรรมท่ีแพทยป์ระจ าบา้น จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เพื่อใหผ้า่น

เกณฑก์ารพิจารณาส่งสอบวฒิุบตัร และกิจกรรมทางวชิาการท่ีจดัโดยราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

                                            ๑) งานดา้นวชิาการภายในกลุ่มงานศลัยกรรม 

- ประจ าบา้นทุกคนมีหนา้ท่ีในการใฝ่หาความรู้ ดงันั้นตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ

ภายในภาควิชา อย่างเคร่งครัดแลตรงเวลา โดยให้ถือความส าคญัของกิจกรรม

วิชาการในเวลาท่ีมีการประชุมก่อน หากมีการปรึกษาผูป่้วยในช่วงเวลาดงักล่าว

ใหเ้รียนปรึกษากบัอาจารยแ์พทยเ์วรท่ีรับผดิชอบ 

- แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม ATLS ท่ีจัดโดย

คณะอนุกรรมการ ATLS/DSTC ราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ

ตอ้งผา่นการประเมิน  
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- แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ทางศลัยศาสตร์ท่ีจดัโดยคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ราชวิทยาลัย

ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

- แพทยป์ระจ าบา้น ทุกคน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมการท าวิจยั ท่ีโรงพยาบาลกลาง 

ทุกวนัพฤหสัท่ี 4 เดือน ทุกเดือนตลอดการฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจ าบา้นท่ีได้รับมอบหมายในการน าเสนอกิจกรรมวิชาการในแต่ละ

โรงพยาบาลก าหนด ใหป้ฏิบติัตามตารางกิจกรรมอยา่งเคร่งคดั  
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ตาราง แสดงกจิกรรมทางวชิาการของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง 

วนั เวลา กจิกรรม สถานที่ 

จนัทร์ 07.30 - 08.30 GRAND ROUND ตึกผู้ป่วย 

 13.00 - 15.00 TOPIC  (basic science)   resident 1 รพก. / รพจ. 

  13.00- 15.00 TUMOUR  CONFERENCE  สัปดาห์ ที ่2,4  

(resident 2-4 ช่วงทีว่น รพก.) 

ห้องประชุมช้ัน9   

องัคาร 07.30- 08.30 ADMISSION  ELECTIVE สัปดาห์ ที ่1,3 ห้องประชุมช้ัน12   

  JOURNAL  สัปดาห์ที ่2   ห้องประชุมช้ัน 12  

PATHO  CONFERENCE  สัปดาห์ที ่4 ( อ.ภานพ) 

พุธ 07.30 - 08.30 ADMISSION  EMERGENCY  สัปดาห์ ที ่1,3 ห้องประชุมช้ัน12  

SURG-X-RAY- PATHO CONFERENCE  สัปดาห์ที ่2 

MORBIDITY AND MORTALITY  สัปดาห์ที ่4 

พฤหสับดี 07.30 - 8.30 TOPIC PLASTIC   สัปดาห์ ที ่3 

(มีบางเดือน ทีม่ีresident 1 อยู่ plastic surgery หัวข้อที่

general surgeon ต้องรู้ ) 

ห้องประชุมช้ัน12 

Operative review   สัปดาห์ที ่2  

 13.00 - 15.00 TOPIC    resident (DISEASE)  สัปดาห์ ที ่1-3 รพก. / รพจ. 

RESERCH  WORKSHOP  สัปดาห์ ที ่4 ห้องประชุมช้ัน12 

ศุกร์  07.30 - 8.30 Intern  conference   (เข้าร่วม) ห้องประชุมช้ัน12 
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ตารางแสดงกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์ 

 

วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

จนัทร ์
08.00 - 09.00 JOURNAL สปัดาหท่ี์1,2,4 ห้องประชุมแผนก 

SURG-X-RAY- PATHO CONFERENCE   สปัดาหท่ี์ 3 

 13.00 - 15.00 

   

TOPIC  (basic science)   resident 1 รพก. / รพจ. 

 

องัคาร 08.00 - 09.00 Operative review   ห้องประชุมแผนก 

 

13.00 - 15.00  MORBIDITY AND MORTALITY  สปัดาหท่ี์ 4 

พุธ 08.00 - 09.00 GRAND ROUND สปัดาห์ท่ี 2,4 ห้องประชุมแผนก 

TOPIC  สปัดาห์ ท่ี 1,3 

พฤหสับด ี 08.00 - 09.00 GRAND ROUND สปัดาห์ท่ี 2,4 ห้องประชุมแผนก 

 13.00 - 15.00 TOPIC    resident (DISEASE)  สปัดาห ์ท่ี 1-3 รพก. / รพจ. 

RESERCH  WORKSHOP  สปัดาห ์ท่ี 4 รพก 

ศุกร ์ 08.00 - 09.00 5 minutes  SHORT topic ห้องประชุมแผนก 

 

 

 

 

                                                    ๒) งานดา้นการประชุมวชิาการภายนอกกลุ่มงานศลัยกรรม 

  สถาบนัฝึกอบรมมีนโยบายส่งเสริมการ เขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น

ภายนอกภาควิชาโดยก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมการประชุม หรือการอบรมของราชวิทยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

- การประชุมวชิาการประจ าปี ราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยประจ าปี (ท่ี

พทัยา) ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีท่ีไม่ติดภารกิจ  

- การประชุมวิชาการ Interhospital Grand round ของสมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไป ทุก

วนัเสาร์สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีท่ีไม่ติดภารกิจ 
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- การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจ าปี ของราชวิทยาลยัศลัยแพทยฯ์ ส าหรับ

แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีท่ีไม่ติดภารกิจ 

- การประชุมวิชาการประจ าปี และการอบรมระยะสั้ น ของสมาคมศลัยแพทย์

ทัว่ไปแห่งประเทศไทย และชมรมศลัยแพทยม์ะเร็ง ส าหรับแพทยป์ระจ าบ้าน

ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีท่ีไม่ติดภารกิจ 

- การอบรมระยะสั้ น วิท ย าศ าสต ร์พื้ นฐ านทางศัล ยศ าสต ร์  ท่ี จัด โดย

คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศลัยศาสตร์ ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทย ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ทุกคน 

- การประชุม Interhospital conference, Interhospital grand round และ Surgical 

review ท่ีจดัในกรุงเทพมหานคร ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกคน ท่ีไม่ติดภารกิจ 

- ส่วนการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัข้ึนตามสถาบนัต่าง ๆ หรือจดัโดยสมาคม/ชมรม

ต่าง  ๆ  รวมทั้ งการประชุมระดับนานาชาติ  ให้ เสนอเ ร่ือง ต่อประธาน

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อขออนุญาตเป็นคร้ังๆ ไป 

 

 

ข. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

  ภาควิชาฯ ก าหนดให้อยู่เวรนอกเวลาราชการ ๑o – ๑๕ เวร / เดือน  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลย

พินิจของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไวใ้นคู่มือแพทยป์ระจ าบ้าน หลักสูตร

ศลัยศาสตร์ 

ค. การลาการฝึกอบรมหลกัสูตรศัลยศาสตร์ 

  ก าหนดระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘o ของการฝึกอบรมในกรณีท่ีแพทย์

ประจ าบา้นมีเหตุให้ตอ้งลาท าให้ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ถึง ร้อยละ ๘o การส่งสอบวุฒิบตัรข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ของส านกัการแพทย ์  

                                         สามารถลาคลอดบุตรได ้๙o วนั   

                                         การลาป่วย สามารถลาป่วยตามความเหมาะสมของอาการป่วย แต่เวลาการฝึกอบรมไม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๘o    ถา้ไม่ถึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์

ของส านกัการแพทย ์ 

                                         ง. ค่าตอบแทน ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
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- ประเภทเงินเดือน กรณีแพทยป์ระจ าบา้นมีตน้สังกดั จะรับเงินเดือนจากตน้สังกดั ส่วน

กรณีท่ีไม่มีตน้สังกดั แพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บการบรรจุเป็น  ลูกจา้งประกนัสังคม  

จะไดรั้บเงินเดือนตามเกณฑข์องลูกจา้งประกนัสังคมต าแหน่งแพทย ์

( 20,723 บาท) 

- ประเภทค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านได้รับค่าตอบแทนตาม

ระเบียบหลกัเกณฑ์ ค่าตอบแทนแพทยป์ระจ าบ้านของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

120,000 – 140,000 บาทต่อ ปี (โดยเฉล่ีย 10,000- 12,000 บาท ต่อเดือน ) 

                                          จ. ช่ัวโมงของการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน  

o ในเวลาราชการ จะเร่ิมท างานตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น.  

o นอกเวลาราชการ จะเร่ิมท างานตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 8.00 น. ของ

วนัรุ่งข้ึน 

o วนัหยุดราชการและนกัขตัฤกษก์ารปฏิบติังานนอกเวลาราชการคือ 8.00 

น. จนถึง 8.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน 

 

                               ๖.๖ การวัดและการประเมินผล  

หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ ส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  มีการวดัและ

ประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้นทุกเดือน  โดยการใชแ้บบประเมิน  on line  แบบ 360 องศา มีการน าผลการประเมิน

รายงานเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นทุก  2 เดือน  รวมถึงมีการแจง้ผลให้

แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถนะในดา้นต่างๆ  ของแพทยป์ระจ าบา้น

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

การวดัและประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้น  ครอบคลุมทั้งดา้นองค์ความรู้ทกัษะการปฏิบติังานการ

ท าหัตถการต่าง ๆการท าผ่าตดัเจตคติความรับผิดชอบงานวิจยัและกิจกรรมวิชาการทางการแพทยโ์ดยภาควิชา

ศลัยศาสตร์ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินแพทยผ์ลการประเมิน  เพื่อน ามาใชใ้นการพิจารณาการเล่ือนชั้นปี  และการ

มีสิทธ์ิสอบวฒิุบตัร 
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๖.๖.๑ การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี 
  หลกัสูตรศลัยศาสตร์ภาควชิาศลัยศาสตร์มีการประเมินผลทุกๆ คร้ังท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังาน

เสร็จส้ินในแต่ละสาขาวชิา/หน่วยมีการก าหนดเกณฑพ์ิจารณาการผา่นการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นของ

ภาควชิาศลัยศาสตร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-6 

ตาราง แสดงหัวข้อการประเมินในแต่ละช้ันปีและเกณฑ์การเล่ือนช้ันปี (และ/หรือส่งสอบ) 

หัวข้อ 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่

1 2 3 4 

1. การประเมินทกัษะ     

2. ประสบการณ์การเรียนรู้จาก Portfolio หรือ e logbook     

3. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการศลัยกรรม     

4. การปฏิบติังานหมุนเวยีนตามภาควชิา     

5. การวจิยั     

เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี ผา่น5/5 ผา่น5/5 ผา่น5/5  

เกณฑก์ารส่งสอบวฒิุบตัร    ผา่น5/5 

หมายเหตุ ต้องผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในรายละเอยีดของแต่ละช้ันป 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ตารางแสดงหัวข้อการประเมินในแต่ละช้ันปีและเกณฑ์การเล่ือนช้ันปี (และ/หรือส่งสอบ) 

หัวข้อ 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 

1 2 3 4 

1. ก า รป ร ะ เ มิ นทัก ษ ะ  EPA        
(ตามท่ีก าหนด) 

1 EPA ตามท่ี

ก าหนดต่อปี 

โดยผา่นขั้นต ่า

ท่ี level 4 

1 EPA ตามท่ี

ก าหนดต่อปี โดย

ผา่นขั้นต ่าท่ี level 

4 

1 EPA ตามท่ี

ก าหนดต่อปี 

โดยผา่นขั้นต ่า

ท่ี level 4 

1 EPA ตามท่ี

ก าหนดต่อปี 

โดยผา่นขั้นต ่า

ท่ี level 4 

2. ประสบการณ์การเรียนรู้จาก 
Portfolio ห รื อ  e-logbook      
(ช่วยผา่ตดั / ผา่ตดัเอง) 

๐/๕๐ ๒๕/๑๐๐ ๗๕/๒๕๐ ๑๐๐/๔๐๐ 

3. การ เข้ า ร่ วม กิ จกรรมทาง
วชิาการศลัยกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4. การปฏิบติังานหมุนเวียนในต่
ละเดือน 

ไดค้ะแนน

เฉล่ียเกิน 2 

คะแนน 

 (เตม็ 4) 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย

เกิน 2 คะแนน 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย

เกิน 2 คะแนน 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย

เกิน 2 คะแนน 

5. การวจิยั Research 

workshop and 

proposal 

development 

Ethical approval, 

data collection 

Data collection Conclusion, 

analysis, 

presentation 

หมายเหตุ  1. ตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของแต่ละชั้นปี 

     2. หตัถการท่ีสอบไดต้าม EPA ท่ีก าหนด  

         3. การผา่นการประเมินการท างานตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียเกิน 2 คะแนน โดยถา้ไม่ผา่นการประเมิน จะ

น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อพิจารณา  
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ตารางแสดงเอกสารส าคัญส าหรับการประเมินตามเกณฑ์ราชวทิยาลยัศัลยแพทย์ 

หัวข้อ วธีิการและเอกสารทีใ่ช้ประเมิน เกณฑ์ผ่าน 

1. การประเมินสมรรถนะ EPA แบบประเมิน EPA แยกหตัถการ ระดบั 4 (ตามหตัถการ

แต่ละชั้นปี) 

2. การบนัทึก Portfolio หรือ e-logbook ร า ย ง านก า รบัน ทึ ก  Portfolio ห รื อ              

e-logbook ของราชวทิยาลยัศลัยแพทย ์

ตามตารางท่ี 2 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ             

ทางศลัยกรรม 

แบบบนัทึกการประชุม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

4.  การประเมินสมรรถนะการท างาน 

จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ การมี

ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร โดย

อาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

แบบประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินและผา่น

เกณฑท่ี์ก าหนด 

5. การรายงานความกา้วหนา้การวจิยั แบบรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั ตามท่ีก าหนด 

 

การประเมินการปฏิบัติ(ภาคผนวก ๙) 

 ใชห้ลกัการประเมิน 360 องศา อนัประกอบไปดว้ย คณาจารยห์รือผูร่้วมปฏิบติังานท่ีอยูเ่หนือแพทยป์ระจ า

บา้น ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน online   https:// forms.gle/wZVRpRDLWXz3P2ba7 

พยาบาลในตึก ท่ีแพทย์ประจ าบ้านไปหมุน เวี ยนอยู่  ประ เ มินโดยใช้แบบประ เ มิน  online   https:// 

forms.gle/c1LAQ7EqMLXrNp1k8     

แพทย์ประจ าบ้านประ เ มินสถาบัน ฝึกอบรมกลับ   ประ เ มินโดย ใช้แบบประ เ มิน  online   https:// 

forms.gle/5LtQM5fgRHzYBNzw8  จ าท าการวิเคราะห์โดย ศูนยแ์พทยศ์าสตร์ ของส านักการแพทย ์และแจง้ต่อ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ต่อไป 
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Entrusted Professional Activity (EPA) 

 คือการประเมินการดูแลผูป่้วยของแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อส่งเสริมการดูแลผูป่้วยและการท าหัตถการของ

แพทยป์ระจ าบา้น ท าให้เกิดการพฒันาทกัษะภายใตก้ารควบคุมหรือก ากบัดูแลของอาจารยแ์พทยใ์นการปฏิบติังาน

บนภาควชิาศลัยศาสตร์ โดยมีแนวทางการประเมินดงัน้ี 

(๑) การประเมินน้ีจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานในภาควชิาศลัยศาสตร์ โดยแพทย์

ประจ าบา้นจะปฏิบติัดูแลผูป่้วยและท าหัตถการภายใตก้ารก ากบั ควบคุมและประเมินโดยอาจารย์

แพทย ์มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือการส่งเสริมให้แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บการประเมินกระบวนดูแลผูป่้วย 

การท าหัตถการ การผ่าตดั โดยอาจารยแ์พทย ์รวมไปถึงการมี feedback การพฒันาต่อเน่ืองจากการมี 

feedback 

(๒) ก าหนดการประเมินการดูแลผูป่้วยและการท าหัตถการ ให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับการประเมิน 

หตัถการใดๆ โดยเม่ือแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งการถูกประเมิน จะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยท์ราบก่อนทุกคร้ัง 

(๓) การประเมินทกัษะหตัถการ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของแพทยป์ระจ าบา้น ในการตดัสินใจหาและ

คดัเลือกผูป่้วยท่ีจะส่งประเมิน แต่ก็ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามเหมาะสมของกรณีผูป่้วยและเวลาของอาจารย์

แพทยด์ว้ย โดยรูปแบบการประเมิน ไม่ใช่การให้อาจารยแ์พทยเ์ขา้ร่วมผา่ตดัดว้ย แต่จะถูกประเมินได้

แบบใดแบบหน่ึง คือ แบบแรก อาจารยเ์ขา้สังเกตการณ์ผา่ตดัตลอดเวลาทุกขั้นตอนการผ่าตดั แบบท่ี

สอง อาจารยเ์ขา้สังเกตการณ์เป็นระยะ เพื่อลดความกดดนัจากการสังเกตใกลชิ้ด แต่จะประเมินร่วมกบั

การเขียนใบรายงานการผา่ตดั ในกรณีท่ีระหวา่งการผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นไม่สามารถด าเนินการต่อ

ได้ด้วยตนเอง ตอ้งให้อาจารยแ์พทยเ์ขา้ช่วยเหลือ จะถือว่าการผ่าตดัลม้เหลว (fail) ในกรณีท่ีแพทย์

ประจ าบ้านตัดสินใจผ่าตัดไปเอง แต่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยไม่ตัดสินใจให้อาจารย์แพทย์เข้า

ช่วยเหลือ จะถือวา่เกิดความผิดพลาดวิกฤติ (critical error)  ทั้งน้ีการตดัสินใจให้แพทยป์ระจ าบา้นขอ

สอบประเมินได ้ข้ึนอยูก่บัอาจารยแ์พทยว์า่ แพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ประสบการณ์การเขา้ช่วยและผา่ตดั

ภายใตก้ารควบคุมมากพอหรือไม่ โดยสถาบนัก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นจะสามารถขอประเมิน EPA 

ไดก้็ต่อเม่ือแพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ประสบการณ์การช่วยผา่ตดัและการผา่ตดัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ตาม

เกณฑข์องราชวทิยาลยัในชั้นปีนั้นๆ  โดยภาควชิาจะท าการประเมินจาก portfolio และ e-logbook และ

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเคยผา่นการผา่ตดัชนิดนั้นมาแลว้ โดยมีผูคุ้มการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ดมาแลว้ แพทย์

ประจ าบา้นจะขอประเมินไดเ้พียงหตัถการเดียว ในผูป่้วยแต่ละราย 

(๔) ภายหลงัจากท่ีอาจารยแ์พทยป์ระเมินเรียบร้อยแลว้ อาจารยแ์พทยจ์ะลงนาม แลว้มอบให้แพทยป์ระจ า

บา้น  เก็บไวใ้นแฟ้ม  portfolio   ไวใ้นการตรวจ portfolio ประจ าปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 

โดยไดก้ าหนดEPA  ท่ีแพทยป์ระบา้นแต่ละชั้นปี ดงัน้ี  
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แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 1 สอบ  APPENDECTOMY 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 2 สอบ HERNIORHAPHY 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 3 สอบ  BOWEL  ANASTOMOSIS 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 4 สอบ  LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 

การอุทธรณ์ผลการประเมิน 

กรณีท่ีผลการตดัสิน ไม่ให้เล่ือนชั้นปี ไม่ส่งสอบ หรือ ให้ออกจากการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น

สามารถท าหนงัสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบเร่ือง อนัท่ีเป็นเหตุแห่ง

การร้องทุกข์ เม่ือได้รับอุทธรณ์แล้ว   และให้เขา้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ ผลการตดัสินของคณะกรรมการฯ 

หลงัจากอุทธรณ์ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

                 ๖.๖.๒ การวดัและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร 

                           การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

                    (1) คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
             ผูมี้สิทธ์ิสอบวุฒิบตัรฯจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนด ทั้งน้ี

ระยะเวลาของการ 
      ฝึกอบรมตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามหลกัสูตร หรือสถาบนัฝึกอบรมฯพิจารณาแลว้

เห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้
                    (2) เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย 

               1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมฯตามท่ีก าหนด 
               2. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพใ์นวารสารการแพทยอ์นัเป็นท่ียอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบสาขา ศลัยศาสตร์ หรือสาเนานิพนธ์ตน้ฉบบั หรือ รายงานฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีก าหนดโดยราช
วทิยาลยัฯและไดน้ าเสนอเป็นภาษาองักฤษในท่ีประชุมวชิาการ ไดแ้ก่ การประชุมนานาชาติ การประชุมของสมาคม
ศลัยแพทยท์วัไปแห่งประเทศไทยการประชุมของราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย และหรือการประชุม
อ่ืนๆซ่ึงอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ. เห็นชอบและรับรองและใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย ์

                3. เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน 
                4. Log book แสดงผลจานวนการผา่ตดัตลอด 4 ปี 
               5. Certificate of Basic Surgical Research & Methodology 
               6. Certificate of Basic Science in Surgery 
                7. Certificate of Advanced Trauma Life Support ( ATLS) 
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                 8. Certificate of Good surgical practiceท่ีจดัโดยราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
                 9. เอกสารรับรองผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการแพทยท์างเลือก(Thai health care system) 
                 10. เอกสารผา่นการประเมิน PBA หรือ DOPS หตัถการตามก าหนดในแต่ละชั้นปี 1-4 

                          (3) วธีิการประเมิน ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
                            ก. การสอบขอ้เขียน ตอ้งผา่นเกณฑท์ั้ง 2 ส่วน คือ 

               1. ปรนยั (Multiple choice question; MCQ) 
               2. อตันยั ( Modified essay question; MEQ) 

                             ข. ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วยผลการปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรมเช่นแฟ้ม
สะสมผลงาน logbook 

                              ค. การสอบปากเปล่า 
                               ง. การประเมินผลงานวจิยั 

                                       การสอบข้อเขียน แบ่งความรู้ทีต้่องสอบเป็น ๓ ส่วนดังนี ้

1. ความรู้ทางศลัยศาสตร์คลินิค (Clinical Surgery) เป็นขอ้สอบแบบ MCQ หรืออ่ืนๆ 
2. ความรู้ทางพยาธิศลัยศาสตร์ (Surgical Pathology) 
3. ความรู้ทางการสืบคน้ (Investigations) เช่น X-ray, Ultrasonography, CT, MRI เป็นตน้ 
ผูเ้ขา้รับการประเมินโดยการสอบขอ้เขียนตอ้งเป็นแพทยป์ระจาบา้นท่ีไดรั้บการฝึกอบรมครบ  3 ปีเป็นตน้ไป โดย
ราชวิทยาลยัศลัยแพทยฯ์จะจดัให้มีการสอบขอ้เขียนปีละ  1 คร้ังหรือมากกว่าตามความเหมาะสมและให้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนมิถุนายนของปีถา้ผูเ้ขา้รับการประเมินสอบไม่ผา่นขอ้เขียนส่วนใดก็สามารถสอบแกต้วัเฉพาะส่วนนั้น 
โดยให้ถือว่าแต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกนั และเม่ือสอบขอ้เขียนส่วนใดผ่านแลว้ให้ส่วนนั้นมีอายุ 4 ปี ผูเ้ขา้รับการ
ประเมินตอ้งสอบผ่านครบทั้ง 3 ส่วน ก่อนส่วนท่ีสอบผ่านแลว้จะหมดอายุ จึงมีสิทธิเขา้สอบปากเปล่า (ขอ้เขียน
ส่วนท่ีสอบผา่นแลว้เกิน 4 ปี ตอ้งสอบใหม่) 
 
                                              การสอบปากเปล่า 
                      ผูเ้ข้ารับการประเมินโดยการสอบปากเปล่าจะต้องจบการฝึกอบรมตามหลักสูตร และสอบผ่าน
ขอ้เขียนครบทั้ง 3 ส่วน ผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถคงใชสิ้ทธิในการสอบปากเปล่าเป็นเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมี
คุณสมบติัครบในการสอบปากเปล่าถา้สอบปากเปล่าไม่ผา่นภายในเวลา 2 ปี ตอ้งเร่ิมตน้สอบขอ้เขียนใหม่ทุกส่วน 
ราชวิทยาลยัศลัยแพทยจ์ะจดัให้มีการสอบปากเปล่าปีละ 2 คร้ัง โดยสอบปกติในเดือนมิถุนายน 1 คร้ังและสอบแก้
ตวัในเดือนมกราคม 1 คร้ัง 

                               ๖.๖.๓ การประเมินเพ่ือออกหนังสืออนุมัติผู้เช่ียวชาญสาขาศัลยศาสตร์ 
ก. คุณสมบัติของผู้รับการประเมิน 
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1. ปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บณัฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

2. ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ๒๕๒๕ 
3. มีประสบการณ์ปฏิบติังานในแผนกศลัยกรรมอยา่งนอ้ย 4 ปี (ไม่รวมปีเพิ่มพูนทกัษะ) ในโรงพยาบาลท่ีมี

การแบ่งแผนกศลัยกรรมชดัเจน 
4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 

ข. หลกัฐานทีต้่องแสดงก่อนการประเมิน 
1. ใบรับรองคุณสมบติัและการปฏิบติังานจากผูอ้านวยการโรงพยาบาล 
2. หลกัฐานคุณสมบติัตามขอ้ ก. 
3. รายงานประสบการณ์การผา่ตดัตามแบบรายงานท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯไดก้ าหนดไว ้

หมายเหตุ เม่ือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาอนุมติัให้แพทยผ์ูน้ั้นเขา้สอบได ้ผูส้มคัรตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อการสอบตามท่ีก าหนดและผา่นกระบวนการสอบเช่นเดียวกบัการประเมินเพื่อขอวุฒิบตัรฯ 
 

๗. การรับและการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ตามภาคผนวก ๗) 
 หลกัสูตรศลัยศาสตร์ ส านกัการแพทย ์มีการก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมท่ีโปร่งใส ยติุธรรม สามารถตรวจสอบไดโ้ดยจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามท่ีราชวทิยาลยั

ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูป้ระเมินศกัยภาพ โดยไดรั้บการ อนุมติั 4 ต าแหน่ง 

       
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
                   ก. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีไดรั้บปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บณัฑิตหรือเทียบเท่า

ท่ีแพทยสภารับรองไดรั้บการข้ึนทะเบียนการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

๒.เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2525 

๓.เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 1  ปี และไดป้ฏิบติังานชดใชทุ้นตามจ านวนปีท่ีแพทยสภา
ก าหนดไว ้
๔.เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 
                  ข. มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

๗.๒ การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                 ๗.๒.๑  คณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม 
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                                   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคดัเลือก แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ ท่ีมี

ตวัแทนจาก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ โรงพยาบาลตากสิน   ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

ส านกัการแพทย ์ เป็นผูส้อบคดัเลือกผูเ้ขา้รับ การฝึกอบรม(ตามภาคผนวก ๑)      

                          ๗.๒.๒  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

                            ก. คะแนนรวมจากขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม                       

                         ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์ 

                        ค. คุณสมบติัอ่ืนๆท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาคดัเลือก 

   

  ๗.๒.๓ การประกาศจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีไ่ด้รับการคัดเลือก 

           คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการ

คดัเลือกใหเ้ท่ากบัศกัยภาพ ท่ีประกาศรับสมคัรในแต่ละปี การคดัเลือกจะคดัแพทยท่ี์มีคะแนนรวมสูงสุด     

ตามล าดบัเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นโดยอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม   ในล าดบัส ารองอีกจ านวนหน่ึง

ตามท่ีเห็นสมควร การวดัและประเมินผลเพื่อการคดัเลือกแพทยเ์พื่อเป็นแพทยป์ระจ าบา้น อาจมีการทบทวนและ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในทุกๆปีการศึกษา ตามขอ้เสนอแนะ จากการประชุมแพทยสภา อฝส.กลางและ

ตามนโยบายและแผนความตอ้งการแพทยเ์ฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ๗.๒.๔ การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

             หลงัประกาศผลการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ ผูท่ี้ไม่ไดก้ารคดัเลือกสามารถร้องขอต่อ 

                คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมของสถาบนัฯ นั้นๆ  เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคดัเลือกได ้ 

                แต่ตอ้งเป็นภายหลงัจากการคดัเลือกแลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ โดยสถาบนัฝึกอบรมฯ จะเปิดเผย 

                เฉพาะคะแนนของผูท่ี้ร้องขอเท่านั้น  ผูร้้องขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกคน 

                อ่ืนๆ ได ้

           ๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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                  ส านกัการแพทย ์ กรุงเทพมหานคร  ไดรั้บอนุมติัศกัยภาพในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหลกัสูตร

ศลัยศาสตร์ เป็นปีระดบัละ  4  ต าแหน่งตามมติของอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ราชวทิยาลยัศลัยศาสตร์

แห่งประเทศไทย  และ  คณะกรรมการแพทยสภา  โดยเปิดรับแพทยป์ระจ าบา้น รุ่นแรก ในปี  พ.ศ. 2558 

       ๘ .อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 

ประธานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหลกัสูตรศลัยศาสตร์เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีราชวิทยาลยั

ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดอนัได้แก่  เป็นแพทยท่ี์ได้รับวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศลัยศาสตร์และปฏิบติังานดา้นศลัยกรรมอยา่งนอ้ย 10 ปีนบัจากท่ีไดรั้บวุฒิบตัรฯ 

หลกัสูตรศลัยศาสตร์ เป็นผูท่ี้ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ รับรองใหเ้ป็น Program Director  

๘.๒ คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

1) ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ    

เวชกรรม สาขาศลัยศาสตร์ หรืออนุสาขาทางศลัยศาสตร์ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิ เศษของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์หรือ โรงพยาบาลตากสิน 

3) เป็นผูมี้ความรู้และความเป็นครู 

4) มีคุณธรรม มีความประพฤติดี ไม่เป็นท่ีเส่ือมเสีย 

5) มีทกัษะและสมรรถนะการท างานวจิยั 

๘.๒.๒ จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  หลักสูตรศัลยศาสตร์ศัลยศาสตร์  ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน

ศลัยศาสตร์  จาก  โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ(์รายช่ืออาจารยแ์สดงในภาคผนวก)  

   

                       ๘.๒.๓ การสรรหาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

  ทางกลุ่มงานศลัยกรรม ของทั้ง ๓ โรงพยาบาล ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและการ

คดัเลือกคดัเลือกอาจารย ์ 

                         ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  

การสรรหา ก าหนดต าแหน่งอาจารย ์โดยมีเกณฑ ์ ดงัน้ี 

๑. การรับสมคัรอาจารย ์ใหส่้งใบสมคัรพร้อมเอกสารท่ีธุรการกลุ่มงานศลัยกรรม 
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๒.การพิจารณารับอาจารยท่ี์ไดรั้บวุฒิบตัรสาขาศลัยศาสตร์ หรือ จบอนุสาขาแพทยป์ระบา้นศลัยศาสตร์ต่อ

ยอด  โดยเขา้ท่ีประชุมกลุ่มงานศลัยกรรมสัมภาษณ์ และมีมติรับรอง  

๓. ส่งเร่ืองเขา้ส านกัการแพทย ์เพื่อสัมภาษณ์ ในระดบัส านกัการแพทย ์

๔.อาจารยใ์หม่จะมีระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน 

  ๕.มีการประเมินการปฏิบติังานหลงัการทดลองงาน ๖ เดือน โดยหวัหนา้กลุ่มงานศลัยกรรม  
 

                      ๘.๒.๔ การก าหนดภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
                                       ไดมี้การแต่งตั้ง 

๑ คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ศลัยศาสตร์ 

๒ คณะกรรมการสอบคดัเลือกฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ศลัยศาสตร์ 

๓ คณะกรรมการวจิยั   

                                                                        ๔   อาจารยท่ี์ปรึกษา  และอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวจิยั 

                                         และก าหนด  สัดส่วนภาระกิจอาจารยแ์ต่ละท่าน ในดา้นต่างๆ (ตามภาคผนวก ๑๐) 

                                  ๑. ดา้นบริหาร ส าหรับงานดา้นบริหารในกลุ่มงาน และการท างาน ประสานงานตามนโยบาย

ของผูอ้  านวยการ 

                                  ๒. ดา้นวชิาการ  ส าหรับการเรียนการสอน แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์   

                                  ๓. ดา้นบริการ ส าหรับการใหบ้ริการ ดูแลรักษาผูป่้วยศลัยกรรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์   

 โดยการประเมินอาจารย ์จะประเมินตามเกณฑ์มาตราฐานของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  โดยมีการ

ประเมินทุก ๖ เดือน  โดยการประเมินจะมีผลต่อขั้นเงินเดือนและเงินโบนสั ท่ีไดรั้บในแต่ละปี  

                              อาจารยศ์ลัยแพทยทุ์กท่านไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัแพทยศ์าสตร์ศึกษา อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/ 2 ปี 

อาจารย ์   อาจารยศ์ลัยแพทยทุ์กท่านจะไดรั้บการส่งเสริมให้เรียน อนุสาขา และสามารถขอต าแหน่งวิชาการตาม

เกณฑข์องมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
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 ๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  

               ตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานของสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์ ของราชวทิยาลยั 
ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มงานศลัยกรรมไดก้ าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาให้
ครอบคลุม ประเด็นต่อไปน้ี  

     ๑. สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการท่ี ทนัสมยั
สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอมีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติัและมี 
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั 

 ๒. การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรมจ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วย 
หลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัทั้งผูป่้วยนอกและในหอ้งผา่ตดัผูป่้วยนอกเวลา
ราชการและผูป่้วย วกิฤตการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 ๓. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงไดมี้การใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม  
 ๔.   การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวชิาชีพอ่ืน 
  ๕.   ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาท่ีฝึกอบรมมี การบูร
ณาการและสมดุล ระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอ  
๖.   การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรมการด าเนินการ ฝึกอบรม
การประเมินการฝึกอบรม  
๗.   การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืนทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรตลอดจนระบบการโอนผล  
การฝึกอบรม  

๑o. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ของส านกัการแพทย ์  มีการก ากบัและดูแลหลกัสูตร

การฝึกอบรมแพทย ์  ประจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์  ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมท่ีทางราช

วิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยมีการประชุมทุก 2 เดือน  โดยจะน าวิธีการประเมินหลักสูตร

น าไปใชจ้ริงโดยการประเมินหลกัสูตรไดค้รอบคลุมมิติ ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

๑.พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร 

 ๒.ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์

๓.แผนการฝึกอบรม 

๔.ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

๕.การวดัและประเมินผล 
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๖.พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 

๗.ทรัพยากรทางการศึกษา 

๘.คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

๙.ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 

๑o.สถาบนัร่วมฝึกอบรม 

๑๑. ขอ้บกพร่อง 

๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม  
โดยมีแผนการทบทวนพฒันาหลกัสูตร  ทุก ๑ ปี  โดยท าคร้ังแรกในวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 
 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ของส านกัการแพทย ์  ยึดหลกัธรรมาภิบาลไดมี้การ

แต่งตั้งกรรมการฝึกอบรมศลัยศาสตร์ทัว่ไป โดยมีหนา้ท่ีบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกฎระเบียบของราช

วิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนคู่มือหลกัสูตรของทางสถาบนัท่ีเนน้การรับรองจากแพทยสภามีการ

ก าหนดแผนการบริหารโดยมีอกรรมการยอ่ยดูแลแต่ละดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรสาหรับฝึกอบรม  

๑)คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านศลัยศาสตร์ของส านักการแพทย์     บริหารจัดการหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆไดแ้ก่การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและ

จ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรมการวดัและประเมินผลให้เป็นไปตามหลกันิติธรรมและเม่ือจบการฝึกอบรมท่ี  

ส านกัการแพทยจ์ะเป็นผูก้ารออกประกาศนียบตัรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 

๒)คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ของส านกัการแพทย ์     ป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการ

เสนอของบประมาณท่ีจ าเป็นของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยจ์  าบา้น ของส านกั

การแพทย ์   โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นของหลกัความคุม้ค่า 

๓)กลุ่มงานศลัยกรรม  มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรม

และกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม อาทิ อาจารยแ์พทยท่ี์มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา เป็นตน้  ตามหลกัของการมีส่วนร่วม 

๔)คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ หลกัสูตรศลัยศาสตร์ ไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น โดย

มีหน้าท่ีแนะน า ให้ค  าปรึกษาด้านการเรียนการสอนและด้านอ่ืน ๆของแพทย์ประจ าบ้านให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย   
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๑๓.การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์  ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร    ได้รับการ

รับรองจากราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  หลกัสูตรศลัยศาสตร์

ซ่ึงภาควิชาฯไดมี้การประเมินสถาบนัฝึกอบรมและมีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอก

คณะฯ อยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1) การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  อยูใ่นแผนท่ีจะท า   

2) การตรวจประเมินจากภายนอก  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการฝึกอบรมจากภายนอก 

สถาบนัจะไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบสาขาศลัยศาสตร์ ราช

วทิยาลยัศลัยแพทย ์ทุก ๕ ปี ซึงตามก าหนดคร้ังแรก ในปี ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก 
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                                        ผนวกที่ ๑ 

ค ำส่ังแต่งตัง้กรรมกำรต่ำงๆ 
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                                    ผนวกที่ ๒ 

                                      เนือ้หำกำรฝึกอบรม 

เนือ้หำโดยสังเขป 

เนือ้หาสงัเขปของการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนงัสือวฒุิบตัร สาขาศลัยศาสตร์

จะต้องครอบคลมุเนือ้หา  3 สว่น คือ    

ก)  เนือ้หำส ำคัญ (Essential contents) ของการฝึกอบรมครอบคลมุหวัข้อตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  Diseases of alimentary tract: upper & lower GI tract, hepatobiliary & 

pancreas 

(2)  Diseases of abdomen and its contents  

(3)  Diseases of breast, skin and soft tissue  

(4)  Diseases of endocrine gland  

(5)  Diseases of head &neck  

(6)  Diseases of vascular system  

(7)  Trauma/Burns  

(8)   Minimal invasive surgery and gastrointestinal endoscopy 

ข)  ควำมรู้พืน้ฐำนท่ีเป็นหลักกำรเบือ้งต้นของศัลยศำสตร์ 

(1)  Systemic response to injury and metabolic support 

(2)  Fluid &electrolyte management of the surgical patient 

(3)  Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 

(4)  Shock 

(5)  Surgical infection 

(6)  Trauma 

(7)  Burns 
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(8)  Wound healing and wound care 

(9)  Basic principles of oncology 

(10) Basic principles of the tissue and organs transplantation 

(11) Patients safety, errors and complications in surgery 

(12) Physiologic monitoring of the surgical patients 

(13) Diabetes and surgery 

(14)  Terminal care in surgery 

(15) Cell, genomics and molecular surgery 

(16) Basic principle in anesthesiology 

(17) Basic surgical research &methodology 

ค) ควำมรู้ท่ัวไปในสำขำศัลยศำสตร์อ่ืนๆ และสำขำท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ 

(1)  Pediatric surgery 

(2)  Urology 

(3)  Cardiovascular-thoracic surgery 

(4)  Orthopedic surgery 

(5)  Neurosurgery 

(6)  Plastic surgery 

(7)  Anesthesiology 

(8) Pathology  

(9) Gynecology  

 

รำยละเอียดเนือ้หำของหลักสูตรสำขำศัลยศำสตร์ 

1. Emergency surgery  

     1.1 Non-trauma 

1. Assessment of the acute abdomen 2. Biliary tract emergencies 

3. Acute pancreatitis 4. Swallowed foreign bodies, caustic injury 
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5. Gastrointestinal bleeding 6. Appendicitis and right iliac fossa pain 

7. Abdominal pain in children 8. Peritonitis 

9. Acute intestinal obstruction 10. Intestinal pseudo-obstruction 

11. Strangulated hernia 12. Intestinal ischemia 

13. Toxic megacolon 14. Superficial sepsis and abscesses 

15. Acute ano-rectal sepsis 16. Ruptured aortic aneurysm 

17. Acutely ischemic limb 18. Acute presentations of urological disease 

19. Acute presentations of gynecological 

disease 

20. Scrotal emergencies in all age groups 

1.2 Trauma 

1. Assessment of the multiple injured 

patient including children 

2. Blunt trauma and penetrating abdominal 

trauma 

3. Abdominal & retroperitoneal injury 4. Neck injury 

5. Chest injury 6. Vascular injuries 

7. Injuries of the urinary tract 8. Head injuries and interpretation of CT 

scans 

9. Geriatric&pediatric trauma, trauma in 

pregnancy 

10. Initial management of severe burns 

 

2. Critical care 

1. Hypotension &hemorrhage 2. Hemorrhagic and thrombotic disorders 

3. Transfusion & blood component therapy 4. Septicemia and the sepsis syndrome 



55 
 

5. Surgical infection 6. Gastro-intestinal fluid losses and fluid 

balance, including in children 

7. Nutritional failure and nutritional support 8. Respiratory failure 

9. Renal failure and principles of dialysis 10. Fluid overload and cardiac failure 

11. Myocardial ischemia 12. Cardiac arrhythmias 

13. Multiple organ failure 14. Pain control 

15. Cardiac arrest, respiratory arrest and 

diagnosis of brain death 

16. Care of potential organ donor  

17. Hypothermia and hyperthermia 18. Legal & ethical aspect of transplantation 

 

3. Gastrointestinal  tract and  hepato-biliary-pancreatic diseases 

1. Neoplasms of the upper GI tract  2. Gastro-esophageal reflux and its 

complications  

3. Dysphagia, Hiatus hernia  4. Peptic ulceration and its complications 

5. Pancreato-biliary and liver cancer 6. Gallstone disease 

7. Iatrogenic bile duct injury 8. Jaundice 

9. Acute pancreatitis with its complication 10. Liver mass evaluation 

11. Principles of screening for cancer 12. Radiation enteritis 

13. Small bowel tumor 14. Gastrointestinal soft tissue tumor  

15. Colorectal carcinoma 16. Hemorrhoids, anal fissure, fistula in ano 

17. Colonic diverticular disease 18. Inflammatory bowel disease 

19. Colostomy & ileostomy complications   
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4 Breast and endocrine gland 

1. Carcinoma of the breast 2. Benign breast disease 

3. Mammography and ultrasound 4. Adjuvant chemotherapy and 

Radiotherapy 

5. Physiology and pathology of thyroid, 

parathyroid, adrenal cortex, adrenal 

medulla 

6. Management of thyrotoxicosis, thyroid 

nodule and malignancy 

7. Adrenal insufficiency 8. Hyper- and hypothyroidism 

 

5. Vascular surgery 

1. Atherosclerosis 2. Ischemic limb 

3. Aneurysmal disease 4. Venous thrombosis & embolism 

5. Hyper- and hypocoagulable stage  6. Chronic venous insufficiency 

7. Arteriography 8. Vascular CT scanning & ultrasound 

9. Mesenteric ischemia 10. Varicose vein 

    

6. Abdominal wall, skin and soft tissue tumor 

1. External and internal abdominal hernia, 

Anatomy,presentation and complications 

2. Hernia in childhood 

3. Undescended testis 4. Pathology, diagnosis and management of 

skin lesions, benign and malignant tumors 

5. Basal and squamous cell carcinoma 6. Malignant melanoma 

7. Diagnosis and management of neck lumps   
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7.  Minimal invasive surgery 

1. Physiology of pneumo-peritoneum 2. Port placement & complications 

3. Hand-assisted laparoscopic access 4. Imaging system, insufflators and 

instrumentation 

5. Robotic surgery 6. Room setup and the Minimally invasive suite 

7. Patient positioning 8. Economics of Minimally-invasive surgery 

 

8.  Pediatric surgery 

1. Umbilical & Inguinal hernia 2. Malrotation of gastrointestinal tract 

3. Hypertrophic pyloric stenosis 4. Intussusception 

5. Meckel’s diverticulum 6. Foreign bodies of gastrointestinal tract 

7. Choledochal cysts   

 

9.  Urology 

1. Stone disease 2. Trauma :Kidney, ureter, bladder and urethra 

3. Obstructive uropathy 4. Neoplasms of bladder, prostate and kidney 

10. Cardio-vascular and thoracic surgery 

1. Chest injury  2. Pleural effusion 

3. C0ngenital anomalies    4. Lung cancer 

5. Mediastinal tumor 6. Tracheo-esophageal fistula 

7. Coronary artery disease   
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11. Neurosurgery 

1. Head injury 2. Spinal cord injury 

3. Cerebrovascular disease 4. Management of acute pain 

5. Brain tumors 6.   Spinal cord tumors 

 

12. Plastic surgery and head neck surgery 

1. Burns 2. Head & neck tumor 

3. Cervical lymphadenopathy 4. Upper airway obstruction 

5. Hand injury 6. Maxillo-facial injury 

 

13. Orthopedics surgery 

1. Pain of extremities 2. Low back pain 

3. Fracture and joints injury 4. Fracture of upper and lower extremities 

5. Amputation of lower and upper extremities   

 

14. Gynecology 

1. Ectopic pregnancy 2. Pelvic inflammatory disease 

3. Incidental ovarian mass / cyst 4. Endometriosis 

5. Ovarian and uterine neoplasm 6. Rectocoele 

 

15. Anesthesiology 
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1. Anaesthetic and pharmacological problem 2. Anesthetic preoperative risk 

3. Epidural and spinal anesthesia 4. Pain management 

5. Ventilator support 

 

  

16. Pathology 

1. Tissue handling technique after biopsy, 

frozen section and inprint 

2. Gross and microscopic description of 

common surgical disease 

3. Interpretation of FNA result   

 

17. Basic surgical research & methodology 

1. Research question 2. Research design in natural history and 

risk factor 

3. Research design in diagnostic test 4. Research design in prevention and 

treatment 

5. Basic statistics &sample size 

determination 

 

 Critical journal appraisal 
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                                 ผนวก ที่ ๓ 

                             Procedural Skills ด้ำนต่ำงๆ 

 

เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านสาขาศลัยศาสตร์มีความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยในระยะ

ผา่ตดั       ระยะก่อนผา่ตดั และระยะหลงัผา่ตดั รวมทัง้การผา่ตดัได้เองเม่ือผา่นการฝึกอบรม 

ภาควิชาศลัยศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายในการท าหัตถการของแพทย์ประจ าบ้านแยกตามหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกบัหลกัสูตรของราชวิทยาลยัฯโดยมีการแบง่ระดบัความสามารถในการท าหตัถการหนึ่งๆเป็น 2 ขัน้

ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   

                  ระดับที่ ๒  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้  (ท าภายใต้การดแูลของผู้ เช่ียวชาญ) 

 

        หมำยเหตุ ตวัเลขในตารางเป็นจ านวนผู้ ป่วยท่ีแนะน าให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสท าเพ่ือให้มีความ 

                          มัน่ใจในการท าหตัถการนัน้ๆ 
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

Abdomen - General  

 1.Diagnostic laparoscopy  1    

 
2.Intra-abdominal abscess - Drainage (including 

post-operative collection / abscess) 
  1 1  

Abdomen - Hernia  

 3.Indirect inguinal hernia, operation 1 2 2 5  

 4.Direct inguinal hernia, operation 1 2 2 5  

 5.Laparoscopic inguinal herniorrhaphy     ⁄  

 6.Femeral hernia, operation    1  

 7.Ventral hernia, operation    1  

Abdomen - Biliary  

 8.Laparoscopic cholecystectomy   2 5  

 9.Open cholecystectomy   2 5  

 10.Cholecystostomy    1  

 11.Choledocho-enteric anastomosis    1  

 12.Choledochoscopy    1  

 13.Common bile duct exploration - Open    1  

 14.Bile Duct Injury-Acute repair     ⁄  

Abdomen - Liver  
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

 15.Liver cyst, operation     ⁄  

 16.Partial hepatectomy    1  

 17.Hepatic lobectomy     ⁄  

 18.Resection hilar cholangiocarcinoma     ⁄  

 19.Hepatic segmentectomy     ⁄  

 20.Hepatic wedge resection    1  

 21.Hepatic abscess - Drainage    1  

 22.Hepatic biopsy    1  

Abdomen - Pancreas  

 23.Pancreatic necrosectomy / Debridement    1  

 24.Pancreatic pseudocyst - Drainage    1  

 25.Distal pancreatectomy    1  

 26.Pancreaticoduodenectomy (standard)    1  

Abdomen - Spleen  

 27.Splenectomy    2  

Alimentary tract - Stomach  

 
28.Closure perforation / Gastroduodenal 

perforation - Repair 
   5  

 29.Gastrectomy - Partial / Total    2  



63 
 

Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

 30.Radical gastrectomy     ⁄  

 31.Gastrojejunostomy bypass   1 2  

 32.Gastrostomy  2 2   

 33.Vagotomy&pyloroplasty    1  

 34.Vagotomy&antrectomy    1  

 35.Parietal cell vagotomy     ⁄  

 36.Gastro-intestinal anastomosis   2 2  

Alimentary tract - Small intestine  

 37.Adhesiolysis (Lysis adhesion)   2 5  

 38.Entero-enterostomy  1 2 5  

 39.Enterostomy   2 5  

 40.Jejunostomy   2 5  

 41.Ileostomy  1 2 5  

 42.Ileostomy closure   1 2  

 43.Small intestinal resection / Anastomosis   2 5  

Alimentary tract - Appendix  

 44.Appendectomy 10 5    

 45.Laparoscopic appendectomy   1 2  

Alimentary tract - Large intestine  
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

 46.Colostomy  1 2 5  

 47.Cecostomy     ⁄  

 48.Partial/segmental colectomy   2 5  

 49.Right hemicolectomy   2 2  

 50.Left hemicolectomy    1  

 51.Extended right hemicolectomy    1  

 52.Extended left hemicolectomy    1  

 
53.Subtotal colectomy (with Ileorectal 

anastomosis / Ileostomy) 
   1  

 54.Total colectomy    1  

 55.Sigmoidectomy   1 2  

 56.Cecectomy    1  

 57.Colostomy closure   1 2  

Alimentary tract - Rectum  

 58.Anterior / Low anterior resection   1 2  

 59.Abdomino-perineal resection    1  

Alimentary tract - Hemorrhoid  

 60.Hemorrhoidectomy  1 2 5  

 61.Banding for internal hemorrhoid  1 2 5  
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

Alimentary tract - Anus  

 62.Fistulotomy / Seton placement / Fistulectomy  1 2 5  

 63.Lateral internal sphincterotomy  1 2 2  

 64.Ano-rectal abscess - Drainage 3 2    

 65.Anal fissure, operation  1 2 2  

 66.Perianal condyloma - Excision    1  

Endoscopy - Upper GI  

 67.Esophagogastroduodenoscopy (diagnostic)  10 5   

 68.Esophagogastroduodenoscopy (therapeutic)   5 5  

Endoscopy - Lower GI  

 69.Sigmoidoscopy  3 2   

 

70.Colonoscopy (diagnostic) 

 

 

  5 5  

 71.Colonoscopy (therapeutic)   1 5  

Breast  

 
72.Breast biopsy with or without needle 

localization (wide excision) 
2 2    

 73.Breast cyst - Aspiration 2 2    
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

Breast - Cancer  

 74.Partial mastectomy   1 2  

 75.Simple mastectomy   1 2  

 76.Radical mastectomy   1 2  

 77.Modified radical mastectomy   1 2  

 78.Axillary surgery (ALND/SLN)   1 2  

Thyroid  

 79.Thyroid lobectomy   1 2  

 80.Subtotal thyroidectomy   1 1  

 81.Near / Total thyroidectomy    1  

Skin and soft tissue  

 
82.Skin / Soft tissue lesion - excisional or 

incisional biopsy 
10     

 
83.Soft tissue infection - Incision, drainage, 

debridement 
10     

Surgical critical care - Catheter  

 84.Central venous catheter placement 1 2 2   

Surgical critical care  

 
85.Compartment pressure (abdomen, extremity) - 

Measurement 
1 1    
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

 86.Damage control laparotomy    2  

 87.Management of the open abdomen    2  

Trauma  

 88.Bladder Injury - Repair     ⁄  

 89.Duodenal Trauma - Management    1  

 90.Exploratory Laparotomy for trauma   2 5  

 
91.Focused Abdominal Sonography for Trauma 

(FAST) 
 5 5 5  

 92.Gastrointestinal Tract Injury - Repair   1 2  

 93.Hepatic Injury - Packing and Repair    2  

 94.Lower Extremity Fasciotomy   1 2  

 95.Neck Exploration for Injury   1 2  

 96.Pancreatic Injury - Operation    1  

 97.Renal Injury - Repair/Resection     ⁄  

 98.Splenectomy/Splenorrhaphy   1 2  

 99.Temporary Closure of the Abdomen    1  

 100.Wounds, Major - Debride/Suture 5 5    

 
101.Burn Debridement and Grafting of Major 

Burns 
5 5    
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Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

Vascular - Arterial disease  

 102.Amputation - Below knee (BK)   2 3  

 103.Amputation - Above knee (AK)   2 3  

 104.Embolectomy - arterial   1 2  

 105.Thrombectomy - arterial   1 1  

 
106.Ultrasound in the Diagnosis and 

Management of Vascular Diseases 
  1 2  

Vascular - Venous disease 

 
 

 107.Sclerotherapy - Peripheral Vein   2 2  

 
108.Venous insufficiency / Varicose veins - 

Operation 
  2 2  

Vascular - Access  

 109.A-V fistula - Operation   1 2  

 110.A-V shunt     ⁄  

 111.Venous access devices - insertion   1 2  

Thoracic surgery  

 112.Chest tube placement and management 5     

 113.Exploratory thoracotomy   1 1  



69 
 

Group Essential Procedures 

Level 1 
Level 2 

 
1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

year 

 114.Pericardial window   1   

Pediatric surgery  

 115.Inguinal hernia in childhood - Repair  2    

Plastic surgery  

 116.Complex Wound Closure  2    

 117.Skin Grafting  2    

Genitourinary surgery  

 118.Cystostomy     ⁄  

 119.Hydrocelectomy     ⁄  

 120.Orchiectomy     ⁄  

 121.Nephrectomy     ⁄  

Head and neck  

 122.Cricothyroidotomy     ⁄  

 123.Cervical lymph node biopsy 5 2    

 124.Tracheostomy 5 5    

Gynecology  

 125.Hysterectomy     ⁄  

 126.Salpingo-oophorectomy     ⁄  

Total  61 70 100 205  
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ผนวกท่ี ๔ 
 

          หลกัสูตรการฝึกอบรม ศัลยปฏิบัติทีด่ี ( Good surgical practice ) 

           ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ก าหนดใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนท่ีจะมีสิทธ์ิสอบวฒิุบตัรฯจะตอ้งผา่นการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรศัลยปฏิบัติทีด่ี ท่ีจดัโดยราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์เป็นประจ าทุกปีก่อนปีการศึกษาจะเร่ิมข้ึน 

           การอบรมใชเ้วลา 2 วนั ( 12 ชัว่โมง ) มีเน้ือหาการฝึกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางดา้นจริยธรรม ไดแ้ก่ 

1. Patient right 
2. Communication skills 
3. Patient safety 
4. End of life care 
5. Conflict of interest 
6. Medical records 
7. Patient expectation and satisfaction 
8. Informed consent and refusal 
9. Competency 
10. Risk management 



 

                                     ผนวกที่ ๕ 

                                                                   การวจิยั 

 

 ๑. ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเอง เป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ตอ้ง

บรรลุตามหลกัสูตรฯ และผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการประเมินคุณสมบติัผูท่ี้จะไดรั้บ

วฒิุบตัรฯเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผดิชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทย์

ประจ าบา้นของสถาบนัตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยั ไปจนส้ินสุดการท างานวจิยัและจดัท ารายงานวจิยั

ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมฯจะตอ้งรายงานช่ืองานวจิยั อาจารยท่ี์ปรึกษา และความ

คืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวิทยาลยัฯ เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 ๒. คุณลกัษณะของงานวจิัย 

๑. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ
แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนัฝึกอบรมฯ 

๒. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยั
ในคน และ Good clinical practice (GCP) 

๓. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯของสถาบนั 
๔. งานวจิยัทุกเร่ือง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสมกบัค าถามวจิยั 
 ๕.  เป็นในรูปแบบนิพนธ์ตน้ฉบบัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ หรือเป็นในรูปรายงาน

ฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีก าหนดโดยราชวทิยาลยัฯ 

๖.  ผลงานวิจยัไดรั้บการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษในท่ีประชุมวิชาการของราชวิทยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทย การประชุมของสมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไปแห่งประเทศไทย  หรือการประชุม

วชิาการทางศลัยศาสตร์นานาชาติอ่ืนๆซ่ึงอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเห็นชอบและรับรอง 
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 ๓. ส่ิงทีต้่องปฏบัิติส าหรับการด าเนินการวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย 

๑. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตาม 
ขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้ าเนาแก่
ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้๑ชุด 

๓. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวิจยัของผูป่้วย 
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าว

ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
ยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติัในโครงการวิจยัแลว้และผูว้ิจยัหรือคณะผูว้จิยัตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วย
ตามปกติ หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน ๓
ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
๖.๑  การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย  

๖.๒  การเคารพสิทธิของผูป่้วย 

๖.๓  การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์าม 

มาตรฐาน 
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                                                                ผนวกท่ี ๖ 

 
       การรับรอง วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 

การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (ว.ว.) สาขาศลัยศาสตร์ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น

ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัฯท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละ

สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละรายดว้ย หากแพทยป์ระจ าบา้นมีความ

ประสงคด์งักล่าว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมฯทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่จะรับการฝึกอบรมท่ีมี

โอกาสไดรั้บทั้ง ว.ว.และการรับรองวฒิุดงักล่าวให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมีผลงานวจิยั

โดยท่ีเป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้มีการรับรอง

คุณวฒิุ ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้ สถาบนันั้นมีสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวฒิุให ้

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้แต่สถาบนันั้นตอ้งแจง้ให้แพทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัรเขา้เป็นแพทย์

ประจ าบา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯใดตอ้งการใหมี้การรับรอง ว.ว. ใหมี้

คุณวฒิุดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากดั สถาบนัฝึกอบรมฯนั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากร

จากสถาบนัฝึกอบรมฯอ่ืนมาช่วยได ้

การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดรั้บวฒิุบตัรสาขาศลัยศาสตร์แลว้ หากมีความ

ประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวา่วุฒิบตัรสาขา

ศลัยศาสตร์ มีคุณวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมาให้

ราชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ ว.ว. ในคร้ังนั้น มีลกัษณะดงัน้ี 

๑. ผลงานวจิยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ

หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

๒. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่ 
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การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน

วารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบัน้ีมานานเกิน 10 ปี 

(วารสารเร่ิมออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)  

ในกรณีท่ี ว.ว. ของศลัยแพทยไ์ดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” แลว้นั้นราชวทิยาลยัฯ ขอ

แนะน าวา่ หา้มใชค้  าวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวุฒิ หรือวฒิุการศึกษา และหา้มเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือ

ตนเอง แต่สถาบนัการศึกษาสามารถใช ้ ว.ว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใชใ้หศ้ลัยแพทยเ์ป็นอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรการศึกษา อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวทิยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ า

สถานศึกษาได ้โดยเสนอให้สถาบนัการศึกษาแสดงวฒิุการศึกษาแยกกนัดงัน้ี 

- มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน จาก ว.ว.  
- มีอาจารย ์“Ph.D.หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน 

ดงันั้น วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ของท่านท่ีไดรั้บการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีค าวา่ 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 
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ผนวกท่ี ๗ 
 

                เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคะแนนการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

การสัมภาษณ์   พิจารณาจาก 

-  คะแนนการเรียน (GPA) และเกรดวชิาศลัยศาสตร์ 

-  การรับทุนตน้สังกดัจากหน่วยงานราชการ  
- จ านวนปีท่ีจบการศึกษา 
-  การรับทุนตน้สังกดัจากหน่วยงานราชการ  
- ต้นสังกัดโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือจบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง    
-  เอกสารจากผูรั้บรอง  (ใบ recommendation) เช่น จากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ีท างาน  อาจารยแ์พทยท่ี์เคยท างาน
ดว้ย     
-การตอบค าถามโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์  โดยมีหัวขอ้การให้คะแนน  ดงัน้ี  การแต่งกาย   กิริยามารยาท  ปฏิ
ภานไหวพริบและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  การตอบค าถามความรู้  การตั้งใจในการฝึกอบรมเตตุผลท่ีเลือกเรียน
ศลัยกรรม  เจตคติ มนุษยธรรม  มนุษญส์ัมพนัธ์    
 การวดัและประเมินผลเพื่อการคดัเลือกแพทยเ์พื่อเป็นแพทยป์ระจ าบา้น ภาควิชาศลัยศาสตร์ มีเกณฑ์การ
คดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น โดยพิจารณาจาการสอบสัมภาษณ์ จดหมายแนะน าตวัและผลการเรียนในอดีตการวดัผล
เพื่อคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5ขอ้ดงัน้ี  

1. การมีตน้สังกดัหน่วยงานราชการ : ร้อยละ 10  
2. ประสบการณ์การเป็นแพทยใ์ชทุ้น : ร้อยละ 5                
3. ประวติัผลการศึกษาแพทยศาสตร์บณัฑิต : ร้อยละ 30 
4. หนงัสือแนะน าตวั (recommendation) : ร้อยละ 5 
5. การสอบสัมภาษณ์ : ร้อยละ 50 
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ระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคล 

เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ 

ส านักการแพทย์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ 

    ส ำนักกำรแพทย์ 

 

        

 

 

 

 

 

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

ช่ือผู้สมคัร นาย/นาง/น.ส./อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ………………………………….……………….............. 

เกิด  วนัท่ี/เดือน/ปี………………………………………………………………………………… 

สถานภาพการสมรส                    โสด                สมรส               มา่ย                หยา่ 

จ านวนบตุร              ไมมี่                1  คน               2  คน              > 2  คน 

 

จบการศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย…………………………………………...พ.ศ……….…….. 

  ระดบัปริญญาตรี………………………………………………………..พ.ศ……………… 

  การศกึษาอ่ืนๆ…………………………………………………………..พ.ศ……………... 

ปัจจบุนัท างานหรือศกึษาท่ี…………………………………………………………..มาได้นาน…………ปี 

ประวตัิการท างาน  3  ปี ย้อนหลงั 

 …………………………………………………………………………………………. 

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

 

รูปถ่ายผูส้มคัร 

ขนาด 2 น้ิว 

ขาวด าหรือสี 

แต่งกายสุภาพ 

ถ่ายไม่เกิน  3  เดือน 
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 …………………………………………………………………………………………….\ 

ความพร้อมทางเศรษฐกิจ 

1. ท่ีพกัอาศยัของตนเอง             ไมมี่                 มี     อยูท่ี่…………………………………………. 

2. รถยนต์สว่นตวั                        ไมมี่                 มี     อายกุารใช้งาน…………ปี 

3. รายได้เฉล่ียตอ่เดือนก่อนสมคัรแพทย์ประจ าบ้าน 

   <20,000  บาท                           20,000-40,000  บาท                        >40,000  บาท 

 

ทา่นมีต้นสงักดัสง่เข้าฝึกอบรมหรือไม ่

   ไมมี่                  มี    จาก…………………………………………………………… 

ความพร้อมในการเป็นศลัยแพทย์ 

1. สนใจเรียนเป็นศลัยแพทย์เพราะ..................................................................................................... 

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

2. สนใจเลือกเรียนท่ีโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพราะ…………………………. 

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

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

3. ความคดิเห็นของทา่นเก่ียวกบัระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของ โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ท่ี
ควรจะเป็น 

3.1 เน้นกิจกรรมทางวิชาการมากกว่าการดแูลผู้ ป่วย                      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย 

3.2 ไมใ่ห้แพทย์ประจ าบ้านเป็นเจ้าของไข้ผู้ ป่วยเอง                        เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย 

 3.3 มีโอกาสได้ท าผา่ตดัใหญ่ด้วยตนเองบอ่ย ๆ                          เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

            3.4 ให้อาจารย์สอนบรรยายมากกวา่อา่นหนงัสือเอง                       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย         

 3.5 ต้องท างานวิจยั                 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย         
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 3.6 ต้องสอนนกัศกึษาแพทย์ในระหวา่งการปฏิบตังิาน             เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย         

             3.7 ต้องขึน้ดแูลผู้ ป่วยและสอนนกัศกึษาแพทย์ทกุวนัหยดุราชการ   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย         

             3.8 ต้องอยูเ่วรนอกเวลาราชการเดือนละ 10-15 วนั                        เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย         

             3.9 ต้องอยูเ่วรห้องฉกุเฉินตรวจผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ             เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย         

  3.10 ไมอ่นญุาตให้ท าเวชปฏิบตัสิว่นตวันอกรพ.                            เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย         

  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 

    ลายมือช่ือผู้สมคัร……………………………………………….. 
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                                        เร่ือง   การรับสมคัรสอบคดัเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

                                     เป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ 

ส านักการแพทย์ 

ประจ าปีการศึกษา  2563 
              ------------------------------------------------------- 

กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์โรงพยาบาลตากสิน 

 มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือก เป็นแพทยป์ระจ าบา้นศลัศาสตร์  ส านกัการแพทยป์ระจ าปี

การศึกษา  2562 

 

1. ลกัษณะการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์   
 วฒิุบตัรสาขาศลัยศาสตร์ หลกัสูตรการฝึกอบรม 4 ปี  

 

2. คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
             2.1 ส าเร็จปริญญาตรีแพทยศาสตร์บณัฑิต จากสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศท่ีไดรั้บการรับรอง และ

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม ถา้มีตน้สังกดัตอ้งจบมาอยา่งนอ้ย 1 ปี  และถา้เป็นผูป่้วยแบบอิสระ ไม่มี

ตน้สังกดั ตอ้งจบมาอยา่งนอ้ย 2 ปีนบัถึงเวลาเปิดเรียน 

             2.2 ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะครบถว้นตามเกณฑข์องแพทยสภา  

             2.3 มีความประพฤติดี       มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองคก์ร มีความเอ้ือ

อาทร ใส่ใจกบัผูป่้วย                                                                                                                                                                        

        2.4 มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดบัดีและภาษาองักฤษในระดบัพอใชไ้ด้ 
2.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงดี สามารถปฏิบติังานนอกเวลาราชการเดือนละ 10-15 เวร 

2.6 ไม่ป่วยเป็นจิตเวช ท่ีตอ้งกินยาเป็นประจ า 
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2.7 ไม่มีความพิการของร่างกายท่ีเป็นอุปสรรค  ในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  เช่น  น้ิวมือขาด เกิน1 

ขอ้น้ิวมือ    แขนขาด  ขาขาดระดบัเหนือเข่า  หรืออ่ืนๆตามแต่กรรมการสอบคดัเลือกพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

 2.7 ไม่เคยถูกใหอ้อกจากท่ีท างานหรือสถาบนัฝึกอบรมใด ๆ มาแลว้ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

หรือกระท าความผดิต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ทางดา้นวชิาการ       

3. การสมัคร 
ใหส้มคัรท่ีกลุ่มงานศลัยกรรมของกลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกลาง หรือ โรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ ์และในกรณีปกติจะตอ้งสมคัรผา่นแพทยสภาภายในเวลาตามท่ีแพทยสภาก าหนด หลงัจากนั้น

แพทยสภาจะส่งรายช่ือมายงักลุ่มงานศลัยกรรมมอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังติดต่อขอรับใบสมคัรไดท่ี้ธุรการ

ของกลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกลาง หรือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์หรือโรงพยาบาลตากสิน 

 

4. การย่ืนใบสมัคร 
ผูส้มคัรสามารถยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองหรือส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์ โดยตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

  4.1 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความ ลงนาม และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแลว้ 

        การกรอกขอ้ความในใบสมคัร โปรดกรอกใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจง 

             4.2 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ 

4.3 ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ/นามสกุล (ถา้มี) 

4.4 ส าเนาหลกัฐานการสมรส (ถา้มี) 

4.5 ส าเนาทะเบียนบา้น 

4.6 ส าเนาระเบียนผลการศึกษาแพทยศาสตร์บณัฑิต (transcript) 

4.7 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

4.8 แบบประเมินคุณลกัษณะส่วนตวัและการปฏิบติังานจากแพทยท่ี์เคยปฏิบติังานร่วม 

กบัผูส้มคัรมาก่อนหรือจากผูบ้งัคบับญัชา อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมิน

และซองจดหมายท่ีแนบมากบัใบสมคัรน้ี 
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 ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรภายในเวลา  10  วนั ก่อนวนัท าการสอบคดัเลือก  หรือถา้เป็นกรณีท่ีสมคัรทาง

ไปรษณียจ์ะนบัเอาวนัท่ีประทบัตราไปรษณียท่ี์ซองเป็นส าคญั 

5. ก าหนดวนัเวลาและสถานทีส่อบ 

จะจดัการสอบคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น  ณ  กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกลาง โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง

หน่ึง 

6.หลกัเกณฑ์การคัดเลือก 
          เกณฑก์ารคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ จดหมายแนะน าตวัและผลการเรียน

ในอดีต  โดยผูท่ี้มีตน้สังกดัทางราชการส่งฝึกอบรมจะไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกก่อนผูส้มคัรอิสระ ตามหลกัเกณฑ์

ของแพทยสภา โดยแบ่งคะแนนจากผลการเรียนในอดีต 20% จดหมายแนะน าตวั จากแพทยท่ี์เคยปฏิบติังานร่วมกบั

ผูส้มคัรมาก่อนหรือจากผูบ้งัคบับญัชา 30% จากการสอบสัมภาษณ์ 50% 

 จดัใหมี้การสอบคดัเลือก โดยพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้สอบท่ีไดค้ะแนนสูงเรียงตามล าดบัจนครบ   

4  คน  และในกรณีท่ีไดค้รบตามจ านวนแลว้จะงดสอบในคร้ังต่อๆ ไปสถาบนัใหโ้อกาสผูเ้ขา้สอบสมคัรเขา้สอบได้

เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นในวนัสอบใหผู้ส้มคัรแต่งกายสุภาพ และมาถึงก่อนเวลาสอบอยา่งนอ้ย  15  นาที  

7.การประกาศผลสอบ 
จะประกาศรายช่ือผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกและรายช่ือส ารองตามล าดบัโดยจะติดผลการสอบไวท่ี้

website   โรงพยาบาลกลาง  ผูเ้ขา้สอบอาจสอบถามผลไดท่ี้  คุณ นภสัวรรณ  เชาวฉ์ลาด  โทร. 0-2220-8000 ต่อ 

8028  

8.การรายงานตัว 
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกตามประกาศผลการสอบ ใหม้ารายงานตวั ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะ

ถือวา่สละสิทธ์ิ   และในกรณีดงักล่าวทางจะแจง้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นรายช่ือส ารองเขา้รายงานตวัแทนต่อไป 

9 การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

             หลงัประกาศผลการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ ผูท่ี้ไม่ไดก้ารคดัเลือกสามารถร้องขอต่อ

คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมของสถาบนัฯ นั้นๆ  เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคดัเลือกได ้ 

 แต่ตอ้งเป็นภายหลงัจากการคดัเลือกแลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ โดยสถาบนัฝึกอบรมฯ จะเปิดเผย 

 เฉพาะคะแนนของผูท่ี้ร้องขอเท่านั้น  ผูร้้องขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกคน 

 อ่ืนๆ ได ้
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แบบประเมินคุณลกัษณะส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 

 

ช่ือผู้สมคัร………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………………… 

ต าแหนง่ของผู้ประเมิน …………………………………………………………………………………….. 

สถานท่ีท างาน …………………………………………………………โทร…………………………….. 

ผู้ประเมินเก่ียวข้องกบัผู้สมคัรในฐานะเป็น ……………………………………………………………….. 

ได้มีโอกาสปฏิบตังิานร่วมกบัผู้สมคัร     ท างานใกล้ชิดและเห็นผู้สมคัรเกือบทกุวนั 

          ท างานใกล้ชิดหรือเห็นผู้สมคัรเกือบทกุวนั 

         มีโอกาสพบผู้สมคัรนานๆ  ครัง้ 

 

ข้าพเจ้าขอประเมินผู้สมคัรในลกัษณะตอ่ไปนี ้(ขีดเคร่ืองหมายถกู) 

คุณลักษณะ ดีมำก ค่อนข้ำงด ี พอใช้ ไม่ด ี ไม่แน่ใจ 

1.  ความรับผิดชอบในการดแูลรักษาผู้ ป่วย      

2.  ความรู้ ความสนใจทางวชิาการ      

3.  มนษุยสมัพนัธ์ตอ่เพื่อนร่วมงาน      

4.  ความเมตตากรุณาตอ่ผู้ ป่วย      

5.  ความเสยีสละเพื่อสว่นรวม      

โดยสรุปคดิว่ำผู้สมัคร      
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ทา่นคิดวา่ผู้สมคัรจะเป็นศลัยแพทย์ท่ีดีหรือไม่     ได้    ไมไ่ด้ 

 

จากการได้รู้จกัผู้สมคัรในชว่งเวลาท่ีผา่นมา  เหตกุารณ์ท่ีประทบัใจในความทรงจ าของข้าพเจ้ามากท่ีสดุเก่ียวกบั

ผู้สมคัรในด้านดี คือ ........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

จากการได้รู้จกัผู้สมคัรในชว่งเวลาท่ีผา่นมา เหตกุารณ์ท่ีประทบัไว้ในความทรงจ าของข้าพเจ้ามากท่ีสดุเก่ียวกบั

ผู้สมคัรในด้านไมดี่ คือ .....................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      ลงช่ือผู้ประเมิน…………………………………..... 

       ………/………/………. 

 

 

 

(โปรดผนึกซองมาไวใ้หแ้น่นหนาแลว้ใหผู้ส้มคัรจดัการน าส่งโดยขอ้มูลทกุอย่างในแบบประเมินนีจ้ะถูกเปิด 

ออกโดยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นและความคิดเห็นทกุอย่างของท่านจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ 

 
ขอบข่าย/ผู้เกีย่วข้อง        -      ระดบัหน่วยงาน     

- ระดบัโรงพยาบาล    
- ระดบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
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- ระดบัราชวทิยาลยั/วทิยาลยั/สมาคมวชิาชีพ 
- ระดบัแพทยสภา (คณะอนุกรรมการกลาง) 

 

เน้ือหา/รายละเอียดการปฏิบัติ  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก  พิจารณาแบ่งเป็น 3 ส่วน  การใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยตวัแทนคณาจารยจ์ากโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ 

โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน แห่งละ 4 คน  

 

 1.  คะแนน GPA      20  คะแนน 

 2.  ใบ Recommendation (อยา่งนอ้ย 3 ราย)  30 คะแนน   

 3.  การสอบสัมภาษณ์ (เจตคติ, การตดัสินใจ, บุคลิกภาพ) 50 คะแนน 

    

ผูส้มคัรลงทะเบียนสมคัรตามก าหนดรับสมคัรของแพทยสภา   รอบ  1  วนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 16  ธนัวาคม  

รอบ 2  วนัท่ี 21 - 28 มกราคม (ทั้ง 2 รอบรับสมคัรทั้งผูท่ี้มีตน้สังกดัและไม่มีตน้สังกดั วนัเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง

ในแต่ละปี ) ผูส้มคัรจะตอ้งเขา้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาศลัยศาสตร์ และ

แจง้ผลไปยงัแพทยสภา 

        รายละเอยีดการปฏิบัติ      

1.  ขั้นตอนในการด าเนินการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาศลัยศาสตร์ ตามระบบ 

                                 การบริหารงานการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาศลัยศาสตร์ 

2.  วธีิการและรายละเอียดอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  ตามความเหมาะสม    

3.   เกณฑก์ารตดัสิน   

            -    พิจารณาจากการเรียงล าดบัจากคะแนนมากไปหานอ้ย  โดยพิจารณาจาก 

คะแนน  GPA, ใบ Recommendation, การสอบสัมภาษณ์  

โดยการใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

4.   ปฏิบติัตามระบบบริหารงานเพื่อการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นแพทยสภา   

เอกสารอ้างองิ  1.   ระบบการบริหารการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นแพทยสภา  
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2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาศลัยศาสตร์  
 

 

 

ระบบบริหำรงำนเพื่อกำรด ำเนินกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์  

วนัเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะปี 

รอบท่ี 1                      ก่อนวนัท่ี   25  ธนัวาคม   
รอบท่ี  2                    ก่อนวนัท่ี    10  กมุภาพนัธ์  

 

 

 

 

 

ข้อมลูเพ่ือการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ 

ผู้สนใจสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่งานศลัยกรรม 

พิจารณาคดัเลือก 

  ผลการคดัเลือก 

คณะกรรมการคดัเลือก แพทยป์ระจ าบา้น

ศลัยศาสตร์ 

แพทยสภา 

และราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ฯ 

ฝ่ายวชิาการของโรงพยาบาล 
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การคิดคะแนนพจิารณาแพทย์ประจ าบ้านเบื้องต้น 50 คะแนน 

1. คะแนนมีต้นสังกดั  10     คะแนน     ไม่มีต้นสังกัด    6     คะแนน 

2. Experience Background       5     คะแนน 

   ตวัอยา่ง    เช่น 

     2557        5     คะแนน  >= 3 ปี    -     5  คะแนน 

  2558        5    คะแนน       2 ปี    -      4  คะแนน 

  2559        4    คะแนน       1 ปี    -      3  คะแนน 

  2560        3    คะแนน 

3.  Educational  Background     30    คะแนน 

3.1   เกรด        30   คะแนน 

3.1.1 เกรดเฉล่ีย  6 ปี    10  คะแนน 

  เกรดเฉล่ีย  3.5 - 4.00  =   10  คะแนน 

  เกรดเฉล่ีย  3.0 - 3.49  =     8  คะแนน  

  เกรดเฉล่ีย  2.5 -  2.99  =    6 คะแนน 

  เกรดเฉล่ีย  2.0 - 2.49   =    4  คะแนน 

3.1.2 เกรดศลัย ์     20   คะแนน 

   เกรดเฉล่ียวชิาศลัย ์ 3 ปี  (ปี 4 - 6)  * 5 =  คะแนน 

A =4   B+ = 3.5   B = 3    C+= 2.5   C = 2  D = 1       เช่น ปี 4  ได ้A, ปี 5 ได ้ B,  ปี 6  ได ้C+ 

  เช่น   4 + 3 + 2.5  =      9.5 / 3   =  3.17 

      3                  =      3.17 *  5    =      15.85  คะแนน     

4. Personal Background       5    คะแนน        (ประเมินจากใบ Recommendation) 

    - ผอ.โรงพยาบาลจงัหวดั , สสจ ,  อาจารยศ์ลัยแพทยอ์าวโุสโรงเรียนแพทย ์10 สถาบนัหลกัท่ีมีช่ือเสียง   

       5  คะแนน                           - อ่ืน ๆ   3  คะแนน 

5. คะแนนเพิม่พเิศษ  5  คะแนน  มีตน้สังกดัโรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร หรือจบจากคณะแพทยศาสตร์    

   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง       

6. ใบคะแนนส าหรับการสอบสัมภาษณ์ (Interview)  (น าคะแนนรวมของกรรมการแต่ละท่าน) 

 เช่น  กรรมการ  7  คน  17    18   19    21   15     19     19 

 ใหต้ดัตวัท่ีมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด  ออก แลว้หารดว้ยจ านวนกรรมการท่ีเหลือ 
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 วธีิคิดคือ     17+18+19+19+19       =  92 หารดว้ย 5 =  18.40 คะแนน        

 

 

 

ใบคะแนนส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์  (Interview) แพทย์ประจ ำบ้ำน 

หัวข้อทีใ่ห้คะแนน คะแนน 

กำรแต่งกำย (5) 1 2 3 4 5 
          

กริิยำมำรยำท (5) 1 2 3 4 5 
          

ปฏิภำณไหวพริบ 
และกำรแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำ  (10) 

1 2 3 4 5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 

10 

     

กำรตอบค ำถำมควำมรู้(10) 1 2 3 4 5 
 
6 
 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

     

ควำมตั้งใจในกำรฝึกอบรม 
เหตุผลที่เลือกเรียน 

ศัลยกรรม  (15) 

1 2 3 4 5 

 
 
6 

  
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

เจตคติ จริยธรรม 
มนุษยสัมพนัธ์ (5) 

1 2 3 4 5 

          

คะแนนรวม (50)  

comment  

กำรคัดเลือก             รับเขา้ศึกษา                                   ไม่รับเขา้ศึกษา 
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ผนวกท่ี ๘ 
ตารางแสดงการหมุนเวยีนตลอดหลกัสูตร (๔๘ เดือน)  

หน่วย ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ รวม 

General Surgery / 

Endoscopy 

๔ เดือน ๙ เดือน ๙ เดือน ๙ เดือน  ๓๑ เดือน 

Plastic Surgery ๑ เดือน    ๑ เดือน 

Neurosurgery ๑ เดือน ๑ เดือน   ๒ เดือน 

Urosurgery ๑ เดือน ๑ เดือน   ๒ เดือน 

Pediatric surgery ๑ เดือน    ๑ เดือน 

CVT ๑ เดือน    ๑ เดือน 

Orthopedics ๑ เดือน    ๑ เดือน 

ICU-Critical care ๑ เดือน    ๑ เดือน 

Radiology    o.๕ เดือน   o.๕ เดือน 

Pathology    o.๕เดือน   o.๕ เดือน 

Anesthesiology ๑ เดือน    ๑ เดือน 

Elective    ๓ เดือน 

 

๓ เดือน 

 

๖ เดือน 

รวม ๑๒ เดือน ๑๒ เดือน ๑๒ เดือน ๑๒ เดือน ๔๘ เดือน 

 

หมายเหตุ  

การเลือกเสรี ในชั้นปีท่ี ๓ ก าหนดใหเ้ลือก 

1.  แผนกศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  ศิริราชพยาบาล    ๑ เดือน 

2. แผนกศลัยศาสตร์หลอดเลือด  ศิริราชพยาบาล ๑ เดือน 

3. โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานีหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ๑ เดือน    
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การเลือกเสรี ในชั้นปีท่ี ๔ก าหนดใหเ้ลือก  

1 . โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ๑ เดือน  

2.  แผนกศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อน ทางเดินน ้าดี  ศิริราชพยาบาล   ๑ เดือน 

3.  แผนกศลัยศาสตร์ ศรีษะ คอ เตา้นม  ศิริราชพยาบาล ๑ เดือน 

วางแผนเพิ่มเติม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ    และ โรงพยาบาลพุทธชินราช  จงัหวดั พิษณุโลก 

การอบรมการท าวจิยัและการติดตามงานวจิยั   ทุกวนัพฤหสัท่ี ๔  ของทุกเดือน  รวม ๔๘ วนัตลอดหลกัสูตร
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ผนวกท่ี ๙ 

การประเมินแพทยป์ระจ าบา้น 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์ของการฝึกอบรม  และวิธีการประเมิน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและผลลัพ ธ์ของ            

การฝึกอบรม  สรุปไดด้งัน้ี 

 

Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

สมรรถนะที่  1  Patient 

care 

5.1.1 - 5.1.2 1. แพทย์ประจ าบ้านปี ท่ี  1 เ รี ยน รู้

เก่ียวกับการดูแลทางศลัยศาสตร์

ระดบัพื้นฐาน  

2. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี  2, 3 และ 4 

เ รี ย น รู้ เ ก่ี ย วกับ ก า ร ดู แลท า ง

ศลัยศาสตร์ โดยการฝึกปฏิบติังาน

จริง  หมุนเวียนตามตารางการ

ปฏิบติังานท่ีก าหนด ฝึกปฏิบติัทั้ง

ในหอผู ้ป่ วย  ห้องผ่ าตัด  ห้อง

ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลสมทบ 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 

การสั ง เกตการปฏิบัติ ง านใน

สถานการณ์จริง (แบบประเมิน 

360 องศา แบบประเมิน online ) 

1 คร้ัง/rotation 

 

ผา่นตามเกณฑป์ระเมิน (มากกวา่ 2 

แนน)  

 การสอบ  EPA ( 1 EPA ต่อชั้ นปี 

ก าหนดให)้ 

 1 ปี EPA ของแพทย์ประจ าบ้านตาม

ระดบัความสามารถของแต่ละชั้น

ปี (ระดบั 4 ข้ึนไปของแต่ละ EPA) 

 ก า ร บั น ทึ ก  Log book ท า ง

ศลัยศาสตร์ 

ทุก rotate  แ บบฟอ ร์ ม ใ บป ร ะ เ มิ น ก า ร

ปฏิบติังาน 

e-Log book ตามเกณฑ์การเล่ือน

ชั้นปีของราชวทิยาลยั 

 

 

3. การเขา้ร่วม academic activity ต่าง 

เช่น MMC, Topic  review, 

admission reort 

บนัทึกการเขา้ประชุม ทุก   1 เดือน  80% 
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Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

สมรรถนะที่  1  Patient 

care (ต่อ) 

5.1.3-5.1.4 1 . เ รียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงท่ี  

OPD,ER ,OR, WARD 

การสั ง เกตการปฏิบัติ ง านใน

สถานการณ์จริง  (แบบประเมิน 

360 องศา)  

1 คร้ัง/rotation ผา่นตามเกณฑป์ระเมิน (มากกวา่ 2 

แนน) 

การสอบ EPA (อย่างน้อย 1 EPA 

ต่อชั้นปี) 

 1 ปี ระดบัความสามารถตาม EPA ของ

แพทยป์ระจ าบา้นของแต่ละชั้นปี 

 

 

 

 

2. มีการท าหัตถการทางศัลยศาสตร์ 

ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี ร า ช วิ ท ย า ลั ย

ศัลยแพทย์ก าหนดระหว่างการ

ฝึกอบรม มีการประเมินการบนัทึก

จ า น ว น ร า ย ท่ี ต้ อ ง ท า ต า ม

ขอ้ก าหนดก่อนจบการฝึกอบรม 

ก า ร บั น ทึ ก  Logbook ท า ง

ศลัยศาสตร์ 

ทุก rotate ส้ินสุด ปีท่ี 1 Surgeon/Assistant 

0/50 ราย 

ส้ินสุด ปีท่ี 2 Surgeon/Assistant 

25 / 100 ราย 

ส้ินสุด ปีท่ี 3 Surgeon/Assistant 

75 / 250 ราย 

และในปีสุดทา้ยของการฝึกอบรม 

มีการลงบนัทึกครบถว้นตามเกณฑ์

ราชวทิยาลยัก าหนด  

Surgeon/Assistant 100 / 400 ราย 

 5.1.5 3. การ เข้า ร่วม ฝึก  Workshop และ 

ATLS ตามท่ีก าหนด 

บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 1 ปี เขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 80% ข้ึนไป  

ผา่นการสอบ ATLS 
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Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 

สมรรถนะที ่2  Medical 

knowledge 

5.2.1 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 เรียนวทิยาศาสตร์

การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์ 

การสอบขอ้เขียน

วทิยาศาสตร์ ทางคลินิก ของ 

รวศ 

ปีละ 1 คร้ัง 

 

ผา่น basic science  

5.2.2 แพทยป์ระจ าบา้นเรียนและปฏิบติังานใน

สาขาวชิาของศลัยศาสตร์ 

การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง (EPA) 

ปีละ 1 คร้ัง 

 

ผา่น EPA ตามเกณฑ ์ 

  เรียนรู้ผา่นกิจกรรมวชิาการInteresting 

case, Morbid-Mortality conference,  

การประเมินผา่นการ

ปฏิบติังาน 

 

ทุกเดือน 

ในภาพรวมปีละ 

2 คร้ัง 

ผา่นตามเกณฑป์ระเมิน (มากกวา่2 

คะแนน 

  แพทยป์ระจ าบา้นเรียนและปฏิบติังานใน

หอ้งผา่ตดั, หอผูป่้วย สาขาวิชาของ

ศลัยศาสตร์  

การสอบ EPA 1 ปี ระดบัความสามารถตาม EPA ของ

แพทยป์ระจ าบา้นของแต่ละชั้นปี 

 5.2.3 แพทยป์ระจ าบา้น มีการสอนถ่ายทอด

ความรู้และทกัษะใหแ้ก่ นกัศึกษาแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์

แบบประเมิน 360o ทุก rotation 

 (1 เดือน) 

(แบบฟอร์มใบประเมินการ

ปฏิบติังาน on line) 
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 5.2.4 1. แพทยป์ระจ าบา้นเรียนและปฏิบติังานใน

สาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

แบบประเมินการปฏิบติังาน

ของแพทยป์ระจ าบา้น 

ทุก Rotation 

 

 

 (แบบฟอร์มใบประเมินการ

ปฏิบติังาน online) 

 

  2. Lecture และ academic activity ต่าง เช่น 

MMC  

บนัทึกการเขา้ประชุม ทุก 6 เดือน  80% 
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สมรรถนะที ่3 Practice-

based learning and 

improvement 

5.3.1-5.3.3 1. อบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจยั จดัโดย

ราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ก่อนเขา้รับอบรม ใบประกาศนียบตัร 

 2. อบรมกิจกรรม  Good Clinical Practice 

(GCP) ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

 

บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 1 คร้ัง หลงัส้ินสุด

การเรียน 

เขา้ร่วมประชุมตามเกณฑ ์

 

  3. อบรมกิจกรรม หลกัจริยธรรมการวจิยัใน

คน (Human Research Protection: HRP) 

บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 1 คร้ัง หลงัส้ินสุด

การเรียน 

 

เขา้ร่วมประชุมตามเกณฑ ์

 

 

  4. การน าเสนอผลงานวจิยั  

ปี 1 Research proposal presentation 

ปี 2 การยืน่ขอท าวิจยัในคน  

ปี 3,4 Research Progress, examination  

ปี 4 Manuscript presentation 

- บนัทึกการเขา้ร่วม

กิจกรรม 

- การยืน่ขออนุมติัการของ

ท าวจิยัในคน 

- น าเสนอผลงานวจิยั 

 

ปีละ 1 คร้ัง - มีผลงานวจิยั 1 เร่ือง 

- หนงัสือรับรองการท าวจิยั ในคน 

- ประเมินผลการน าเสนองานวจิยั 

- น าเสนองานวิจยัในการประชุม

ต่างๆของราชวิทยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทย  

Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 
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  5. การน าเสนอขอ้มูล ใน journal club แบบประเมินการปฏิบติังาน

ของแพทยป์ระจ าบา้น 

ทุก Rotation เขา้ร่วมประชุมตามเกณฑ,์  

แบบประเมินแพทยป์ระจ าบา้น 

 

 

สมรรถนะที ่4  

Interpersonal and 

communication skills 

5.4.1-5.4.6 1. การน าเสนอข้อมูลผู ้ป่วยและอภิปราย

ปัญหาในกิจกรรมวชิาการ 

แบบประเมินการปฏิบติังาน

ของแพทยป์ระจ าบา้น 

ทุก Rotation 

 

เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติังาน 

(แบบฟอร์มใบประเมินการ

ปฏิบติังาน) 

2. การปฏิบติังานร่วมกบัผูร่้วมงานทุกระดบั  

แบบประเมิน 360o ทุก Rotation 
(แบบฟอร์มใบประเมินการ

ปฏิบติังาน) 
3. ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทย์

ประจ าบา้นรุ่นนอ้ง 

4. อบรมโครงการ Non-technical skills  บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 1 ปี / คร้ัง เขา้ร่วมกิจกรรม>80% 

5. ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้น  บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม  100% 

6. การบนัทึกเวชระเบียน แบบประเมินการปฏิบติังาน

ของแพทยป์ระจ าบา้น 

ความสมบูรณ์ของเวช

ระเบียน 

 มากกวา่ 80% 

 

Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 
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สมรรถนะที ่5 

Professionalism 

5.5.1 - 5.5.5  การเขา้ฝึกอบรม Good Surgical Practice  เขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

4 ปี  /  ค ร้ัง  ก่อน

เขา้ฝึกอบรม 

ใบประกาศนียบตัร 

 

การ เข้า ร่วม  Academic activity ต่ าง  เ ช่น 

MMC,  Service Review 

บนัทึกการเขา้ประชุม ทุก 6 เดือน  80% 

อบรมโครงการ Non-Technical Skills บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 1 ปี / คร้ัง 100% 

  การอบรมจริยธรรมทางการแพทย์ (Ethic 

conference) 

ผ่านการอบรมจริยธรรม

ทางการแพทย ์ปีละ 2คร้ัง 

2 คร้ัง/ ปี  บนัทึกการเขา้ร่วมอบรม 100% 

 

สมรรถนะที ่6  System-

based practice  

5.6.1 - 5.6.3 ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้น   

 

บนัทึกการเขา้ประชุม ปี 1 บนัทึกการเขา้ร่วมอบรม 100% 

 

การเขา้อบรมความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพ บนัทึกการเขา้ประชุม 1 ปี / คร้ัง บนัทึกการเขา้ร่วมอบรม 100% 

ความรู้กฎหมายทางการแพทย ์ บนัทึกการเขา้ประชุม 1 ปี / 2คร้ัง เขา้ร่วม 

    

Competency 
ผลลพัธ์ของ 

การฝึกอบรม 
ข้ันตอนการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

ห้วงเวลาที่

ประเมิน 
เกณฑ์ผ่าน 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  สาขาศลัยศาสตร์ 
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                                       แบบประเมินแพทยป์ระจ าบา้น 
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แบบประเมนิการปฏบิตังิานแพทยป์ระจ าบา้น สาขาศลัยศาสตร ์

กรงุเทพมหานคร 

                 ชื่อ.....นพ..............นามสกลุ....................................... 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี               สาขา ศลัยศาสตร ์       หน่วยงานทีป่ฏิบัติงาน ณ  หนว่ยศลัยศาสตร์ล าไส้และทวาร

หนกั    เบอร์โทร……087-5596336………. 

ระยะเวลาเข้ารับการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่          /         /                             ถึง              /         / 

หวัขอ้ประเมนิ Outstanding Good Standard Below Standard 
N/Aไมส่ามารถ

ประเมนิได ้

1. คุณธรรมจริยธรรม      

1.1 ประพฤตปิฏิบัตตินตาม

ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

แสดงออกถึงความเปน็ผู้น า

ทางคณุธรรมจริยธรรมท าตวั

เป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏบิัติ

ต่อผู้ปว่ยเพื่อนร่วมงาน  

ตระหนกัและประพฤตติน

ตามระเบียบข้อบังคบัและ

จรรยาบรรณแพทยเ์สมอใน

ทุกสถานการณ ์  

ตระหนกัและประพฤตติน

สอดคล้องกับระเบียบ

ข้อบังคับและจรรยาบรรณ

แพทย์ในสถานการณ์สว่น

ใหญ่  

ไม่แสดงความรับผิดขอบต่อ

การกระท าของตนในแง่

จริยธรรมบกพร่องในการ

ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ

แพทย ์  

 

1.2 หยบิยกประเดน็ปัญหาทาง

จริยธรรมมาทบทวนปรับปรงุ

แก้ไข 

มีความไวตอ่ประเด็นปญัหา

ทางจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริม

ผู้อื่นอย่างจริงจังในการ

อภิปรายปัญหาทางจริยธรรม 

มีการหยิบยกประเด็น

ปัญหาทางจริยธรรมมา

อภิปรายเป็นประจ า 

มีการหยิบยกประเด็น

ปัญหาทางจริยธรรมที่พบ

ในการท างานมาอภิปราย

บางครั้ง 

ไม่ใส่ใจประเด็นทาง

จริยธรรมที่พบในการท างาน 

 

2. ความรู ้      

     

     

รปู

ถา่ย
  

3 

1 0 2 0 5 2 1 6 8 2 2 0 5 2 1 6 
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หวัขอ้ประเมนิ Outstanding Good Standard Below Standard 
N/Aไมส่ามารถ

ประเมนิได ้

2.1 ความรู้พืน้ฐานทางศัลยศาสตร ์ ความรู้ดีมากโดดเด่นกว่าแพทย์
ประจ าบ้านระดบัเดียวกันชดัเจน

  

มีความรู้ดีสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ส าหรับแพทย์

ประจ าบ้านชั้นปีเดียวกัน  

มีความรู้ตามเกณฑ์

มาตรฐานส าหรับแพทย์

ประจ าบ้านชั้นปีเดียวกัน 

มีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ส าหรบั

แพทย์ประจ าบา้นระดับทีอ่ยู่

ต้องปรับปรุงตัว  

 

2.2 ความรูท้างการวิจัยและวิธี

พัฒนาความรู้ใหม่ 

มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

งานวิจัยในสาขาวิชาของตน

และการประยกุต์ใช้ในการดแูล

ผู้ป่วย 

ติดตามค้นคว้าผลงานวิจัย

ในสาขาวชิาของตนอย่าง

สม่ าเสมอ 

พอทราบถึงผลกระทบของ

งานวิจัยในปัจจบุันตอ่การ

ดูแลคนไข้ในสาขาวิชาของ

ตน 

ขาดการติดตามองค์ความรู้

ทางการวิจัยในสาขาวิชาของ

ตน 

 

2.3 ความรู้ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ความเข้าใจอย่าง

กว้างขวางถึงความรู้พื้นฐานและ

งานวิจัยในสาขาวิชาอืน่ๆ 

เข้าใจองคค์วามรู้ทาง

การแพทย์ในสาขาวิชาอื่นๆ

อย่างกวา้งขวาง 

พอทราบถึงองค์ความรูท้าง

การแพทย์ในสาขาวิชาอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดแูล 

ผู้ป่วยของตนบ้าง 

ขาดความสนใจใฝ่รู้ในองค์

ความรูข้องสาขาวิชาอื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการดแูลผู้ป่วย

ของตน 

 

3. ทักษะทางปัญญา      

3.1 การประยกุต์ความรูท้ี่มีในการ

แก้ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ 

บูรณาการแนวคิดต่างๆในการ

แก้ปญัหาให้ผู้ปว่ยได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพและวางแนวทาง

ไปสู่งานวิจยัหรือการพัฒนา

ระบบงานได ้

บูรณาการแนวคิดต่างๆทั้ง

จากภายในและภายนอก

สาขาวขิาเพื่อแกป้ัญหาให้

ผู้ป่วยได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษา

มาในการแกป้ัญหาผู้ป่วย

ได้ดีพอควร 

ไม่สามารถประยกุต์ความรูท้ี่

ศึกษาจากต ารามาแกป้ัญหา

ของผู้ป่วยได ้

 

3.2 การประมวลค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆไปสู่การปฏิบัติที่

เหมาะสม 

 

 

 

ประเมินค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญไปสูแ่นวปฏิบตัิใน

การดแูลผู้ปว่ยได้อย่างดแีละ

ติดตามผลที่เกิดขึ้นน าไปสู่การ

พัฒนาแนวปฏิบตัิที่มีคณุภาพดี

ขึ้น 

สามารถรวบรวมและประเมิน

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

ต่างๆไปสูแ่นวปฏิบัติในการ

ดูแลผู้ปว่ยได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

สามารถน าเอาค าแนะน า

ของอาจารย์หรือ

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆไปสู่การ

ปฏิบัตทิี่เหมาะสมในการ

ดูแลผู้ปว่ยเปน็ประจ า 

ไม่สามารถน าข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ไปสูก่ารปฏิบตัทิี่

เหมาะสมในการดูแลผูป้่วยได้ 
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หวัขอ้ประเมนิ Outstanding Good Standard Below Standard 
N/Aไมส่ามารถ

ประเมนิได ้

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
     

4.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุคล แสดงความเป็นผู้น าทีมได้
อย่างเหมาะสมสรา้งความ
ร่วมมือระหวา่งผู้ร่วมงานและ
ผู้ป่วยได้อยา่งด ี

ประสานงานกับผู้ร่วมงาน
ผู้ป่วยและญาตผิู้ป่วยได้
อย่างดีน าไปสู่การท างาน
เป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ 

สร้างความสัมพันธ์อันดกีับ
ผู้ป่วยญาตผิู้ป่วย
ผู้ร่วมงานได้โดยสม่ าเสมอ 

ไม่สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีด่ีกับ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ป่วยได้มี
รายงานปัญหากับผู้รว่มงาน 

 

4.2 ความรับผิดชอบในงานของ

ตน 

มีความรับผิดชอบดีมากมักท า
หน้าทีต่่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนได้ดีเกนิ
ความคาดหมาย 

มีความรับผิดชอบดีดแูล
งานในความรับผิดชอบของ
ตนได้ตามความคาดหมาย 

มีความรับผิดชอบ
พอใช้ได้ในการดแูลผูป้่วย
ในความดแูลของตนมี
บางครั้งที่อาจารย์ต้องชว่ย
แบ่งเบาหนา้ที ่

แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเปน็ประจ า 

 

4.3 การแสดงความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ 

แสดงออกถึงการเป็นผู้น า
ในทางวิชาการในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

มีการวางแผนพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ริเริ่มพัฒนาตนเองทาง
วิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพโดยมีการแนะน า
จากผู้อืน่บ้าง 

ไม่รับผิดชอบในการเรียนรู้
และพฒันาตนเอง 

 

5.การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารเทคโนโลย ี

    
 

5.1 การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละ
สถิติในการศึกษาค้นคว้าและ
แก้ปญัหาที่มีความซับซ้อนได้
ด้วยตนเอง 

สามารถใช้ความรู้
คณิตศาสตร์และสถิติใน
การแก้ปญัหาและเสนอ
แนวคิดตา่งๆได้ดว้ยตนเอง 

สามารถใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ
พื้นฐานในการแก้ปัญหา
ต่างๆไดโ้ดยอาจต้องการ
ค าแนะน าบา้ง 

ขาดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเปน็ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5.2 การสือ่สารน าเสนอด้วยการ

พูด 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกรูปแบบทั้งด้วย
ภาษาไทยและอังกฤษด้วย
เทคนคิวิธกีารที่เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลตา่งๆทั้งในและนอก
วงการวิชาชพี 

สื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในบรบิทที่

แตกตา่งกัน (round ward, 

case conference, เป็น

ต้น) 

สื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพทั้งการ
อภิปรายการน าเสนอ
ผลงานโดยต้องมี
ค าแนะน าชีแ้นะของ
อาจารย ์

ขาดทักษะในการสื่อสารที่ดี
ในหลายบริบทและไม่พัฒนา
ปรับปรุงเมื่อได้รับค าชีแ้นะ
จากอาจารย ์
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หวัขอ้ประเมนิ Outstanding Good Standard Below Standard 
N/Aไมส่ามารถ

ประเมนิได ้

5.3 การบนัทึกเวชระเบียน บันทึกรายงานผู้ปว่ยทั้งผู้ปว่ย
นอกและผู้ปว่ยในสมบูรณ์ดว้ย
ลายมือที่อ่านออกอย่าง
สม่ าเสมอ 

บันทึกรายงานผู้ปว่ยได้
ค่อนขา้งดีมีข้อมูลส าคัญใน
การดแูลผู้ปว่ยสว่นใหญ ่

บันทึกรายงานผู้ปว่ย
พอใช้ได้ขาดการเขียน 

progress note ที่

เหมาะสมในผู้ป่วยบางราย
บางครั้งลายมืออา่นยาก
หรือขาดข้อมูลส าคัญ 

การบนัทึกรายงานผู้ปว่ยต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานมักขาด
ข้อมูลส าคญัผู้ปว่ยส่วนใหญ่

ไม่มี progress note 

 

5.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างคล่องแคล่วใน
หลากหลายบริบทและสามารถ
สอนหรือช้ีแนะผู้อื่นได ้

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่
ต้องให้ผู้อื่นช่วยชี้แนะ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลและน าเสนอ
ผลงานได้ดีพอควร 

ขาดทักษะขั้นพืน้ฐานในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. ทักษะพสิัยPsychomotor 

skills 

    
 

6.1 ทักษะการซักประวตัิการ

ตรวจรา่งกายผู้ป่วย 

สามารถซกัประวัตติรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้ง
สมบูรณ์อยา่งสม่ าเสมอและ
ช่วยให้การชี้แนะแก่ผูอ้ื่นได้
ด้วย 

สามารถซกัประวัตติรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกตอ้งสมบูรณโ์ดยไม่ต้อง
ให้ชี้แนะในสถานการณ์
ส่วนใหญ่ 

สามารถซกัประวัตติรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้ดี
พอสมควรอาจตอ้งการค า
ชี้แนะบ้าง 

ขาดทักษะพื้นฐานในการซกั
ประวตัิหรือตรวจรา่งกาย
ผู้ป่วย 

 

6.2 ทักษะการท าหตัถการการ

ผ่าตัด 

ท าหตัถการได้ดีมากเกินความ
คาดหวังท าหตัถการที่ยากเกนิ
กว่าเพื่อนแพทย์ประจ าบ้านใน
ระดับเดียวกัน 

ท าหตัถการทีเ่หมาะสมกับ
ระดับประสบการณ์ได้ดว้ย
ตนเองโดยผู้อื่นไม่ต้อง
ชี้แนะ 

สามารถท าหัตถการที่
แพทย์ประจ าบา้นในระดับ
นี้ควรท าได้โดยต้องให้
ผู้อื่นช่วยชีแ้นะบา้ง 

ขาดทักษะในการท า
หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้าน
ในระดับนีค้วรท าได ้

 

  ลงช่ือ…………………………................……..(ผูป้ระเมิน)        วันที…่…………/………………./
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แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานแพทย์ประจ าบ้าน 

 สาขาศัลยศาสตร์ โดยพยาบาล 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

ช่ือ.........................… นามสกลุ.......................…...แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี       เบอร์โทร ................................... 

สาขา ศลัยศาสตร์             หน่วยงานท่ีปฏิบติังาน ณ     ……………………………………. 
หอผูป่้วยท่ีปฏิบติังาน    ……………………………………………………………….……………………………..…… 

 ระยะเวลาเขา้รับการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี ถึง 

     

หัวข้อการประเมิน 
Outstanding

(ดีมากเป็น
พเิศษ) 

Good 

(ดี) 

Standard 

(มาตรฐาน
) 

Below standard 

(ต ่ากว่า
มาตรฐาน) 

N/A 

(ไม่สามารถ

ประเมินได้) 

1. ความเอาใจใส่ผูป่้วยและญาติ      

2. การสอบถามขอ้มูลจากผูป่้วยหรือ
ญาติ 

     

3. การใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย และ/หรือ
ญาติ 

     

4. ความตั้งใจท างาน      

5. การส่ือสารกบับุคลากรทางการ
แพทยอ่ื์น 

     

6. การบนัทึกรายงาน      

7. ประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วยใน
ระบบงานโรงพยาบาล 

     

 

 

รูป 
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หัวข้อการประเมิน 
Outstanding

(ดีมากเป็น
พเิศษ) 

Good 

(ดี) 

Standard 

(มาตรฐาน
) 

Below standard 

(ต ่ากว่า
มาตรฐาน) 

N/A 

(ไม่สามารถ

ประเมินได้) 

8. ความรับผดิชอบ      

9. มนุษยสัมพนัธ์      

10. เจตคติ จริยธรรมทางการแพทย ์      

 

การวดัและประเมินผล          ผ่าน    ไม่แน่ใจ   ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะ/

เหตุผล

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

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

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

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
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แบบประเมนิสถาบนั ของแพทย์ประจ าบ้าน 

 สาขาศัลยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีประเมิน      

ช่ือ.......พญ.............นามสกุล....................แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี         
หน่วยท่ีปฏิบติังาน ณ รพ.กลาง    เบอร์โทร…..........................… 

ระยะเวลาเขา้รับการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี                /         /                  ถึง 

                 /         / 

หัวข้อการประเมิน 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

นอ้ย 

ไม่พึง

พอใจ 

ประเมิน

ไม่ได ้

1. ปริมาณความรู้ท่ีไดรั้บ      

2. หตัถการท่ีไดฝึ้กปฏิบติั      

3. ปริมาณของกิจกรรมวชิาการ      

4. รูปแบบและเน้ือหาของกิจกรรมวชิาการ      

5. ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

6. บรรยากาศในการท างาน      

7. ความหลากหลายของผูป่้วยท่ีดูแล      

2 

0 1 1 1 5 2 1 6 

7 0 2 1 5 2 1 6 
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หัวข้อการประเมิน 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

นอ้ย 

ไม่พึง

พอใจ 

ประเมิน

ไม่ได ้

8. ความเอาใจใส่ของอาจารยต่์อแพทยป์ระจ า
บา้น 

     

9. การเปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีส่วน
ร่วมตดัสินใจในการดูแลรักษาผูป่้วย 

     

10. วธีิการและคุณภาพการสอนของอาจารย ์      

หากมีแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้งสนใจจะใชเ้วลาช่วง Elective มาปฏิบติังานในสาขาน้ี ท่านจะ 

 สนบัสนุนเตม็ท่ี  สนบัสนุน  เฉย ๆ  ไม่สนบัสนุน 

ข้อเสนอแนะ/เหุ

ตผล

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

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

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

                                                                                           ลงช่ือ..........................................................(ผูป้ระเมิน) 

                                                                                                วนัท่ี.............../........................../...............     
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 ผนวกที่ ๑๐ 

คุณวุฒิอาจารย์ศัลยแพทย์ 
                              อาจารยศ์ลัยแพทยทุ์กท่านไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัแพทยศ์าสตร์ศึกษา อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/ 2 ปี 

อาจารย ์   อาจารยศ์ลัยแพทยทุ์กท่านจะไดรั้บการส่งเสริมให้เรียน อนุสาขา และสามารถขอต าแหน่งวิชาการตาม

เกณฑข์องมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ส่งเสริม การท าวจิยั 1เร่ืองต่อ 3ปี   ส่งเสริมการเป็น speaker 1 เร่ือง/ปี 

การบริการ โดยออกตรวจ 1-2คร้ัง/สัปดาห์  เขา้ผา่ตดั 1-2คร้ังต่อสัปดาห์  อยูเ่วร  3-4 คร้ังต่อเดือน  
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คณุวฒิุของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขา/อนุสาขา ประจ ากลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกลาง 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

1. นาย ชยัพร  สุวชิชากุล ชาย 47 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ สาขาศลัยศาสตร ์
- อนุมตับิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาเวชศาสตร์  
   ครอบครวั 
-  ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ อนุสาขาผ่าตดัผ่าน
กลอ้ง     

2539 นายแพทย์
เชีย่วชาญ   
หวัหน้ากลุ่มงาน
ศลัยกรรม 

เตม็เวลา 
   
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  40% 
บรกิาร   30% 
วชิาการ  30% 

2. นาย สมเกยีรต ิ อศัวโรจน์พงศ ์ ชาย 49 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์          
ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั     

-  อนุมตับิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ   
   สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 

2538 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ     
และหวัหน้ากลุ่ม
งานพฒันา
คุณภาพ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  40% 
บรกิาร   30% 
วชิาการ  30% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

3. นาย สุภกจิ  ฉตัรไชยาฤกษ์ ชาย 40 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  อนุมตับิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขา
ศลัยศาสตรล์ าไสใ้หญ่ และทวารหนกั 

- อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรป้์องกนั 

2546 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ   และ
หวัหน้ากลุ่มงาน
ประกนัสุขภาพ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  40% 
บรกิาร   30% 
วชิาการ  30% 
 

4. นายโดม  เจรญิทอง ชาย 43 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  ก าลงัศกึษาต่อ ประกาศนียบตัรผูเ้ชยีวชาญการ
ผ่าตดัเตา้นม 

 
 

2548 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร  70% 
วชิาการ  20% 
 

5.นาย ณรงค ์ บุญญากาศ   
 

ชาย 38ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2550 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

 - ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ อนุสาขาผ่าตดัผ่าน
กลอ้ง 

บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 
 

6.นาย  อทิธพิล  วริตันภานุ  ชาย 37 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ อนุสาขาผ่าตดัผ่าน
กลอ้ง 

2556 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

7.นาย ปัญญา ทวปีวรเดช ชาย 37 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
มะเรง็วทิยา 

2556 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

8นาง ธญัชนก  สว่างแสงวฒันา  หญงิ  40 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  ก าลงัศกึษาต่อวุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ
สาขาศลัยศาสตรม์ะเรง็วทิยา 
 

2559 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

9. นายกฤษฎา  กองสวสัดิ ์ ชาย 34 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  ก าลงัศกึษาต่อประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ อนุ
สาขาผ่าตดัผ่านกลอ้ง     

2560 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

10.นางสาว ฉัตรนภา  ศรคีรินิทร ์ หญงิ  33 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2560 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
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บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

11.นางสาว ภทัรส สว่างศรี  หญงิ 32 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2560 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

12.นางสาว  ภารว ี  ประยูร
หงษ์  

ชาย 34 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์     
   หลอดเลอืด    
 

2561 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

13.นาย  จิตรภานุ   ยงวงค์ศิลป์ ชาย 36 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
อนุสาขาศลัยศาสตรม์ะเรง็วทิยา  

-ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญ อนุสาขาผ่าตดัผ่าน
กลอ้ง     

2562 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

14. นาย  ดุษฎ ี  มศีริ ิ ชาย 30 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2562 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

15. นาย เกษมศกัดิ ์ พยงุธนะทรพัย ์ ชาย 47 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ 
   สาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง 

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2539 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

16. นายสนัต ิ กุลาด ี ชาย 39 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ                          
   สาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง 
 
 
 
 
 
 

2562 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

17. นาย ธานินทร ์ กลลดาเรอืงไกร  ชาย 49  ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาประสาท   
  ศลัยศาสตร ์ 

2538 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

18. นาย ชยัพล  วุฒโิอภาส ชาย 41ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาประสาท
ศลัยศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

2547 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

19 . นาย ชวนิท ์ สุขะพริยิะ ชาย 44 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์  
   ยโูรวทิยา 

2543 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  30% 
บรกิาร   40% 
วชิาการ  30% 

20. นาย  พฤกษ์   ชาย 36ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
   ยโูรวทิยา 

2558 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   80% 
วชิาการ  20% 

21. นาย พเิชษฐ ์ ชาย 35 ปี - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ 
   สาขาศลัยศาสตรย์โูรวทิยา 
 

2559 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   80% 
วชิาการ  20% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

22. นาย บญัญตั ิ ละอองทอง ชาย 70 ปี -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์  
-   

- นายแพทย์
ขา้ราชการน า
นาญ 

บางเวลา 
สัดส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   80% 
วชิาการ  20% 
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คณุวฒิุของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขา/อนุสาขา ประจ ากลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์ 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บางเวลา 

1. นายศรณัย ์วรรณจ ารสั  ชาย 56 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ สาขาศลัยกรรม
ตกแต่งและเสรมิสรา้ง 

 
 
 

2532 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 
หวัหน้ากลุ่ม
งานศลัยกรรม 

เตม็เวลา 
   
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  70   % 
บรกิาร  20   % 
วชิาการ 10  % 

2. นายก าพล รชัวรพงศ์ ชาย  49 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
มะเรง็           

 

2540 นายแพทย์
เชีย่วชาญ    
 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  40% 
บรกิาร   30% 
วชิาการ  30% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บางเวลา 

3. นายเกยีรตพินัธุ ์สุคนัธปรยี ์ ชาย 49 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2540 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ    

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  40% 
บรกิาร   30% 
วชิาการ  30% 

4. นายสราวุธ ฐานะวุฑฒ ์ ชาย 47 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 
 

 
2551 

นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร  70% 
วชิาการ  20% 
 

5. นายราวนิ วงษ์สถาปนาเลศิ  ชาย 39 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ตบั ตบัอ่อนและทางเดนิน ้าด ี

2549 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ 
ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บางเวลา 

 

6. นายกฤษกร ศรกีรีตวิงศ์ ชาย 40 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2557 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

7. นายนิรกลัป์ พึง่โสภา ชาย     41 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2561 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
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บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

8. นายยงสุข ธรรมโชต ิ ชาย  51 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2535 
 

นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

9. น.ส.ดวงกมล พุทธคุณรกัษา  หญงิ   35 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
เดก็ 
 

2561 
 

นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

10. นายสุธน เอกเสถยีร  
 

 

ชาย 54 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ประสาท 
 

2538 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
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บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 

11. นายน าชัย มานะบริบูรณ์   ชาย 46 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 
 

2547 
 

นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

12.นายพรีดนย์ คณติานุพงษ์ ชาย  37 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  
- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 
 

2560 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

13. นายนิวฒัน์ ลกัขณาวงศ์ ชาย 37 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  
- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 
 

2561 
 

นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  0% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  สาขาศลัยศาสตร์ 
 

126 
 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

14. นายภวูดล ฐติวิราภรณ์ ชาย  34 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ทรวงอก 

2561 นายแพทย์
ปฏบิตักิาร 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
 

15.นายฉตัรพงษ์ ศาสตรสาธติ ชาย  48 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญ                          
   สาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง 
 
 
 
 
 
 

2547 นายแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ 

เตม็เวลา 
สดัส่วนการ
ท างาน 
บรหิาร  10% 
บรกิาร   50% 
วชิาการ  40% 
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ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

16. นายสมคดิ จนิดาสมบตัเิจรญิ ชาย 39 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ประสาท 
 

2558 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

17. นายกรญัชยั ตรตีรง ชาย 33 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2560 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

18. น.ส.วายนู วจะโนภาส หญงิ 34 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

2560 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

19. นายเกยีรตศิกัดิ ์ทศันวภิาส ชาย 38 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2556 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

20. นายวทิวสั ไทยเจรญิพร ชาย 39 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  
- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 
 

2559 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 
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21. นายจกัรชยั บุณยวณิชย ์ ชาย 41 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2561 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

 

ช่ือ – นามสกลุ เพศ อายุ คณุวฒิุ (ปริญญา)ตรี-คณุวฒิุสงูสดุ ปีท่ีรบั
ราชการ 

ต าแหน่ง
ทางการหรือ

ระดบั 

ประเภทเตม็
เวลา/บาง
เวลา 

22. นายอธวิุฒ ิบวรวฒันาวานิช ชาย 32 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2561 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

23. นายไพศาล ว่องธวชัชยั ชาย 35 - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ    

- วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ทรวงอก 

2562 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 

24. น.ส.สรลันุช ปัญญาวรคุณชยั หญงิ 32 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ   
-  วุฒบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 
 

2562 แพทยห์ว้งเวลา บรกิาร   50% 
วชิาการ  50% 
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