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ปรัชญา 

 

เปนสถานฝกอบรมแพทยประจำบานใหเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถในวิชาชีพ 

 

วิสัยทัศน 

 

เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงเพ่ือใหมีความรูและความสามารถในวิชาชีพอันเปน

มาตรฐานในระดับสากลและเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย 

 

พันธกิจ 

 

ศลัยศาสตร์ตกแต่ง คือ ศลัยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวยเป็นสาขาวิชาทางการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีตอ้งอาศยั

ความรู้พื้นฐานทางดา้นศลัยกรรมและความรู้เฉพาะทาง ทางดา้นศลัยกรรมตกแต่งอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงเพื่อใหเ้ป็นแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ี จึงตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นศลัยกรรมทัว่ไป ความรู้ทางดา้นศลัยกรรมตกแต่งและมีทกัษะในการ

ดูแลผูป่้วยศลัยกรรมตกแต่ง ตั้งแต่ระยะก่อนผา่ตดั ระหวา่งผา่ตดั และหลงัผา่ตดัอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานหลกัวิชาการ 

              นอกจากความรู้และทกัษะดา้นศลัยกรรมตกแต่งแลว้ศลัยแพทยต์กแต่งควรมีความสามารถดา้นอ่ืนๆท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

ความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ การส่ือสารและปฏิสมัพนัธ ์การ

ทาํงานเป็นทีม มีความคิดวิเคราะห์ ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัเพื่อใหมี้การพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมถึงการดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งองคร์วมตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย 

ผูร่้วมงานและองคก์รเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการใหก้ารบริการทางศลัยกรรมตกแต่งโดยอยูบ่นพื้นฐานของความ

ตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสังคม  

 

คำขวัญ 

 

วิชาการยอด วินัยเยี่ยม เปยมคุณธรรม 
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รายนามอาจารยหนวยศัลยกรรมตกแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               พล.ท.ปรียพาส นิลอุบล                              พ.อ.วีระ วราเวชช  

                  (อาจารยท่ีปรึกษา)                                               (อาจารยท่ีปรึกษา) 

   พบ.,  อว.ศัลยศาสตรตกแตง,  FACS,  FICS                       พบ., อว.ศัลยศาสตรตกแตง,  FACS,  FICS                                  

       Diplomate of the American Board                           Diplomate of the American Board 

                  of Plastic Surgery                                                  of Plastic Surgery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          พล.ท.รศ.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย                             พล.อ.สมชาย วงษประกอบ  

                  (อาจารยท่ีปรึกษา)                                                 (อาจารยท่ีปรึกษา) 

               พบ.,วว.ศัลยศาสตรตกแตง                 พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง 

 Certificate,  Fellow in Plastic Surgery  (USA) 
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             พล.ต.ผศ.วีระกูล ทีฆะทรัพย                                        พ.อ.(พ)อานนท  ปติเสรี  

                   (อาจารยท่ีปรึกษา)                                               (หัวหนาสถาบันฝกอบรม)                                                                               

  พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง                              พบ.,วว.ศัลยศาสตรตกแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

             พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย                          พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร 

                    (หัวหนาสาย)                                                      (อาจารยประจำ) 

 พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง                พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง 

                อว.เวชศาสตรฉุกเฉิน 
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             พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน                                   พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ  

                  (อาจารยประจำ)              (อาจารยประจำ) 

 พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง               พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร, วว.ศัลยศาสตรตกแตง 

 

 

 

            ร.อ.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ  

                 (อาจารยประจำ) 

            พบ.,วว.ศัลยศาสตรตกแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

รายช่ือแพทยประจำบาน แผนกศัลยกรรมตกแตง รพ.พระมงกุฏเกลา 

ประจำปการศึกษา 2562-2563 

สาขาศัลยศาสตรตกแตง ( แผนกการศึกษา 5 ป ) 

 

ปท่ี 1  นพ.ธนวงศ                   หยองอนุกูล              (ทุน รพ.กำแพงเพชร) 

      ร.ท.โกลิศ                   ศิริวัฒนา                  (ทุน ทบ.) 

ปท่ี 2 พญ.พีรยา                เตชาเสถียร          (ทุน รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแกว) 

       พญ.วรรษพร             รัตนะ                      (ทุน รพ.เจาพระยายมราช สุพรรณบุรี) 

ปท่ี 3  นพ.สิงหา  กอนจะรา  (ทุน รพ.แมสอด)                                                               

                  พญ.กรกช  บอคำ   (ทุน รพ.ยะลา)  

           ปท่ี 4    นพ.นภนัต  บัวรับพร  (ทุน รพ.สงขลา) 

                   ร.อ.ระพีพัฒน  ทรัพยรวงทอง   (ทุน ทบ.) 

        ปท่ี 5   พญ.สินีนาฎ  ธนภูริรัตน  (ทุน รพ.อางทอง) 

                 ร.อ.ณัฐดนย  วงษประกอบ          (ทุน ทบ.) 
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จุดประสงคการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรตกแตง 

 

1.จุดประสงคท่ัวไป 

 เปนหลักสูตรการฝกอบรมศัลยแพทย เพ่ือใหมีความรูดานวิชาการ ความสามารถและทักษะในการใหการ

รักษาทางดานศัลยศาสตรตกแตง เพ่ือใหแพทยผูผานการฝกอบรม สามารถใหการรักษาและใหคำแนะนำแกผูปวย

ดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.จุดประสงคเฉพาะ 

 เพ่ือใหศัลยแพทยผูผานการฝกอบรม เปนผูท่ีมีความรูความชำนาญเฉพาะทางในดานศัลยศาสตรตกแตง โดย

มีคุณลักษณะดังนี้ 

1 มีความรูในดานศัลยศาสตรท่ัวไปพ้ืนฐาน และความรูในดานศัลยศาสตรตกแตงเปนอยางดี และสามารถ

นำมาประยุกต เพ่ือใชในการรักษาผูปวยทางดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยางถูกตองเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

2 มีความรูความสามารถในการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจพิเศษดานหองปฏิบัติการและ

รังสีวินิจฉัย การดำเนินการสืบคนตามข้ันตอน เพ่ือการวินิจฉัยโรคทางดานศัลยศาสตรตกแตงไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

3 มีความรูความสามารถในการใหการรักษาผูปวยดานศัลยศาสตรตกแตงท้ังในดานการรักษาโดยการ

ผาตัด และการรักษาโดยวิธีการรักษารวมอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

4 มีความรูความสามารถ ดานศัลยศาสตรตกแตงในการเตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด การเลือกวิธีผาตัด 

ข้ันตอนและวิธีการผาตัด 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 ท่ีจะสามารถใหความรูและคำแนะนำ ท่ีถูกตองและ

เหมาะสมใหแกผูปวย ญาติ และประชาชนท่ัวไปไดและประสานงานบุคคลากรทางการแพทยในระดับ

ตางๆเพ่ือความรวมมือในการรักษาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

7 เปนผูท่ีมีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถในการศึกษาคนควา และ ฝกฝนหาประสบการณ เพ่ือใหเกิด

ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ กับองคความรูใหม ดานวิทยาการและการรักษา ท่ีมีการ

พัฒนาการและเกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา 

8 เปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูปวย, ญาติผูปวย, แพทยและบุคลากรทางการแพทย และ

ผูเก่ียวของในทุกระดับ 

9 เปนผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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หนาท่ีและการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 1 - 2 

  ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร เตรียมความรู ทักษะ และประสบการณ ซ่ึงจะ

สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมเบื้องตนทั้งใน

ผูปวยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะดานศัลยศาสตรทั่วไป และศัลยศาสตรเฉพาะทางอื่นๆที่เกี่ยวของ และสามารถให

คำแนะนำและสงผูปวยไปรักษาตอโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะตอไปได 

                                1.สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมระดับไมซับซอนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน

รวมถึงศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก  

1.1 ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมท่ีหองตรวจโรคผูปวยนอก 

1.2 ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และอาจารยแพทย 

1.3 ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมท่ีพบบอยและท่ีวินิจฉัยไมซับซอนไดดวยตนเอง 

 1.4 ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และ  

                                       วิสัญญีแพทย โดยปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตของศัลยกรรม 

 1.5 ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมกับ แพทย 

                                       ประจำบานชั้นสูงกวาและชวยแพทยประจำบานชั้นสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวย   

                                       ท่ีซับซอนมากข้ึน 

 1.6 ปฏิบัติงานในหนวยวิสัญญีวิทยา เพ่ือเรียนรูการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวาง 

                                       ผาตัดและหลังผาตัดในแงมุมของวิสัญญีแพทยเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชในการ 

                                       ดูแลผูปวยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง ตอไป 

 1.7 ปฏิบัติงานในหนวยศัลยศาสตรเฉพาะทาง และหนวยท่ีเก่ียวของ ไดแก    

       ศัลยศาสตรท่ัวไป, ยูโรวทิยา, กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร 

       ลำไสใหญและทวารหนัก, ศัลยศาสตรทรวงอก,  

       ประสาทศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และพยาธิวิทยา 

 1.8 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถชวยการ 

       ผาตัดในหัตถการการผาตัดเบื้องตน ท่ีไมซับซอน สำหรับกลุมโรคทางศัลยศาสตร 

      ท่ัวไป และศัลยศาสตรเฉพาะทางอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2. ความรู  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical Knowledge and Skills) 

 2.1 เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (Correlated basic medical  

                   science) ความรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรตกแตง 

 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 กำหนดหาหัวขอว ิจ ัยที ่ตนสนใจ และติดตออาจารยที ่ปร ึกษา และดำเนินการReview 

Literature 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

4.1 เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ 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 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

  มีประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล    

กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบรหิารทรัพยากรท่ีมี 

จำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถท่ีจะปรับการทำงานเขากับระบบ 

หลักประกันสุขภาพของชาติ 
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หนาท่ีและการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 3 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปท่ี1 

 

 1. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

1.1 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง 

      ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนท่ีไมซับซอน และตรวจ 

     รวมกับแพทยประจำบานชั้นปท่ี ๔ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะท่ี  

     ซับซอน 

1.2 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา 

      ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ 

      บานปท่ี ๓,๕ และใหคำแนะนำปรึกษากับแพทยประจำบานปท่ีต่ำกวา 

1.3 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด ในการผาตัด

ดานศัลยศาสตรตกแตงตางๆ ได และสามารถ ผาตัดดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตง

ท่ีไมซับซอนได 

2. ความรู  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical Knowledge and Skills) 

 2.1  เขารวมกิจกรรมวิชาการ  และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร 

                                           ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน 

                                           ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม 

                                           กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมท้ังหมด 

- 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) ซ่ึง 

      จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง  

      ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด 

      ประชุม 

2.5 กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ประชุมวิชาการ  

    ประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศ    

    ไทย และการประชุมวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของกับดานศัลยศาสตรตกแตง 

3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice- 

   based Learning and Improvement)  

 3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 

 3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง  

 3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ  

 3.4 ศึกษาและดำเนินการงานวิจัย โดยเปนผูวิจัยหลักดำเนินการเขียน และ     

          นำเสนอ proposal ตอคณะกรรมการวิจัย 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication  

    Skills) 

4.1 เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน 

4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒ 

4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ 

4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

4.7 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1  เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

  มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล  กระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรท่ีมีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต 

มีความสามารถท่ีจะปรับการทำงานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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หนาท่ีและการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 4 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปท่ี 2 

 

1.. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

1.1 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง 

      ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนท่ีไมซับซอน และตรวจ 

     รวมกับแพทยประจำบานชั้นปท่ี๓ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะท่ี  

     ซับซอน 

1.2 เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา 

      ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ 

      บานปท่ี๓,๕ 

1.3 ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตงโดยกำหนดให 

      บริหารจัดการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลท้ังหมด และ การจัดตารางการผาตัด 

      ของแผนกท้ังหมด และเปนผูประสานงานระหวางแพทยประจำบาน และ อาจารย 

      แพทย 

1.4 เรียนรูดานSurgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด  

      และสามารถผาตัดดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงท่ีซับซอนมาก 

      ข้ึนได 

2. ความรู  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical Knowledge and Skills) 

 2.1 เขารวมกิจกรรมวิชาการ  และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร 

                                           ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน 

                                           ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม 

                                           กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมท้ังหมด 

- 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) ซ่ึง 

      จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง  

      ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด 

      ประชุม 

2.5 กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ประชุมวิชาการ 

     ประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง  

     ประเทศไทย และการประชุมวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของกับดานศัลยศาสตรตกแตง 

                             3.   การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice- 

   based Learning and Improvement)  

 3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 

 3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง  

 3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

 3.4 ดำเนินการทำวิจัยในข้ันการเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลขอมูล และ  

   สรุปผลงานวิจัย และ นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการฝกอบรมและสอบ 

                                           สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

                               4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication  

    Skills) 

4.1 เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน 

4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒ 

4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ 

4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

4.7มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

                               5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

5.2พัฒนาตนเองใหมีเจตคติท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 
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6.การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

  มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล  กระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรท่ีมีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต 

มีความสามารถท่ีจะปรับการทำงานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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หนาท่ีและการปฏิบัติตนของแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตง 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 5 หรือแพทยประจำบานระบบตอยอดสาขาศัลยศาสตรตกแตง ปท่ี 3 

 

1.  สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

   1.1  เรียนรูการตรวจดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และหองฉุกเฉินได 

         ดวยตนเอง ท้ังในภาวะเบื้องตน และ ซํบซอนได 

   1.2  เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตงในแผนกผูปวยใน และการปรีกษา 

         จากผูปวยนอกแผนกในภาวะตางๆ ท้ังลักษณะเบื้องตน และ ซับซอนได และ 

         สามารถนำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยได 

   1.3 เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถผาตัด 

        ดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงท่ีซับซอนมากข้ึนได 

   1.4 กำหนดใหเปนท่ีปรึกษาแพทยประจำบานปท่ี๔ ในการบริหารจัดการการดูแล 

        ผูปวยใน และการผาตัดท้ังหมดภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตงและสามารถ 

        นำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยในกรณีท่ีจำเปนได 

2.  ความรู  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย 

    และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills) 

2.1 เพ่ิมพูนประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ใหมี                    

      ความเชี่ยวชาญและแตกฉานมากข้ึน 

2.2 เขารวมกิจกรรมวิชาการ  และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร 

                                       ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน 

                                       ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม 

                                       กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมท้ังหมด 

- 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 ท้ังจากในและตางประเทศ ในรูปของ Journal club และ  

      CME เดือนละ ๑ ครั้ง 

2.5 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง 

      ระหวางโรงพยาบาล (interhospital  plastic  surgery  conference) เพ่ือ 

      แลกเปลี่ยนความรู ทุก ๒ เดือนตอครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง (อยางนอย ๑๒ ครั้ง/ ๓  

      ป) 

2.6 สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ประชุม 

      วิชาการประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย 

      ตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยเสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรม 

      ศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหงประเทศไทย  

      เปนตน 

3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice- 

   based Learning and Improvement)  

3.1 มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 

3.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลังได 

3.3 บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

3.4 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู รูรอบในเชิงกวางในเรื่องเก่ียวกับการแพทย 

      และมีความรูในเชิงลึกเก่ียวกับศัลยศาสตรตกแตงและในการปฏิบัติงานดูแลรักษา 

      ผูปวย 

3.5 เรียนรูการเขียน Manuscript เพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการ และสนับสนุนให 

     ไดตีพิมพในวารสารวิชาการทางการแพทยท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication   

    Skills) 

4.1  เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน 

4.2 ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง 

4.3 นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 

4.4 เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 

4.5 บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ 

4.6 ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

4.7 มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 
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5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 

5.2 พัฒนาตนเองใหมีเจตคติท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

 มีประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล  

 กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบรหิาร    

 ทรัพยากรท่ีมีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถท่ีจะปรับการทำงานเขากับ 

ระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
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การปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 

 

1. การข้ึนปฏิบัติงานบน Ward เริ่ม 06.30 น. ในวันราชการ และไมเกิน 08.00 น. ในวันหยุดราชการ  

หัวหนาแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตง  มีหนาท่ีรับผิดชอบผูปวยทุกรายในสายโดยแบงงานการ 

Round ward และปฏิบัติงานใหแพทยประจำบานทุกคนตามความเหมาะสม 

2. การรับปรึกษาในฐานะแพทยเวรอยูตั้งแต 16.00 น. 

 

แนวทางวิธีการปฏิบัติของแพทยประจำบานในการอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 

1. แพทยประจำบานสมทบ (Resident rotation) และแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงปท่ี 3 จะมา

รับปรึกษากอนโดยมี นักเรียนแพทยทหารและแพทยฝกหัดมารวมดูแลผูปวยดวย 

2. แพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงปท่ี 3 ตองรายงานใหแพทยประจำบานปท่ี 4 และ 5ท่ีอยูเวรวันนั้น

ทราบในผูปวยทุกราย 

3. ถาหัวหนาแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตงเห็นควรวาควรปรึกษา Staff ใหทำการติดตอไดทันที 

4. กรณีติดตอแพทยประจำบานในระดับชั้นใดไมไดใหติดตอ แพทยประจำบานในระดับสูงข้ึนไดเลย และ

หากเกิดกรณีติดตอแพทยประจำบานในระดับตางๆ ไมไดใหตาม staff ในสาย หัวหนาสาย และหัวหนา

กองศัลยกรรมตามลำดับ 

5. ใหแพทยประจำบานทุกคนรับผิดชอบอยูเวรตามตารางเวรซ่ึงแจงและไดรับอนุมัติจากอาจารยประจำ

แผนกศัลยศาสตรตกแตง 

6. แพทยประจำบานท่ีอยูเวร จะตองปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล และสามารถตามหรือติดตอไดทันที 

และหามอยูเวรซ้ำซอนกับเวรหองฉุกเฉิน หรือเวรราชการอ่ืน ๆ ภายนอกโรงพยาบาล 

 

 

 

ขอกำหนดการลาปวยและลากิจในการปฏิบัติหนาท่ีแพทยประจำบาน 

การลาปวย  : กรณีแพทยประจำบานปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหสามารถลาปวยไดตามความ

จำเปนและเหมาะสม แตหากการลาปวยเกินกวา 15 วันคณะกรรมการอาจพิจารณาให

ปฏิบัติหนาท่ีซ้ำใน Rotation เดือนนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

การลาคลอด  : อนุญาตใหลาคลอดบุตรไดในชวงเวลา 15 วันหากเกินกวากำหนด คณะกรรมการอาจ

พิจารณาใหปฏิบัติหนาท่ีซ้ำใน Rotation นั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

การลากิจ : หากแพทยประจำบานมีกิจจำเปนตองหยุดปฏิบัติงาน อนุญาตใหลากิจไดไมเกิน 10 วัน

ตอปการศึกษาโดยตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการกอนการลากิจ 
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การประเมินผลแพทยประจำบานศัลยกรรมตกแตง 

การวัดและการประเมินผล การเล่ือนช้ันป 

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 ในชั้นปท่ี๔ 

และ๖๕ในชั้นปท่ี๕  จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน   

 

 

1. การประเมินผลโดยใบประเมินจากการปฏิบัติงาน,กิจกรรมวิชาการและงานวิจัย 

 

1.1  การปฏิบัติงาน 

จุดประสงคเพื่อประเมินความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน ทั้งในดานการService Round ,ความ

สมบูรณแบบของMedical records และเวชระเบียน ,การรายงานคนไข ,การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ โดยคะแนนผานตอง

เกิน รอยละ๖๐ข้ึนไปในทุกหัวขอ รวมถึงเรื่องการประเมินดานความรูความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยของแพทยประจำบาน 

ทั้งจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย ,กิจกรรมทางวิชาการ ,การรายงานCase ในเวลาและนอกเวลา ,ขณะเขาชวยผาตัด ,การนำ

ความรูไปประยุกตใชและถายทอด โดยในสวนของการService Round และความสมบุรณของMedical Record และเวช

ระเบียนนั้น แพทยประจำบานตองปฏิบัติงานไดครบถวนสมบุรณรอยละ๑๐๐ สวนในเรื่องอ่ืนๆนั้นคะแนนการผานตองเกิน รอย

ละ๘๐ ข้ึนไป และเม่ือนำท้ังสองหัวขอมาคิดรวมกับคะแนนการประเมินดานจริยธรรมแลวนั้น ตองมีคะแนนผานตั้งแตรอยละ๕๐ 

ข้ึนไป 
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1.2  การประเมินโดยผูรวมงาน  

 เนื่องจากในการทำงานของแพทยนั้นจำตองมีการทำงานรวมกับผูอ่ืน ท้ังแพทยประจำบานดวยกันเอง, อาจารยแพทย ,

พยาบาลและเจาหนาท่ีประจำหอผูปวย, แผนกผูปวยนอก และ หอผูปวยหนัก จุดประสงคของการประเมินนี้จึงเพ่ือประเมินการ

ปฏิบัติงานของแพทยประจำบานรวมกับผูอ่ืน และ การปฏิสัมพันธ การสื่อสารกับผูอ่ืน 

 

1.3 Log book  

จุดประสงคเพ่ือใหทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทยประจำบาน โดยแพทยประจำบานและจะตอง

บันทึกรายการผาตัดและชวยผาตัดลงในแบบบันทึกLog book โดยมี พ.ท.ชัยรัตน บุรุษพัฒน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง ดูแล 

และใหคะแนนหลัก 

 

1.4 การประเมิน EPA 

หลักสำคัญในการประเมิน Entrustable Performance Activities (EPA) 

การดูแลรักษาผูปวย (patient care) : สามารถใหการตรวจรักษา มีทักษะการซักประวัติและตรวจรางกายท่ีตรง

ประเด็น เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสำคัญ การสงตรวจและแปลผลทางหองปฏิบัติการ และเอ็กซเรย การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และ

การวางแผนการรักษา ผาตัดท่ีเหมาะสม  สามารถสังเกตอาการ ภาวะแทรกซอน และ ประเมินซ้ำ  

ความรูและทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) : มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวโรค การ

วินิจฉัย ,การรักษา ผาตัดเปนอยางดี และสามารถดึงความรูท่ีมี และสามารถนำความรูท่ีมีมาประยุกตใชกับการรักษาผูปวยได 

มีทักษะในวางแผนการผาตัด และการผาตัดเปนอยางดี 

ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) : มีทักษะในการสื่อสารกับผูปวย

และญาติ การอธิบาย การใหความรู และการตอบขอสงสัยซักถาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) : สามารถ ปรับตัว 

และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ท้ังการดูแลผูปวย การทำวิจัย การจดบันทึกขอมูลทางการแพทย เปนตน  

ความเปนมืออาชีพ (professionalism) PF : มีความเมตตา กรุณา เคารพผูอ่ืน รวมถึงยึดม่ันในหลักการทางเวชจริย

ศาสตร มีความรับผิดชอบตอผูปวย สังคม วิชาชีพ และตอตนเอง  

การปฏิบัติบนฐานแหงระบบ (systems-based practice) : มีการพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอ

ผูปวย 

โดยในหลักสูตรศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลานี้ไดแบงการประเมินEPA ออกเปน ๖ ทักษะ 

ไดแก Burn ,Mandible fracture, Cleft lip, ALT free flap, Breast reconstruct, Research 

โดยเกณฑการประเมินคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปท่ี๒ ,๕๕ในชั้นปท่ี๓, ๖๐ ในชั้นปท่ี๔ และ๖๕ในชั้นปท่ี๕ จึงจะถือ

วาผานเกณฑการประเมิน   
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1.5 การประเมินงานวิจัยผานเกณฑในแตละชั้นป 

 -   ชั้นปท่ี๒ ตองทำProposalใหเสร็จ และผานEthic committee ภายในเดือนพฤษภาคม ของป๒ 

 -   ชั้นปท่ี๓ ตอง Collect Data ใหเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ของป ๓ 

 -   ชั้นปท่ี๔ ตองสง Full Paper ภายในเดือนพฤศจิกายน และ Present งานสัปดาหวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฏ

เกลา และ การประชุมนำเสนองานวิจยัแพทยประจำบานโดยสมาคมศัลยศาสตรตกแตง ภายในเดือนเมษายน ของป ๔ 

 

1.6 การประเมินจริยธรรม  

 จุดประสงคเพื่อประเมินจริยธรรมพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการปฏิบัติงานในฐานะแพทยประจำ

บาน ไดแก ความซ่ือสัตย ,การตรงตอเวลา ,การมีวินัยปฏิบัติตามกฏระเบียบ และการแตงกาย, การใหความเคารพและใหเกียรติ

ตอตนเองและผูอ่ืน ,มนุษยสัมพันธ และ ความเปนผูนำ 

 

2. การสอบภาคทฤษฎี 

 

2.1 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, ๕๐ในชั้นปท่ี๒ ,๕๕ในชั้นปท่ี๓, 

๖๐ ในชั้นปท่ี๔ และ๖๕ในชั้นปท่ี๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน   

2.1.2 Oral examination  

            เปนการสอบโดยการสัมภาษณจากคณาจารยในแผนกศัลยศาสตรตกแตงโรงพยาบาลพระมงกุฏ   

           เกลาเอง     โดยมีท้ังหมด๖สถานี และเกณฑผานคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปท่ี๒ ,๕๕ในชั้นป 

           ท่ี๓, ๖๐ ในชั้นปท่ี๔ และ๖๕ในชั้นปท่ี๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน   

2.2 Intraining examination   

เปนการสอบปรนัย โดยเกณฑการผานประเมินจะยึดตามขอกำหนดของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย  

 

3.  เกณฑการผานชั้นป  

ลำดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. Research ป 2 ตองทำ proposal ใหเสร็จ และผาน 

ethic committee ภายในพฤษภาคมของปท่ี 

2  

ทำโทษ 2 คะแนน/ครั้ง 
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ป 3 collect data ตองสำเร็จภายใน

พฤษภาคมของปท่ี 3 

ป4 full paper ตองเสร็จภายในเดือน 

พฤศจิกายน 

, present งานวิจัยภายในเมษายน ของปท่ี4 

2. Log book ทุกเดือนตองไมนอยกวารอยละ 80 ทำโทษ 1 คะแนน/ครั้ง 

3. การถูกลงโทษโดย  

1. การภาคทัณฑ  

2. วากลาวตักเตือน

เปนลายลักษณอักษร  

3. เขียนรายงาน  

มีการรายงานทุก 3 เดือน  

เปนมติของอาจารยในแตละสายพิจารณา โดย

พิจารณาตามข้ึนตอนเบื้องตนกอน ไดแก วา

กลาวตักเตือน, เขียนรายงาน ในกรณี ตัดสิน

ไมไดใหสงคณะกรรมการพิจารณา 

ทำโทษ 5 คะแนน/ครั้ง 

4. สงใบประเมินสถาบัน ให resident ทุกคนสงขอมูลใหอาจารย ทำโทษ 1 คะแนน/เดือน ถาไมสงให

ครบ สงใบประเมิน

อาจารย  

5. Intraining exam 

และFormative 

exam 

ทุกชั้นป  

Resident ท่ีสอบตก   ทำโทษ 2 คะแนน/ครั้ง  

6. ขาดเรียน หรือ ขาด

สอบ  

ไมมีเหตุผลอันสมควร  ทำโทษ 10 คะแนน/ครัง้  

7. การสรุปเวชระเบียน   จนท.จะสงรายชือ่มาใหคุณปรียาภรณ  4 chart / 1 คะแนน  

8. เวลาเรียน / เวลาเขา

รวมประชุมวิชาการ  

เวลาเรียนต่ำกวารอยละ 80  ทำโทษ 16 คะแนน  

หมายเหตุ 

      1. เกณฑการพิจารณาในแตละปคะแนนรวม – ถูกทำโทษมากกวา 15 คะแนนใหซ้ำชั้นในแตละป / เม่ือซ้ำชั้นแลว ใหเริ่ม

นับคะแนนใหม - ถูกทำโทษมากกวา 40 คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบ) 

      2. สำหรับทุกชั้นถูกทำโทษมากกวา 40 คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบเม่ือครบกำหนด training) 

      3.  ในกรณีทำผิดรายแรงหรือพฤติกรรมไมเหมาะสม สามารถนำเขาพิจารณาตัดสินโดย คณะอนุกรรมการฯ โดยผลการ

พิจารณาสามารถไมสงสอบหรือใหออกจากการฝกอบรมไดเลย โดยไมจำเปนตองอิงเกณฑใหคะแนนเบื้องตน หรือไมจำเปนตอง

ผานข้ันตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑมากอนก็ได 

      4.  การตัดสินใจนี้ใหถือคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด 

      5.  มีการสงขอมูลการประเมินใหแพทยประจำบานทุก 2 เดือน ทาง e-mail แพทยประจำบานสามารถอุทธรณได หากไม

อุทธรณภายใน ๓๐วันถือวาแพทยประจำบานยอมรับคะแนนท่ีสงไปให 
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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................................................................  แพทยประจำบานช้ันปท่ี.................. 

ปฏิบัติงานในกอง/สถาบัน............................................................วันท่ีปฏิบัติงาน................................ 

เวลาท่ีปฏิบัติงาน [  ] ครบ  [  ] ปวย  [  ] ลา.........วัน  [  ] ขาด..........วัน 

1.การประเมินดานความรู 

หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100) คะแนนเฉลีย่ท่ีได เกณฑผาน หมายเหต ุ

ความรูประเมินจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรูประเมินจากการรายงาน caseในเวลา/นอกเวลา  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรูประเมินขณะเขาชวยผาตัด  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การนำความรูไปประยุกตใช  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การถายทอดความรู ถูกตอง,สมำ่เสมอ,เหมาะสม  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนเฉลีย่หัวขอท่ี1 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๑)  ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

2. การประเมินดานความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน 

หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100) คะแนนเฉลีย่ท่ีได เกณฑผาน หมายเหต ุ

Service round  100  

ความสมบูรณของ Medical recordsและเวชระเบียน  100  

การรายงานคนไข (routine case report)  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

การเขากิจกรรมทางวิชาการ (Grand round, Topic, 

Weekly report, Journal club, MM etc.) 

 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

การสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหทำ  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอท่ี2 (คะแนนเฉลี่ยรวม/5) (๒)  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

3. การประเมินดานจริยธรรมคณุธรรม 

หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100) คะแนนเฉลีย่ท่ีได เกณฑผาน หมายเหต ุ

ความซื่อสัตย  100  

การตรงตอเวลา  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

การมีวินัยปฏบัิติตามกฎระเบียบ,การแตงงาย  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

การใหความเคารพและใหเกียรติตอตนเองและผูอ่ืน  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

มนุษยสัมพันธ  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

ความเปนผูนำ  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

คะแนนเฉลีย่หัวขอท่ี3 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๓)  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ 

สูตรคำนวณ คะแนนเฉลีย่ท่ีได เกณฑผาน หมายเหต ุ

(๑*0.4)+ (๒*0.4)+ (๓*0.2)  ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  

ความเห็นเพ่ิมเตมิ/ขอเสนอแนะ........................................................................................................................ 

สรุปผลการประเมิน [  ] ผานการฝกอบรม [  ] ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

  [  ] ไมผานการฝกอบรม [  ] ใหซ้ำการฝกอบรมเปนเวลา..........เดือน..........ป 
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อาจารยผูประเมิน(ลงช่ือ)..............................                               ผูถูกประเมิน(ลงช่ือ)......................................................... 

 

       อาจารยผูดูแล(ลงช่ือ)...................................................... 

         (พ.อ. อัครเดช  อรรถอินทรีย) 
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การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

 การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

 1. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ   

 ผูมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรท่ีสถาบันฝกอบรมกำหนด ท้ังนี้ระยะเวลาของการฝกอบรมตอง

ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได   

2. เอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย   

 2.1 หลักฐานการสอบผานBasic science ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 2.2 หลักฐานการอบรม Good Surgical Practice 

 2.3 หลักฐานการอบรมความรูพ้ืนฐานทางการวิจัย 

 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 ตองผานเกณฑท้ัง 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   

ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจำบานท่ีไดรับการฝกอบรมครบ ๔ ปเปนตนไป  

โดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ ๑ ครั้ง  

ผูเขารับการประเมินตองสอบผานการสอบขอเขียนกอนจึงมีสิทธิเขาสอบปากเปลา  
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             แบบประเมินแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง  

กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา 

ผูมีสิทธิ์สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

ผูถูกประเมิน .................................................................................................................. 

ระยะเวลาเริ่มเขาเรียนต้ังแต.........................................จนถึง........................................... 

หัวขอการประเมิน ผาน ไมผาน 

Basic science   

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

  

อบรม Good Surgical Practice   

อบรมความรูพ้ืนฐานทางการวิจัย   

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     

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

(...........................................)                  (........................................) 

    แพทยประจำบานชั้นปท่ี 5             หัวหนาหนวยศัลยศาสต 
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ตารางอาจารยแพทยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษางานวิจัยสำหรับแพทยศัลยกรรมตกแตงประจำปการศึกษา 

 2562 - 2563  

 

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย                   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 มีการแตงตั้งอาจารยปรึกษาเพ่ือใหคำปรึกษาและ 

ดูแลแพทยประจำบานเปนรายบุคคลตลอดการฝกอบรม โดยใหคำปรึกษาแก แพทยประจำบานทั้งที่เกี่ยวกับปญหาจากการ

ปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว และแตงตั้งอาจารยประเมินการปฏิบัติงานในแตละหนวย 

หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

1. ใหคำปรึกษาดานวิชาการแกแพทยประจำบานที ่ไดรับมอบหมายตั ้งแตชั ้นปที ่ 1-5 และติดตาม

ความกาวหนาของการฝกอบรมทุก 6 เดือน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผลการประเมินตางๆ และ

รายงานอุบัติการณของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรมเพ่ือเปนขอมูลในการใหคำปรึกษาและ

ใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจำบาน 

2. ใหคำปรึกษาในดานอ่ืนๆ เชน ปญหาสวนตัว สังคม การเงิน แกแพทยประจำบานตามสมควร โดยเรื่อง

ท่ีปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางอาจารยท่ีปรึกษาและแพทยประจำบาน ยกเวนมีปญหาท่ีอาจ

กระทบกระเทือนตอการฝกอบรม อาจารยท่ีปรึกษาตองแจงใหประธานการฝกอบรมทราบ เพ่ือ

ดำเนินการแกไขตอไป 

3. ใหคำแนะนำดานวิชาชีพ และการวางแผนการทำงานในอนาคต  

4. หากแพทยประจำบานเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

- อาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารยประจำสายงานท่ีแพทยประจำบานทำงานอยูเรียกแพทยประจำบานเขา

พบเพ่ือพูดคุย สอบถาม วิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขเบื้องตน 

- อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยประจำสายแจงประธานการฝกอบรม เพ่ือรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุและ

ใหการดูแลชวยเหลือ  

- อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยประจำสายเฝาติดตามประเมินผลพฤติกรรมและดานจิตใจหลังเริ่มแกไข

ปญหา และรายงานใหประธานการฝกอบรม ทราบเปนระยะ 
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ประธานการฝกอบรม หรืออาจารยท่ีปรึกษาแจงแกตัวแทนแพทยประจำบาน เชน  แพทยประจำบานของชั้นป ท่ี

แพทยประจำบานนั้นเรียนอยู หรือ เพ่ือนสนิทใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา ติดตามพฤติกรรม ใหความชวยเหลือแก

ผูเขารับการฝกอบรม 

 

แนวทางการใหคำปรึกษาดานวิชาการ ปญหาการทำงานการปรับตัว ปญหาสวนบุคคล 

แผนกศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

หมายเหตุ ปรึกษากองจิตเวชในกรณีผูฝกอบรมจำเปนตองไดรับการประเมินทางจติเวช โดยสามารถตดิตอไดโดยตรง หรือผานกระบวนการให

คำปรึกษาของกอง ขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไวเปนความลับโดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูฝกอบรมลงช่ือรวมกันในเอกสารรับรองการรักษาความลับ 
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ตารางการปฏิบัติงานของอาจารย และแพทยประจำบานหนวยศัลยศาสตรตกแตง 

 

 06.30-08.30 08.30-09.30 09.30-13.00 13.00-16.00 16.00-17.30 

จันทร Ward round Grand round Topic review - Special lecture 

/weekly report 

และการประชุมประจำ

สัปดาห 

- Hand conference* 

Ward round 

อังคาร Ward round - Senior staff lecture‡ 

- CF club 

- Principalization 

OPD1/OR minor - Case discussion๏ Ward round 

พุธ Ward round O.R.2 O.R.2 O.R.2 Ward round 

พฤหัสบดี Ward round - Journal club5  

- Interesting case 

OPD3 - Lab Microsurgery / 

Cadaveric dissection6 

 - OR trauma** 

Ward round 

ศุกร Ward round - Topic CME 

- Short topic review 

- Interdepartment 

conference 

O.R.4 O.R.4 Ward round 

  

หมายเหตุ  
1 OPD วันอังคาร = อ.ชัยชุมพล, อ.อานนท, อ.อัครเดช, อ.ชัยรัตน, อ.ชาติชาย, อ.สุทธสิณัห, 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 

**กรณีท่ีมีเคส trauma สามารถเปดใช OR trauma ไดทุกวันในชวงเวลาบาย 

‡ Senior staff lecture = อ.วีระ (สัปดาหท่ี1,3) , CF club = อ.ชัยรัตน, อ.ชาติชาย, อ.ณัฐพงษ (สัปดาหท่ี 2,4), 

Principalization = อ.ชาติชาย (สัปดาหท่ี 5) 
๏ Case discussion = อ.สุทธสิัณห 
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กิจกรรมวิชาการ แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา  

1. Grand round  

ลักษณะการเรียนการสอน Bedside (การวินิจฉัยโรคและการรักษาท่ีไดรับ รวมถึงความรูดานวิชาการประกอบ

ในสวนท่ีเก่ียวของกับผูปวยรายนั้น) กับผูปวยท่ีเขารับการรักษาทุกคนในแผนกศัลยศาสตรตกแตง  

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 แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ 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 ผูปวยท่ีนาสนใจในชวงระยะเวลานั้น 

5. Cosmetic Surgery  

 

หัวขอ Topic ท่ีควรนำเสนอในแตละช้ันป 

 

หมายเหตุ แพทยประจำบานมีสิทธิ์ในการเลือกหัวขอtopic ไดดวยตนเอง โดยผานการปรึกษาและรับรองโดย

คณะกรรมการฝกอบรม 

R3 R4 R5 

- 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 

- 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  

 การนำเสนอเก่ียวกับการรักษาผูปวยทุกคนของแผนกศัลยศาสตรตกแตง ในรอบสัปดาหท่ีผานมากอนหนาการ

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 เพ่ือมุงเนนดานการพิจารณาการรักษาท่ีเหมาะสม, 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 

 การนำเสนอเนื้อหารายละเอียดท้ังหมดของบทความวิชาการของดานศัลยศาสตรตกแตงและการวิพากษ

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 แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 
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6. Case discussion 

 ลักษณะการนำเสนอรูปภาพและขอมูลผูปวยและใหแพทยประจำบานวิเคราะห และ เลือกวิธีการรักษาท่ี

เหมาะสม และการอธิบายข้ันตอนการรักษาและการทำหัตถการผาตัดในรายละเอียด  

วันอังคาร 13.00 – 15.00 น. 

อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุทธิสัณห์ จนัทร์ขจร  

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 ท่ีเก่ียวของกับดานศัลยศาสตรตกแตงในลักษณะการพูดนำเสนอและ 

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 ท่ีตนเองสนใจ 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 ท่ีแผนกกายวิภาคศาสตร รพ.พระมงกุฎเกลา  

วันอังคาร 13.00 – 15.00 น. 

อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุทธิสัณห์ จนัทร์ขจร และ พ.ต.ณฐัพงษ ์วาณิชยเ์จริญ 

และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง 

 

10.  Interesting case จากสถาบันฝกอบรมและสรุปการปฏิบัติงาน rotation และ elective  

วันอังคาร 08.00 – 09.00 น. 

อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี และ พ.ท.รศ.ชยัรัตน์ บุรุษพฒัน์ 

และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง 

1. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย 

2. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร 

3. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ 

4. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ 

1.) กิจกรรมวิชาการท่ีจัดรวมกันภายในภาควิชาศัลยศาสตรตกแตง และ ระหวางแผนกตางๆภายใน  

รพ.พระมงกุฎเกลา 

- Tumor conference 

- Interdepartment conference 

- Hand conference 

- Trauma audit 

- Morbidity and mortality conference 

- Clinical pathology conference 

2.) กิจกรรมวิชาการ ท่ีจัดโดย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

- Interhospital conference 

- การประชุมวิชาการประจำป สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

- การประชุมวิชาการประจำป Burn and wound care 

3.) กิจกรรมวิชาการดานศัลยศาสตรตกแตง ท่ีจัดโดยสถาบันฝกอบรมอ่ืนๆ 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  = แผนกศัลยกรรมท่ัวไป 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 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 1 - 2 

ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา     7 เดือน  

ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาสตรท่ัวไป      7 เดือน 

ปฏิบัติงานในแผนกอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ            10 เดือน 

 

แพทยประจำบานช้ันปท่ี 3 – 5  

ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา        25 เดือน 

ปฎิบัติงานในแผนกอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สภาบันฝกอบรมรวม และ Elective     เดือน 

 

หมายเหตุ 

- แพทยประจำบานสามารถเลือก Elective ในสถาบันท่ีตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน 

- การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน อาจมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงได โดย  

                  คณะกรรมการฝกอบรมตามสถานการณและความเหมาะสม  
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Standard Text book ท่ีแนะนำใหศึกษาโดยละเอียด 

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 ท่ีแนะนำใหศึกษาเพ่ิมเติม 

 

1. Plastic and reconstructive surgery Journal 

2. Journal of plastic and reconstructive and aesthetic surgery 

3. Annals of plastic surgery 

4. BURNS journal 

5. Journal of craniofacial surgery 

6. Cleft palate- craniofacial journal 

7. Cleft lip palate craniofacial journal 

8. Journal of maxillofacial trauma 

9. Journal of maxillofacial and oral surgery 

10. Journal of craniomaxillofacial surgery 

11. International journal of oral and maxillofacial surgery 

12. Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology, Oral radiology journal 

13. Wound repair and regeneration journal 

14. Journal of wound care 

15.  Aesthetic plastic surgery 
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