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วิสัยทัศน
เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงเพื่อใหมีความรูและความสามารถในวิชาชีพอันเปน
มาตรฐานในระดับสากลและเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย
พันธกิจ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คือ ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริ มสร้างและเสริ มสวยเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านศัลยกรรมและความรู ้เฉพาะทาง ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อให้เป็ นแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านศัลยกรรมทัว่ ไป ความรู ้ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและมีทกั ษะในการ
ดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมตกแต่ง ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ
นอกจากความรู ้และทักษะด้านศัลยกรรมตกแต่งแล้วศัลยแพทย์ตกแต่งควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่สาํ คัญได้แก่
ความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ การสื่ อสารและปฏิสมั พันธ์ การ
ทํางานเป็ นทีม มีความคิดวิเคราะห์ ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างองค์รวมตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย
ผูร้ ่ วมงานและองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการให้การบริ การทางศัลยกรรมตกแต่งโดยอยูบ่ นพื้นฐานของความ
ต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชนและสังคม
คำขวัญ
วิชาการยอด วินัยเยี่ยม เปยมคุณธรรม
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จุดประสงคการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรตกแตง
1.จุดประสงคทั่วไป
เปนหลักสูตรการฝกอบรมศัลยแพทย เพื่อใหมีความรูดานวิชาการ ความสามารถและทักษะในการใหการ
รักษาทางดานศัลยศาสตรตกแตง เพื่อใหแพทยผูผานการฝกอบรม สามารถใหการรักษาและใหคำแนะนำแกผูปวย
ดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.จุดประสงคเฉพาะ
เพื่อใหศัลยแพทยผูผานการฝกอบรม เปนผูที่มีความรูความชำนาญเฉพาะทางในดานศัลยศาสตรตกแตง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
1 มีความรูในดานศัลยศาสตรทั่วไปพื้นฐาน และความรูในดานศัลยศาสตรตกแตงเปนอยางดี และสามารถ
นำมาประยุกต เพื่อใชในการรักษาผูปวยทางดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยางถูกตองเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2 มีความรูความสามารถในการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจพิเศษดานหองปฏิบัติการและ
รังสีวินิจฉัย การดำเนินการสืบคนตามขั้นตอน เพื่อการวินิจฉัยโรคทางดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3 มีความรูความสามารถในการใหการรักษาผูปวยดานศัลยศาสตรตกแตงทั้งในดานการรักษาโดยการ
ผาตัด และการรักษาโดยวิธีการรักษารวมอื่นๆ ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
4 มีความรูความสามารถ ดานศัลยศาสตรตกแตงในการเตรียมผูปวยเพื่อการผาตัด การเลือกวิธีผาตัด
ขั้นตอนและวิธีการผาตัด การดูแลหลังการผาตัด และรวมถึงการปองกันและแกไขผลขางเคียงและ
ภาวะแทรกซอนตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5 มีความรูความสามารถ ในการใหการรักษาผูปวยดานศัลยศาสตรตกแตง ในหัวขอตางๆดังนี้
1. Basic principle in plastic surgery
2. Craniofacial surgery
3. Maxillofacial surgery
4. Head and neck surgery
5. Hand surgery
6. Skin and soft tissue tumor
7. Thermal, Electrical and chemical burn
8. Major soft tissue reconstruction
9. Basic and advance wound care
10. Micro-surgery
11. Cosmetic surgery
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6 มีความรูความสามารถ ในดานศัลยศาสตรตกแตง ที่จะสามารถใหความรูและคำแนะนำ ที่ถูกตองและ
เหมาะสมใหแกผูปวย ญาติ และประชาชนทั่วไปไดและประสานงานบุคคลากรทางการแพทยในระดับ
ตางๆเพื่อความรวมมือในการรักษาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
7 เปนผูที่มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถในการศึกษาคนควา และ ฝกฝนหาประสบการณ เพื่อใหเกิด
ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ กับองคความรูใหม ดานวิทยาการและการรักษา ที่มีการ
พัฒนาการและเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา
8 เปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย, ญาติผูปวย, แพทยและบุคลากรทางการแพทย และ
ผูเกี่ยวของในทุกระดับ
9 เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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หนาที่และการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง
แพทยประจำบานชั้นปที่ 1 - 2
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูพื้นฐานทางศัลยศาสตร เตรียมความรู ทักษะ และประสบการณ ซึ่งจะ
สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมเบื้องตนทั้งใน
ผูปวยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะดานศัลยศาสตรทั่วไป และศัลยศาสตรเฉพาะทางอื่นๆที่เกี่ยวของ และสามารถให
คำแนะนำและสงผูปวยไปรักษาตอโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะตอไปได
1.สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมระดับไมซับซอนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน
รวมถึงศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก
1.1 ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมที่หองตรวจโรคผูปวยนอก
1.2 ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และอาจารยแพทย
1.3 ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมที่พบบอยและที่วินิจฉัยไมซับซอนไดดวยตนเอง
1.4 ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และ
วิสัญญีแพทย โดยปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตของศัลยกรรม
1.5 ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมกับ แพทย
ประจำบานชั้นสูงกวาและชวยแพทยประจำบานชั้นสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวย
ที่ซับซอนมากขึ้น
1.6 ปฏิบัติงานในหนวยวิสัญญีวิทยา เพื่อเรียนรูการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวาง
ผาตัดและหลังผาตัดในแงมุมของวิสัญญีแพทยเพื่อนำความรูมาประยุกตใชในการ
ดูแลผูปวยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง ตอไป
1.7 ปฏิบัติงานในหนวยศัลยศาสตรเฉพาะทาง และหนวยที่เกี่ยวของ ไดแก
ศัลยศาสตรทั่วไป, ยูโรวิทยา, กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร
ลำไสใหญและทวารหนัก, ศัลยศาสตรทรวงอก,
ประสาทศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และพยาธิวิทยา
1.8 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถชวยการ
ผาตัดในหัตถการการผาตัดเบื้องตน ที่ไมซับซอน สำหรับกลุมโรคทางศัลยศาสตร
ทั่วไป และศัลยศาสตรเฉพาะทางอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ
ดาน (Medical Knowledge and Skills)
2.1 เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic medical
science) ความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรตกแตง
2.2 เขารับการอบรม Advanced Trauma Life support
2.3 เขารับการอบรม Advanced Cardiac Life support
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2.4 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการของกองศัลยกรรม ไดแก Morbidity and Mortality
conference, Grand Round, Journal club, Interdepartement conference
2.5 เขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆของโรงพยาบาลและการประชุมระหวางสถาบัน
เชน ประชุมวิชาการประจำปคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และประชุมวิชาการ ๓
สถาบัน(จุฬา-รามา-ศิริราช), Inter-hospital conference ของชมรมและสมาคม
แศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ฯลฯ
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-based
Learning and Improvement)
3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย
3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
3.4 กำหนดหาหั ว ข อ วิ จ ั ย ที ่ ต นสนใจ และติ ด ต อ อาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษา และดำเนิ น การReview
Literature
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1 เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย
4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
แบบองครวม ผสมผสาน และ ผูปวยเปนศูนยกลาง
4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
4.7 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มี
จำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับระบบ
หลักประกันสุขภาพของชาติ
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หนาที่และการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง
แพทยประจำบานชั้นปที่ 3 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปที่1
1. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
1.1 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง
ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนที่ไมซับซอน และตรวจ
รวมกับแพทยประจำบานชั้นปที่ ๔ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะที่
ซับซอน
1.2 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา
ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ
บานปที่ ๓,๕ และใหคำแนะนำปรึกษากับแพทยประจำบานปที่ต่ำกวา
1.3 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด ในการผาตัด
ดานศัลยศาสตรตกแตงตางๆ ได และสามารถ ผาตัดดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตง
ที่ไมซับซอนได
2. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ
ดาน (Medical Knowledge and Skills)
2.1 เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
- Case Discussion
- CME
2.2 เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของกอง
ศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
2.3 จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทาง
การแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ในรูปของ Journal club สัปดาหละ ๑
ครั้ง และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง
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2.4 ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล ( Interhospital Plastic Surgery Conference) ซึ่ง
จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง
ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด
ประชุม
2.5 กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการ
ประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศ
ไทย และการประชุมวิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับดานศัลยศาสตรตกแตง
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
3.4 ศึกษาและดำเนินการงานวิจัย โดยเปนผูวิจัยหลักดำเนินการเขียน และ
นำเสนอ proposal ตอคณะกรรมการวิจัย
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
4.1 เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒
4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
4.7 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต
มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
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หนาที่และการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง
แพทยประจำบานชั้นปที่ 4 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปที่ 2
1.. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
1.1 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง
ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนที่ไมซับซอน และตรวจ
รวมกับแพทยประจำบานชั้นปที่๓ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะที่
ซับซอน
1.2 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา
ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ
บานปที่๓,๕
1.3 ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตงโดยกำหนดให
บริหารจัดการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลทั้งหมด และ การจัดตารางการผาตัด
ของแผนกทั้งหมด และเปนผูประสานงานระหวางแพทยประจำบาน และ อาจารย
แพทย
1.4 เรียนรูดานSurgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด
และสามารถผาตัดดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงที่ซับซอนมาก
ขึ้นได
2. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ
ดาน (Medical Knowledge and Skills)
2.1 เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
- Case Discussion
- CME
2.2 เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของกอง
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ศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
2.3 จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทาง
การแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ในรูปของ Journal club สัปดาหละ๑
ครั้ง และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง
2.4 ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล (interhospital plastic surgery conference) ซึ่ง
จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง
ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด
ประชุม
2.5 กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมวิชาการ
ประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง
ประเทศไทย และการประชุมวิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับดานศัลยศาสตรตกแตง
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
3.4 ดำเนินการทำวิจัยในขั้นการเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลขอมูล และ
สรุปผลงานวิจัย และ นำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมและสอบ
สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
4.1 เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒
4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
4.7มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
5.2พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
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6.การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต
มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
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หนาที่และการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง
แพทยประจำบานชั้นปที่ 5 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปที่ 3
1. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
1.1 เรียนรูการตรวจดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และหองฉุกเฉินได
ดวยตนเอง ทั้งในภาวะเบื้องตน และ ซํบซอนได
1.2 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตงในแผนกผูปวยใน และการปรีกษา
จากผูปวยนอกแผนกในภาวะตางๆ ทั้งลักษณะเบื้องตน และ ซับซอนได และ
สามารถนำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยได
1.3 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถผาตัด
ดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงที่ซับซอนมากขึ้นได
1.4 กำหนดใหเปนที่ปรึกษาแพทยประจำบานปที่๔ ในการบริหารจัดการการดูแล
ผูปวยใน และการผาตัดทั้งหมดภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตงและสามารถ
นำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยในกรณีที่จำเปนได
2. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills)
2.1 เพิ่มพูนประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ใหมี
ความเชี่ยวชาญและแตกฉานมากขึ้น
2.2 เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
- Case Discussion
- CME
2.3 เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของภาควิชา
ศัลยศาสตร หรือ ศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
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2.4 จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย
ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้งจากในและตางประเทศ ในรูปของ Journal club และ
CME เดือนละ ๑ ครั้ง
2.5 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล (interhospital plastic surgery conference) เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ทุก ๒ เดือนตอครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง (อยางนอย ๑๒ ครั้ง/ ๓
ป)
2.6 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุม
วิชาการประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยเสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรม
ศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหงประเทศไทย
เปนตน
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลังได
3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
3.4 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู รูรอบในเชิงกวางในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย
และมีความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับศัลยศาสตรตกแตงและในการปฏิบัติงานดูแลรักษา
ผูปวย
3.5 เรียนรูการเขียน Manuscript เพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการ และสนับสนุนให
ไดตีพิมพในวารสารวิชาการทางการแพทยทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
4.1 เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
4.7 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
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5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหาร
ทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับ
ระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
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การปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ
1. การขึ้นปฏิบัติงานบน Ward เริ่ม 06.30 น. ในวันราชการ และไมเกิน 08.00 น. ในวันหยุดราชการ
หัวหนาแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตง มีหนาที่รับผิดชอบผูปวยทุกรายในสายโดยแบงงานการ
Round ward และปฏิบัติงานใหแพทยประจำบานทุกคนตามความเหมาะสม
2. การรับปรึกษาในฐานะแพทยเวรอยูตั้งแต 16.00 น.
แนวทางวิธีการปฏิบัติของแพทยประจำบานในการอยูเวรนอกเวลาราชการ
1. แพทยประจำบานสมทบ (Resident rotation) และแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงปที่ 3 จะมา
รับปรึกษากอนโดยมี นักเรียนแพทยทหารและแพทยฝกหัดมารวมดูแลผูปวยดวย
2. แพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงปที่ 3 ตองรายงานใหแพทยประจำบานปที่ 4 และ 5ที่อยูเวรวันนั้น
ทราบในผูปวยทุกราย
3. ถาหัวหนาแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตงเห็นควรวาควรปรึกษา Staff ใหทำการติดตอไดทันที
4. กรณีติดตอแพทยประจำบานในระดับชั้นใดไมไดใหติดตอ แพทยประจำบานในระดับสูงขึ้นไดเลย และ
หากเกิดกรณีติดตอแพทยประจำบานในระดับตางๆ ไมไดใหตาม staff ในสาย หัวหนาสาย และหัวหนา
กองศัลยกรรมตามลำดับ
5. ใหแพทยประจำบานทุกคนรับผิดชอบอยูเวรตามตารางเวรซึ่งแจงและไดรับอนุมัติจากอาจารยประจำ
แผนกศัลยศาสตรตกแตง
6. แพทยประจำบานที่อยูเวร จะตองปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล และสามารถตามหรือติดตอไดทันที
และหามอยูเวรซ้ำซอนกับเวรหองฉุกเฉิน หรือเวรราชการอื่น ๆ ภายนอกโรงพยาบาล

ขอกำหนดการลาปวยและลากิจในการปฏิบัติหนาที่แพทยประจำบาน
การลาปวย
: กรณีแพทยประจำบานปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสามารถลาปวยไดตามความ
จำเปนและเหมาะสม แตหากการลาปวยเกินกวา 15 วันคณะกรรมการอาจพิจารณาให
ปฏิบัติหนาที่ซ้ำใน Rotation เดือนนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
การลาคลอด : อนุญาตใหลาคลอดบุตรไดในชวงเวลา 15 วันหากเกินกวากำหนด คณะกรรมการอาจ
พิจารณาใหปฏิบัติหนาที่ซ้ำใน Rotation นั้น ๆ ตามความเหมาะสม
การลากิจ
: หากแพทยประจำบานมีกิจจำเปนตองหยุดปฏิบัติงาน อนุญาตใหลากิจไดไมเกิน 10 วัน
ตอปการศึกษาโดยตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการกอนการลากิจ
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การประเมินผลแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตง
การวัดและการประเมินผล การเลื่อนชั้นป
ในการประเมินผลการฝกอบรมของแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะประกอบดวย
1. การประเมินผลโดยใบประเมินจากการปฏิบัติงาน,กิจกรรมวิชาการและงานวิจัย
1.1 คะแนนการปฏิบัติงาน รอยละ ๖๐
1.2 คะแนนประเมินโดยผูรวมงาน รอยละ ๑๐
1.3 คะแนน Log book รอยละ ๑๐
1.4 การประเมิน EPA อยูในเกณฑ ผาน
1.5 การประเมินงานวิจัยผานเกณฑในแตละชั้นป
1.6 การประเมินจริยธรรม อยูในเกณฑผาน
2. การสอบภาคทฤษฎี
2.1 Formative examination รอยละ ๑๐
2.2 Intraining examination รอยละ ๑๐
3. เกณฑการผานชั้นป
แพทยประจำบานจะตองมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยางนอยรอยละ ๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔
และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน

1. การประเมินผลโดยใบประเมินจากการปฏิบัติงาน,กิจกรรมวิชาการและงานวิจัย
1.1 การปฏิบัติงาน
จุดประสงคเพื่อประเมินความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน ทั้งในดานการService Round ,ความ
สมบูรณแบบของMedical records และเวชระเบียน ,การรายงานคนไข ,การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ โดยคะแนนผานตอง
เกิน รอยละ๖๐ขึ้นไปในทุกหัวขอ รวมถึงเรื่องการประเมินดานความรูความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยของแพทยประจำบาน
ทั้งจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย ,กิจกรรมทางวิชาการ ,การรายงานCase ในเวลาและนอกเวลา ,ขณะเขาชวยผาตัด ,การนำ
ความรูไปประยุ กตใชและถ ายทอด โดยในสวนของการService Round และความสมบุร ณของMedical Record และเวช
ระเบียนนั้น แพทยประจำบานตองปฏิบัติงานไดครบถวนสมบุรณรอยละ๑๐๐ สวนในเรื่องอื่นๆนั้นคะแนนการผานตองเกิน รอย
ละ๘๐ ขึ้นไป และเมื่อนำทั้งสองหัวขอมาคิดรวมกับคะแนนการประเมินดานจริยธรรมแลวนั้น ตองมีคะแนนผานตั้งแตรอยละ๕๐
ขึ้นไป
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1.2 การประเมินโดยผูรวมงาน
เนื่องจากในการทำงานของแพทยนั้นจำตองมีการทำงานรวมกับผูอื่น ทั้งแพทยประจำบานดวยกันเอง, อาจารยแพทย ,
พยาบาลและเจาหนาที่ประจำหอผูปวย, แผนกผูปวยนอก และ หอผูปวยหนัก จุดประสงคของการประเมินนี้จึงเพื่อประเมินการ
ปฏิบัติงานของแพทยประจำบานรวมกับผูอื่น และ การปฏิสัมพันธ การสื่อสารกับผูอื่น
1.3 Log book
จุดประสงคเพื่อใหทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทยประจำบาน โดยแพทยประจำบานและจะตอง
บันทึกรายการผาตัดและชวยผาตัดลงในแบบบันทึกLog book โดยมี พ.ท.ชัยรัตน บุรุษพัฒน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง ดูแล
และใหคะแนนหลัก
1.4 การประเมิน EPA
หลักสำคัญในการประเมิน Entrustable Performance Activities (EPA)
การดูแลรักษาผูปวย (patient care) : สามารถใหการตรวจรักษา มีทักษะการซักประวัติและตรวจรางกายที่ตรง
ประเด็น เพื่อใหไดขอมูลที่สำคัญ การสงตรวจและแปลผลทางหองปฏิบัติการ และเอ็กซเรย การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และ
การวางแผนการรักษา ผาตัดที่เหมาะสม สามารถสังเกตอาการ ภาวะแทรกซอน และ ประเมินซ้ำ
ความรูและทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) : มีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวโรค การ
วินิจฉัย ,การรักษา ผาตัดเปนอยางดี และสามารถดึงความรูที่มี และสามารถนำความรูที่มีมาประยุกตใชกับการรักษาผูปวยได
มีทักษะในวางแผนการผาตัด และการผาตัดเปนอยางดี
ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) : มีทักษะในการสื่อสารกับผูปวย
และญาติ การอธิบาย การใหความรู และการตอบขอสงสัยซักถาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) : สามารถ ปรับตัว
และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ทั้งการดูแลผูปวย การทำวิจัย การจดบันทึกขอมูลทางการแพทย เปนตน
ความเปนมืออาชีพ (professionalism) PF : มีความเมตตา กรุณา เคารพผูอื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริย
ศาสตร มีความรับผิดชอบตอผูปวย สังคม วิชาชีพ และตอตนเอง
การปฏิบัติบนฐานแหงระบบ (systems-based practice) : มีการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ผูปวย
โดยในหลักสูตรศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลานี้ไดแบงการประเมินEPA ออกเปน ๖ ทักษะ
ไดแก Burn ,Mandible fracture, Cleft lip, ALT free flap, Breast reconstruct, Research
โดยเกณฑการประเมินคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือ
วาผานเกณฑการประเมิน
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1.5 การประเมินงานวิจัยผานเกณฑในแตละชั้นป
- ชั้นปที่๒ ตองทำProposalใหเสร็จ และผานEthic committee ภายในเดือนพฤษภาคม ของป๒
- ชั้นปที่๓ ตอง Collect Data ใหเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ของป ๓
- ชั้นปที่๔ ตองสง Full Paper ภายในเดือนพฤศจิกายน และ Present งานสัปดาหวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา และ การประชุมนำเสนองานวิจยั แพทยประจำบานโดยสมาคมศัลยศาสตรตกแตง ภายในเดือนเมษายน ของป ๔
1.6 การประเมินจริยธรรม
จุดประสงคเพื่อประเมินจริยธรรมพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการปฏิบัติงานในฐานะแพทยประจำ
บาน ไดแก ความซื่อสัตย ,การตรงตอเวลา ,การมีวินัยปฏิบัติตามกฏระเบียบ และการแตงกาย, การใหความเคารพและใหเกียรติ
ตอตนเองและผูอื่น ,มนุษยสัมพันธ และ ความเปนผูนำ
2. การสอบภาคทฤษฎี
2.1

2.2

Formative examination
เปนการสอบภายในสถาบัน แบงเปน Multiple choices Formative examination และ Oral
examination
2.1.1 Multiple choices Formative examination
เปนการสอบปรนัยจำนวน ๓๐ ขอ โดยขอสอบไดจากคณาจารย ในแผนกศัลยศาสตรตกแตงโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลาเอง แพทยประจำบานจะตองสอบใหไดอยางนอยรอยละ ๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓,
๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน
2.1.2 Oral examination
เปนการสอบโดยการสัมภาษณจากคณาจารยในแผนกศัลยศาสตรตกแตงโรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลาเอง โดยมีทั้งหมด๖สถานี และเกณฑผานคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นป
ที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน
Intraining examination
เปนการสอบปรนัย โดยเกณฑการผานประเมินจะยึดตามขอกำหนดของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย

3. เกณฑการผานชั้นป
ลำดับ หัวขอ
1. Research

รายละเอียด
หมายเหตุ
ป 2 ตองทำ proposal ใหเสร็จ และผาน
ทำโทษ 2 คะแนน/ครั้ง
ethic committee ภายในพฤษภาคมของปที่
2
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ป 3 collect data ตองสำเร็จภายใน
พฤษภาคมของปที่ 3
ป4 full paper ตองเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน
, present งานวิจัยภายในเมษายน ของปท4ี่
2. Log book
ทุกเดือนตองไมนอยกวารอยละ 80
ทำโทษ 1 คะแนน/ครั้ง
3. การถูกลงโทษโดย
มีการรายงานทุก 3 เดือน
ทำโทษ 5 คะแนน/ครั้ง
1. การภาคทัณฑ
เปนมติของอาจารยในแตละสายพิจารณา โดย
2. วากลาวตักเตือน พิจารณาตามขึ้นตอนเบื้องตนกอน ไดแก วา
เปนลายลักษณอักษร กลาวตักเตือน, เขียนรายงาน ในกรณี ตัดสิน
3. เขียนรายงาน
ไมไดใหสงคณะกรรมการพิจารณา
4. สงใบประเมินสถาบัน ให resident ทุกคนสงขอมูลใหอาจารย
ทำโทษ 1 คะแนน/เดือน ถาไมสงให
ครบ
สงใบประเมิน
อาจารย
5. Intraining exam
Resident ที่สอบตก
ทำโทษ 2 คะแนน/ครั้ง
และFormative
exam
ทุกชั้นป
6. ขาดเรียน หรือ ขาด ไมมีเหตุผลอันสมควร
ทำโทษ 10 คะแนน/ครัง้
สอบ
7. การสรุปเวชระเบียน จนท.จะสงรายชือ่ มาใหคุณปรียาภรณ
4 chart / 1 คะแนน
8. เวลาเรียน / เวลาเขา เวลาเรียนต่ำกวารอยละ 80
ทำโทษ 16 คะแนน
รวมประชุมวิชาการ
หมายเหตุ
1. เกณฑการพิจารณาในแตละปคะแนนรวม – ถูกทำโทษมากกวา 15 คะแนนใหซ้ำชั้นในแตละป / เมื่อซ้ำชั้นแลว ใหเริ่ม
นับคะแนนใหม - ถูกทำโทษมากกวา 40 คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบ)
2. สำหรับทุกชั้นถูกทำโทษมากกวา 40 คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบเมื่อครบกำหนด training)
3. ในกรณีทำผิดรายแรงหรือพฤติกรรมไมเหมาะสม สามารถนำเขาพิจารณาตัดสินโดย คณะอนุกรรมการฯ โดยผลการ
พิจารณาสามารถไมสงสอบหรือใหออกจากการฝกอบรมไดเลย โดยไมจำเปนตองอิงเกณฑใหคะแนนเบื้องตน หรือไมจำเปนตอง
ผานขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑมากอนก็ได
4. การตัดสินใจนี้ใหถือคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
5. มีการสงขอมูลการประเมินใหแพทยประจำบานทุก 2 เดือน ทาง e-mail แพทยประจำบานสามารถอุทธรณได หากไม
อุทธรณภายใน ๓๐วันถือวาแพทยประจำบานยอมรับคะแนนที่สงไปให
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6. ในการซ้ำชั้นติดตอกันเกิน 2 ป จะถูกพิจารณาใหยุติการฝกอบรมและออกจากการฝกอบรม
7. การอุทธรณการตัดสินสามารถทำเรื่องผานคณะกรรมการฝกอบรมไดหลังจากรูผลการตัดสินภายใน 30วัน และสามารถ
ยื่นขอสอบซอมได โดยการสอบซอมจะใชขอสอบเดิม คำพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนขอสิ้นสุดหลังอุทธรณ
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แบบประเมินรายเดือนแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม รพ.รร.6
ผูถูกประเมิน................................................................
แพทยประจำบานชั้นปที่..................
ปฏิบัติงานในกอง/สถาบัน............................................................วันที่ปฏิบัติงาน................................
เวลาที่ปฏิบตั ิงาน [ ] ครบ [ ] ปวย [ ] ลา.........วัน [ ] ขาด..........วัน
1.การประเมินดานความรู
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
ความรูประเมินจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินจากการรายงาน caseในเวลา/นอกเวลา
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินขณะเขาชวยผาตัด
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การนำความรูไปประยุกตใช
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การถายทอดความรู ถูกตอง,สม่ำเสมอ,เหมาะสม
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ หัวขอที่1 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๑)
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
2. การประเมินดานความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
Service round
100
ความสมบูรณของ Medical recordsและเวชระเบียน
100
การรายงานคนไข (routine case report)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การเขากิจกรรมทางวิชาการ (Grand round, Topic,
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
Weekly report, Journal club, MM etc.)
การสงงานที่ไดรับมอบหมายใหทำ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่2 (คะแนนเฉลี่ยรวม/5) (๒)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
3. การประเมินดานจริยธรรมคุณธรรม
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
ความซื่อสัตย
100
การตรงตอเวลา
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ,การแตงงาย
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การใหความเคารพและใหเกียรติตอ ตนเองและผูอื่น
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
มนุษยสัมพันธ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ความเปนผูนำ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ หัวขอที่3 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๓)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ
สูตรคำนวณ
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
(๑*0.4)+ (๒*0.4)+ (๓*0.2)
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ความเห็นเพิม่ เติม/ขอเสนอแนะ........................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน [ ] ผานการฝกอบรม
[ ] ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
[ ] ไมผานการฝกอบรม
[ ] ใหซ้ำการฝกอบรมเปนเวลา..........เดือน..........ป

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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อาจารยผูประเมิน(ลงชื่อ)..............................

ผูถูกประเมิน(ลงชื่อ).........................................................
อาจารยผูดูแล(ลงชื่อ)......................................................
(พ.อ. อัครเดช อรรถอินทรีย)
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การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
1. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ
ผูมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรที่สถาบันฝกอบรมกำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาของการฝกอบรมตอง
ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได
2. เอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย
2.1 หลักฐานการสอบผานBasic science ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
2.2 หลักฐานการอบรม Good Surgical Practice
2.3 หลักฐานการอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย
2.4 หลักฐานการสอบผาน Basic science โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2.5 หลักฐานการอบรม และสอบผาน หลักสูตร ACLS
2.6 หลักฐานการอบรม และสอบผาน หลักสูตร ATLS
2.7 Presentation วิจัย , Poster โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2.8 Presentation วิจัย สมาคมศัลยแพทยตกแตง
2.9 หนังสือรายงานผาตัด (Key procedure) : ผาตัดเอง, ชวยผาตัด
2.10 รายงานตัวอยางผูปวย ๘ ฉบับ
2.11 รายงานวิจัย
3. วิธีการประเมินประกอบดวย ๓ สวนคือ
3.1 การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ
3.1.1 ปรนัย (Multiple choice question; MCQ)
3.1.2 อัตนัย ( เชนModified essay question; MEQ, Essay, Short answer question;
SAQ)
3.2 ประเมินภาคปฏิบัติประกอบดวยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรม เชน หนังสือรายงานผาตัด
(Key procedure), รายงานตัวอยางผูปวย ๘ ฉบับ
3.3 การสอบปากเปลา
ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจำบานที่ไดรับการฝกอบรมครบ ๔ ปเปนตนไป
โดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ ๑ ครั้ง
ผูเขารับการประเมินตองสอบผานการสอบขอเขียนกอนจึงมีสิทธิเขาสอบปากเปลา
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แบบประเมินแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง
กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา
ผูมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
ผูถูกประเมิน ..................................................................................................................
ระยะเวลาเริ่มเขาเรียนตั้งแต.........................................จนถึง...........................................
หัวขอการประเมิน
ผาน
ไมผาน
Basic science
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
อบรม Good Surgical Practice
อบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย
Basic science
รพ.พระมงกุฎเกลา
อบรมหลักสูตร ACLS
อบรมหลักสูตร ATLS
Presentation วิจัย , Poster
รพ.พระมงกุฎเกลา
Presentation วิจัย
สมาคมศัลยแพทยตกแตง
หนังสือรายงานผาตัด (Key procedure)
- ผาตัดเอง
- เขาชวยผาตัด
รายงานตัวอยางผูปวย 8 ฉบับ
รายงานวิจัย
แพทยประจำบานเปนผูมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบวุฒิบัตร
[ ] ครบ
[ ] ไมครบ
............................................
........................................
(...........................................)
(........................................)
แพทยประจำบานชั้นปที่ 5
หัวหนาหนวยศัลยศาสต
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ตารางอาจารยแพทยที่ปรึกษาและที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับแพทยศัลยกรรมตกแตงประจำปการศึกษา
2562 - 2563
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย

แพทยประจำบาน

พ.อ.อัครเดช

พญ.วรรษพร (R2)

ร.อ.ระพีพัฒน (R4)

พ.อ.สุทธิสัณห

นพ.ธนวงศ (R1)

นพ.สิงหา (R3)

ร.อ.ณัฐดนย
(R5)

พ.ท.ชัยรัตน

ร.อ.โกลิศ (R1)

พญ.กรกช (R3)

พญ.สินีนาฎ(R5)

พ.ท.ชาติชาย

พญ.พีรยา (R2)

นพ.นภันต (R4)

แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา มีการแตงตั้งอาจารยปรึกษาเพื่อใหคำปรึกษาและ
ดูแลแพทยประจำบานเปนรายบุคคลตลอดการฝกอบรม โดยใหคำปรึกษาแก แพทยประจำบานทั้งที่เกี่ยวกับปญหาจากการ
ปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว และแตงตั้งอาจารยประเมินการปฏิบัติงานในแตละหนวย
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา
1. ให คำปรึ กษาด า นวิ ช าการแก แพทย ป ระจำบานที่ ได ร ับ มอบหมายตั ้ง แตช ั้ น ป ที่ 1-5 และติดตาม
ความกาวหนาของการฝกอบรมทุก 6 เดือน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผลการประเมินตางๆ และ
รายงานอุบัติการณของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรมเพื่อเปนขอมูลในการใหคำปรึกษาและ
ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจำบาน
2. ใหคำปรึกษาในดานอื่นๆ เชน ปญหาสวนตัว สังคม การเงิน แกแพทยประจำบานตามสมควร โดยเรื่อง
ที่ปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางอาจารยที่ปรึกษาและแพทยประจำบาน ยกเวนมีปญหาที่อาจ
กระทบกระเทือนตอการฝกอบรม อาจารยที่ปรึกษาตองแจงใหประธานการฝกอบรมทราบ เพื่อ
ดำเนินการแกไขตอไป
3. ใหคำแนะนำดานวิชาชีพ และการวางแผนการทำงานในอนาคต
4. หากแพทยประจำบานเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพใหดำเนินการดังตอไปนี้
- อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยประจำสายงานที่แพทยประจำบานทำงานอยูเรียกแพทยประจำบานเขา
พบเพื่อพูดคุย สอบถาม วิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขเบื้องตน
- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายแจงประธานการฝกอบรม เพื่อรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุและ
ใหการดูแลชวยเหลือ
- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายเฝาติดตามประเมินผลพฤติกรรมและดานจิตใจหลังเริ่มแกไข
ปญหา และรายงานใหประธานการฝกอบรม ทราบเปนระยะ
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ประธานการฝกอบรม หรืออาจารยที่ปรึกษาแจงแกตัวแทนแพทยประจำบาน เชน แพทยประจำบานของชั้นป ที่
แพทยประจำบานนั้นเรียนอยู หรือ เพื่อนสนิทใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา ติดตามพฤติกรรม ใหความชวยเหลือแก
ผูเขารับการฝกอบรม
แนวทางการใหคำปรึกษาดานวิชาการ ปญหาการทำงานการปรับตัว ปญหาสวนบุคคล
แผนกศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
หมายเหตุ ปรึกษากองจิตเวชในกรณีผฝู กอบรมจำเปนตองไดรับการประเมินทางจิตเวช โดยสามารถติดตอไดโดยตรง หรือผานกระบวนการให
คำปรึกษาของกอง ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวเปนความลับโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูฝกอบรมลงชื่อรวมกันในเอกสารรับรองการรักษาความลับ
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ตารางการปฏิบัติงานของอาจารย และแพทยประจำบานหนวยศัลยศาสตรตกแตง

จันทร

06.30-08.30
Ward round

08.30-09.30
Grand round

อังคาร

Ward round

พุธ
พฤหัสบดี

Ward round
Ward round

- Senior staff lecture‡
- CF club
- Principalization
O.R.2
O.R.2
- Journal club5
OPD3
- Interesting case

ศุกร

Ward round

- Topic CME
- Short topic review
- Interdepartment
conference

09.30-13.00
Topic review

13.00-16.00
- Special lecture
/weekly report
และการประชุมประจำ
สัปดาห
- Hand conference*
OPD1/OR minor - Case discussion๏

O.R.4

16.00-17.30
Ward round

Ward round

O.R.2
Ward round
- Lab Microsurgery / Ward round
Cadaveric dissection6
- OR trauma**
O.R.4
Ward round

หมายเหตุ
1 OPD วันอังคาร = อ.ชัยชุมพล, อ.อานนท, อ.อัครเดช, อ.ชัยรัตน, อ.ชาติชาย, อ.สุทธิสณ
ั ห, อ.ณัฐพงษ
2 OR วันพุธ = อ.ชัยชุมพล, อ.อานนท, อ.อัครเดช, อ.ชาติชาย, อ.สุทธิสัณห
3 OPD วันพฤหัสบดี = อ.สมชาย, อ.อัครเดช, อ.ชัยรัตน, อ.ชาติชาย, อ.สุทธิสัณห, อ.ณัฐพงษ
4 OR วันศุกร = อ.สมชาย, อ.ชัยรัตน, อ.ณัฐพงษ
5 Journal club = อ.อานนท
6 Lab Microsurgery / Cadaveric dissection = อ.อัครเดช, อ.สุทธิสัณห
* Hand conference รวมกับ orthopedics 1 ครั้ง/2 เดือน
**กรณีที่มีเคส trauma สามารถเปดใช OR trauma ไดทุกวันในชวงเวลาบาย
‡
Senior staff lecture = อ.วีระ (สัปดาหที่1,3) , CF club = อ.ชัยรัตน, อ.ชาติชาย, อ.ณัฐพงษ (สัปดาหที่ 2,4),
Principalization = อ.ชาติชาย (สัปดาหที่ 5)
๏ Case discussion = อ.สุทธิสัณห
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กิจกรรมวิชาการ แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา
1. Grand round
ลักษณะการเรียนการสอน Bedside (การวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ไดรับ รวมถึงความรูดานวิชาการประกอบ
ในสวนที่เกี่ยวของกับผูปวยรายนั้น) กับผูปวยที่เขารับการรักษาทุกคนในแผนกศัลยศาสตรตกแตง
วันจันทร 08.00 – 10.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยศาสตรตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
4. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
5. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
2. Topic review
ลักษณะการ Presentation ในหองประชุม ในหัวขอวิชาการหลักตางๆของการรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง
วันจันทร 10.00-12.00น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พล.ท.ชัยชุมพล และ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
4. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
5. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ
ฝกอบรมแพทยประจำบาน
ตาราง หัวขอ Topic Review
สำหรับแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงควรทำ Topic Review ดังนี้
1. Basic Principle Surgery เชน Skin graft, Flap, Microsurgery
2. Maxillo – Facial injury เชน Soft tissue, Skeletal Fracture
3. Reconstruction Surgery ตามแตละ Region
- Head & Neck เชน Scalp, Eyelid, Cheek, Nose, Ear, Lip
- Chest Wall & breast เชน Soft tissue, Skeletal Fracture
- Trunk & Abdomen เชน Pressure Ulcer
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- Upper & Lower extremity
4. ตาม Case ผูปวยที่นาสนใจในชวงระยะเวลานั้น
5. Cosmetic Surgery
หัวขอ Topic ที่ควรนำเสนอในแตละชั้นป
หมายเหตุ แพทยประจำบานมีสิทธิ์ในการเลือกหัวขอtopic ไดดวยตนเอง โดยผานการปรึกษาและรับรองโดย
คณะกรรมการฝกอบรม
R3
- Skin graft
- Flap classification and application
- Abdominal wall reconstruction
- Chest wall reconstruction
- Perineal reconstruction
- Pressure sore
- Nasal reconstruction
- Ear reconstruction
- Mandible reconstruction
- Midface reconstruction
- Eyelid reconstruction
- Scalp reconstruction
- Flexor tendon injury
- Cheek and lip reconstruction
- Tumor of the lips, oral cavity,
oropharynx
- Salivary gland tumor
- Malignant melanoma
- Maxilla fracture
- Nasal and NOE fracture
- Zygoma fracture
- Mandibular fracture
Breast reconstruction
- Facial paralysis

R4

R5

- Craniofacial microsomia
- Replantation and Revascularization
- Syndromic craniosynostosis
- Non- Syndromic craniosynostosis
- Craniofacial cleft
- Velopharyngeal dysfuction
- Alveolar cleft and craniofacial
orthognatic surgery
- Cleft palate
- Bilateral cleft lip
- Unilateral cleft lip
-Management of lymphedema
- Brachial plexus injury
- Carcinoma of the upper
aerodigestive tract
- Stiff hand and spastic hand
- Vascular anomalies
- Flexor tendon injury
- Extensor tendon injury
- Surgery of gender identitiy disorder
: male to female

- Liposuction
- Hair transplantation
- Abdominoplasty
- Rhinoplasty
- Blepharoplasty
- reconstruction of male genitalia
- Breast reduction
- TMJ dysfuction and OSA
- Structural fat grafting and lipofilling
- Diagnosis and treatment of painfull
neuroma
- Osteoarthritis in the hand and wrist
- Nerve entrapment syndrome
- Eye Ptosis
- Burn reconstruction
- Laser in plastic surgery
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3. Weekly report
การนำเสนอเกี่ยวกับการรักษาผูปวยทุกคนของแผนกศัลยศาสตรตกแตง ในรอบสัปดาหที่ผานมากอนหนาการ
นำเสนอ
วันจันทร 13.00 – 15.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พล.ท.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย และ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
4. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
5. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
4. Senior staff lecture
ลักษณะการเรียนการสอนกับ senior staff เพื่อมุงเนนดานการพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม, surgical
judgement, surgical technique และจริยธรรมทางการแพทย
วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.วีระ วราเวชช
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
2. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
5. Journal club
การนำเสนอเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของบทความวิชาการของดานศัลยศาสตรตกแตงและการวิพากษ
บทความวิชาการ
วันอังคาร 08.30 – 09.30น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี, พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน,
พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
และ คณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ
ฝกอบรมแพทยประจำบาน
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6. Case discussion
ลักษณะการนำเสนอรูปภาพและขอมูลผูปวยและใหแพทยประจำบานวิเคราะห และ เลือกวิธีการรักษาที่
เหมาะสม และการอธิบายขั้นตอนการรักษาและการทำหัตถการผาตัดในรายละเอียด
วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุ ทธิสัณห์ จันทร์ขจร
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
3. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
4. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
7. Short topic
การนำเสนอ topic ยอยตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานศัลยศาสตรตกแตงในลักษณะการพูดนำเสนอและ
discussion
วันศุกร 08.00 – 09.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน และ พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือก Journal ที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ
ฝกอบรมแพทยประจำบาน
8. CME
นำเสนอเนื้อหาวิชาการของ CME (Continuing medical education) จาก Journal Plastic and
Reconstructive Surgery
วันศุกร 08.00 – 09.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน และ พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
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9. Cadaveric dissection
การเรียนดานกายวิภาค (anatomy) และ ฝกการผาตัด เชน การผาตัดยก flaps ตางๆ โดยการผาตัดอาจารย
ใหญ ที่แผนกกายวิภาคศาสตร รพ.พระมงกุฎเกลา
วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุ ทธิสัณห์ จันทร์ขจร และ พ.ต.ณัฐพงษ์ วาณิ ชย์เจริ ญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
10. Interesting case จากสถาบันฝกอบรมและสรุปการปฏิบัติงาน rotation และ elective
วันอังคาร 08.00 – 09.00 น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี และ พ.ท.รศ.ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
3. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
4. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
1.) กิจกรรมวิชาการที่จัดรวมกันภายในภาควิชาศัลยศาสตรตกแตง และ ระหวางแผนกตางๆภายใน
รพ.พระมงกุฎเกลา
- Tumor conference
- Interdepartment conference
- Hand conference
- Trauma audit
- Morbidity and mortality conference
- Clinical pathology conference
2.) กิจกรรมวิชาการ ที่จัดโดย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
- Interhospital conference
- การประชุมวิชาการประจำป สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
- การประชุมวิชาการประจำป Burn and wound care
3.) กิจกรรมวิชาการดานศัลยศาสตรตกแตง ที่จัดโดยสถาบันฝกอบรมอื่นๆ ในสมาคมศัลยศาสตรตกแตงแหง
ประเทศไทย
- Soft cadaveric workshop ในหัวขอตางๆ จัดโดย คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Soft cadaveric workshop จัดโดย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- Annual symposium of plastic surgery จัดโดย แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.รามาธิบดี
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หมายเหตุ
C
= Chief resident
Gen = แผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
Patho = แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
Hand = แผนกศัลยกรรมกระดูกและขอโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา (Hand)
รพ.เด็ก = แผนกศัลยกรรมตกแตงเด็กโรงพยาบาลเด็ก
Xray = แผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Dermatology/ Dentist = แผนกตจวิทยา/แผนกทันตกรรม (Maxillofacial) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
PMK = แผนกศัลยกรรมตกแตงโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
นครฯ = แผนกศัลยกรรมตกแตงโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
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สรุปการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง
แพทยประจำบานชั้นปที่ 1 - 2
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาสตรทั่วไป
ปฏิบัติงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวของ

7 เดือน
7 เดือน
10 เดือน

แพทยประจำบานชั้นปที่ 3 – 5
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา
ปฎิบัติงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวของ สภาบันฝกอบรมรวม และ Elective

25 เดือน
เดือน

หมายเหตุ
- แพทยประจำบานสามารถเลือก Elective ในสถาบันที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ
ฝกอบรมแพทยประจำบาน
- การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน อาจมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงได โดย
คณะกรรมการฝกอบรมตามสถานการณและความเหมาะสม
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Standard Text book ที่แนะนำใหศึกษาโดยละเอียด
1. Grabb & Smith - Plastic Surgery 6th Edition
2. Peter C Neligan 4th edition - Plastic & Reconstruction Surgery
3. Mathes SJ & Nahi F - Plastic & Reconstruction Surgery
4. McCarty JG,ed - Plastic Surgery
5. Georgide GS - Textbook of Plastic ,Maxillofacial and Reconstruction Surgery
6. Goldwyn RM,ed – The Unfavorable Result in Plastic Surgery
7. Bostwick J. – Plastic and Reconstructive Breast Surgery
8. Lee KJ,ed – Essential Otolaryngology: Hand and Neck Surgery 4th Edition
9. David P Green – Operative Hand Surgery 5th Edition
10. Achauer – Plastic Surgery Indication Operation & outcomes
11. Cohen M ed – Mastery of Plastic and Reconstructive Surgery
12. David N. Herndon -Total burn care 5th edition
13.Green ‘s Operative Hand Surgery 7th edition
14. Fonseca – Oral and Maxillofacial surgery 3rd edition
15. Ralph Millard – Cleft Craft volume 3
16. Scott L. Spear – The breast surgery 3rd edition
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Journal ทีแ่ นะนำใหศึกษาเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plastic and reconstructive surgery Journal
Journal of plastic and reconstructive and aesthetic surgery
Annals of plastic surgery
BURNS journal
Journal of craniofacial surgery
Cleft palate- craniofacial journal
Cleft lip palate craniofacial journal
Journal of maxillofacial trauma
Journal of maxillofacial and oral surgery
Journal of craniomaxillofacial surgery
International journal of oral and maxillofacial surgery
Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology, Oral radiology journal
Wound repair and regeneration journal
Journal of wound care
Aesthetic plastic surgery

