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ประวัติของหนวยศัลยกรรมทรวงอก และการฝกอบรมแพทยประจําบาน
เมื่อป พ.ศ. 2518 ที่ อาจารย พล.ท.ณรงค รอดวรรณะ กลับมาจากอเมริกาและเริ่มทํางาน ที่ กองศัลยกรรม
นั้น อาจารย บุญเกตุ เหลาวานิช อาจารย เชิดชัย เจียมไชยศรี และ อาจารย สุริยะ ผลากรกุล ซึ่งเปนอาจารยรุนพี่ที่
ทํางานอยู ไดทําผาตัดทางดาน Thoracic surgery มากอนแลว เพราะทั้ง 3 ทานเมื่อจบ General surgery แลว ยังคง
practice ตอทาง Thoracic surgery ที่ตางประเทศตออีกระยะหนึ่งกอนที่ จะกลับมา นอกจากนี้ อาจารย สมาน มันตราภรณ
จาก รพ.จุฬาลงกรณ 1 ใน 2 pioneers ที่ทําผาตัด Cardiac surgery ในเมืองไทย ( อีกทานคือ อาจารย กษานต จาติกวนิช
ที่ รพ. ศิริราช ) ก็ยังไดมาทําการผาตัดหัวใจ ที่ รพ.พระมงกุฎเกลาดวยเชนเดียวกัน โดยมี พ.ท.เฉลิม มิ่งมวงสุข นายทหาร
พยาบาลเปน perfusionist ให
ป พ.ศ. 2520 อาจารย พล.ท.จุลเทพ ธีระธาดา กลับมาจากอเมริกา ทําใหกองศัลยกรรมมี surgeon ที่ full
training American board of Thoracic surgery ถึ ง 2 คน จากนั้ น การผ า ตั ด ทั้ ง ทาง Thoracic และ cardiac
surgery ใน รพ.พระมงกุฎเกลา ก็เริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ และเปนงานที่อยูในศัลยกรรมสาย 1 โดยมี พ.อ.เฉลิม ดวงจันทร
นายทหารเทคนิคการแพทยเปน perfusionist ให จนในที่สุดแพทยสภาอนุมัติใหเปด Residency training ได 1 คน
ในป พ.ศ. 2522
ต อมา อาจารย พล.อ.อรชุ น พิ บู ล นคริ น ทร และ พ.อ.วิ นั ย เขี ย วเจริ ญ ซึ่ งจบ Training General surgery
ที่ รพ.พระมงกุฎเกลานี้ ไดเริ่มสนใจงานทางดาน Cardiothoracic surgery ทานทั้ง 2 ก็อยูในศัลยกรรม สาย 1 เชนกัน
จึงไดชวย อาจารย ณรงค และ อาจารย จุลเทพ ทําผาตัดทาง Cardiothoracic surgery ตอมาจนกระทั่ง ทานทั้ง 2 ไดรับ
หนังสืออนุมัติของ Thai board of Thoracic surgery การผาตัดทาง CVT ไดดําเนินมาในศัลยกรรม สาย 1 โดยตลอด
จนกระทั่ง พ.ศ.2525 จึงไดเริ่มมีแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอกคนแรก คือ อาจารย พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
และไดรับวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอกในป พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นก็มีแพทยผูซึ่งผานการอบรมดานศัลยศาสตรทรวงอกที่
รพ.พระมงกุฏเกลา ตอจาก อาจารย นพดล อีกจนถึงปจจุบัน ไดแก
พ.ศ. 2530 พล.อ.ท.วิชัย รุงฟาแสงอรุณ
พ.ศ. 2532 พล.ท.วรสิน เกตานนท
พ.ศ. 2533 พล.ต.ธีรฉัตร ศิลารัตน
พ.ศ. 2534 พ.ท.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
พ.ศ. 2537 พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด
พ.ศ. 2538 พ.อ.ชาคริต คงไทย
พ.ศ. 2541 น.อ.อภัย นพวงศ ณ อยุธยา รน.
พล.ต.เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
พ.ศ. 2542 พ.อ.ฐิติศักดิ์ นิรัติศัย
พ.ศ. 2543 น.อ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รน.
พ.ศ. 2553 พ.อ.ไผ บุญศิริ
พ.ศ. 2554 พ.อ.สักกะ รักษาทรัพย
พ.ศ. 2555 พ.อ.สุรกานต สาหรายทอง
พ.อ.กิตติพงศ จูเจริญ
พ.ศ. 2560 นพ.เกษมสันต เกษมวงศ
นพ.ภสันต จํารูญก
พ.ศ. 2561 นพ.ยศ ยุนยะสิทธิ์
พ.ศ. 2562 พ.ต. กฤษฎิ์พงษ ศิริสารศักดา
นพ.วรัชญ ทักษิณาเจนกิจ
นพ.ทวีวัฒน กรฤทธิ์
พ.ศ. 2526 หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ ไดแยกออกมาจากศัลยกรรมสาย 1 โดยยังทําผาตัด Vascular และ
Esophageal surgery อยูดวย ตอนนั้น มีการผาตัดทาง Cardiothoracic surgery อาทิตยละ 2 วันๆละ 1 หอง
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ผาตัดเสร็จก็เขา ICU ศัลยกรรมรวม ขนาด 6 เตียง ภาระงานของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ความสามารถของศัลยแพทยรุนหลัง ไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สามารถทํา Case ที่ complex มากขึ้น เรื่อย ๆ ทําใหหนวย
ศัลยกรรมทรวงอกฯ เริ่มงานลนมือ จนกระทั่งประมาณป พ.ศ. 2537 ทางศัลยกรรมทั่วไป เริ่มมีแพทยซึ่งจบมาทาง
Vascular surgery และ Esophageal surgery กลับมาทํางานที่ รพ.พระมงกุฎเกลา 2-3 คน หนวยศัลยกรรมทรวง
อก จึงไดมอบงาน Vascular surgery ที่ไมไดอยูในชองอก และ งานทางดาน Esophageal surgery สวนใหญไป
ใหแกศัลยกรรมทั่วไป เหลือเพียงงานที่จะตองทํารวมกันกับทางศัลยกรรมทรวงอกฯเปนบางราย ตอมาผูปวยทางดาน
โรคหัวใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว วันผาตัดและหองผาตัดก็เริ่มไมเพียงพอ ทําใหการผาตัดเริ่มไมทัน ผูปวยที่ตองรอรับ
การผาตัด ( Waiting list ) มีมากขึ้น จึงไดมีการเพิ่มวันผาตัดขึ้นอีกเปนอาทิตยละ 3 วันๆละ 1 หอง ในชวงนั้น จํานวน
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดทั้ง Cardiac และ Non-cardiac surgery ไดเพิ่มขึ้นจากเมื่อกอนที่ปละ ประมาณ 150 คน เปน
ประมาณ 300 คน
หน ว ยศั ล ยกรรมทรวงอกฯ ได ทํ า งานหนั ก ตามหน า ที่ อ ย า งเต็ ม ความสามารถตลอดมา จนกระทั่ ง ป
พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศนโยบายแห ง ชาติ ให ก ารสนั บ สนุ น งบ ประมาณแก โ รงพยาบาล
ที่ มี ศั ก ยภาพ ที่ จ ะเป น ศู น ย ก ารรั ก ษาโรค 3 โรคหลั ก อั น เป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด อั ต ราการตายในคนไทยมากที่ สุ ด
อันไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคอันเกิดจากอุบัติเหตุ ทําให รพ.พระมงกุฎเกลา ไดรับการจัดใหมีศูนยระดับตติย
ภู มิ ทั้ ง 3 โรค อั น ได แ ก ศู น ย โ รคหั ว ใจ ศู น ย ม ะเร็ ง และศู น ย อุ บั ติ เ หตุ อ ย า งเป น ทางการ เมื่ อ ป พ.ศ. 2547
ดวยเหตุนี้เอง การทํางานของหนวยศัลยกรรมทรวงอก จึงตองประสานใกลชิดกับทางอายุรกรรมหัวใจ และ หนวย
โรคหัวใจเด็ก ในที่สุดเพื่อใหครบวงจรจึงไดรวมวิสัญญีแพทยที่ทํางานทางหัวใจ, แพทยเวชศาสตรฟนฟูทางดานหัวใจ
ตลอดจน ทีมหอผูปวยหนักทางหัวใจ ทั้งทาง อายุรกรรม และ ศัลยกรรม เขามาทํางานรวมกันเปน “ศูนยโรคหัวใจ
รพ.พระมงกุ ฎเกล า” โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง ให มี ผอ.ศู น ย โ รคหั ว ใจ และบุ ค ลากรทางธุ ร การ เพื่ อ เป น ตั ว แทนในการ
ประสานงานระหวางหนวยตางๆ รวมทั้งประสานงานกับ สปสช. ของระบบงานสาธารณสุขอีกดวย โดยที่บุคลากรแต
ละคนก็ยังคงสังกัดอยูกับกองของตนเองเหมือนเดิม
ตอมาป พ.ศ. 2551 จากดําริของทาน ผอ. ศพม. ในขณะนั้นคือ พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล กับ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกลา
ขณะนั้ น คื อ พล.ต.กิ ต ติ พ ล ภั ค รโชตานนท ที่ พ ยายามจะสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น โครงการศู น ย โ รคหั ว ใจ
รพ.พระมงกุฎเกลา ใหเดินหนาอยางทัดเทียมกับ รพ.โรงเรียนแพทยอื่นๆ ดวยเห็นถึงศักยภาพของแตละหนวยที่มี
ความสามารถในศูนยโรคหัวใจ จึงไดมีการจัด Campaign ใหญเกี่ยวกับศูนยโรคหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกลา ออกสู
สาธารณะในวันมหาธีรราชเจา ระดมทุนเต็มที่เพื่อนํามาพัฒนาศูนยโรคหัวใจ และในที่สุด ศูนยโรคหัวใจ รพ.พระ
มงกุฎเกลา ก็ไดรับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เปน “โครงการศูนย
โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2552 การรวมมือกันระหวางผูใหญ และ แพทยทาง
หัวใจทั้งหมดคราวนี้ ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จนเปนดังในปจจุบันนี้
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เนื่ องจากในป จจุ บั นนี้ การทํ า Endovascular treatment หรื อ Percutaneous catheter-based procedures
ต าง ๆ เป นที่ แพร หลายมากขึ้ น procedures ดั ง กล า วที่ ส ว นหนึ่ ง มี ข อ จํ า กั ด อยู ได ถู ก แก ไ ขด ว ยความร ว มมื อ จาก
ศัลยแพทย เพื่อใหการ treatment เกิดขึ้นอยางสมบูรณในผูปวยคนเดียวกันได จึงไดเกิด concept ในการ combine
procedures รวมกันระหวาง Nonsurgical and surgical procedures ในเวลาเดียวกันและในสถานที่เดียวกันขึ้นมา
ซึ่งเปนที่มาของการสรางหองผาตัด Hybrid operation room ขึ้น หองผาตัดนี้จะประกอบไปดวยอุปกรณดมยาและ
ผาตัด รวมกับเครื่องเอ็กซเรยที่จําเปนตางๆ เชน เครื่อง Fluoroscopy, Angiography and U/S เขามาอยูดวยกัน
ดวยความเจริญกาวหนาในวิทยาการสมัยใหมทางดานการแพทย ประกอบกับแพทยรุนนองๆถัดมาที่จบมา
จากต า งประเทศ ได ช ว ยกั น พั ฒ นาหน ว ยศั ล ยกรรมทรวงอกฯ ควบคูไปกับ ที ม อื่น ๆ ดว ย เพราะการผ าตั ด ทาง
Cardiothoracic surgery ไมสามารถเปนไปไดโดยลําพัง จําเปนจะตองมีทีมสนับสนุน ซึ่งทีมเหลานั้นไดแก
1. ที ม ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงขณะผ า ตั ด คื อ ที ม วิ สั ญ ญี , ที ม พยาบาลห อ งผ า ตั ด ( Scrub nurses ) และ
ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม ( Perfusionist )
2. ทีมที่ดูแลผูปวยหนักหลังผาตัด ( Post-operative ICU CVT nurses )
ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม ( Perfusionist ) ก็เปนคนในกองศัลยกรรมนั่นเอง ถือได
วาเปนผูรับไมตอจากทีมวิสัญญี ในขณะผาตัด เพราะเขาเปนผูดูแล hemodynamics and respiration ของผูปวย
ในขณะที่ศัลยแพทยทรวงอกฯ กําลังทําผาตัดหัวใจที่ไมสามารถ support normal blood pressure ใหกับรางกายได
ตอมาเมื่อหัวใจกลับมาเตนเองอยางแข็งแรงแลว ก็จะสงไมคืนใหทีมวิสญ
ั ญีตอไป สําหรับ ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจ
และปอดเทียม ที่มีมาในอดีต ตั้งแตเริ่มผาตัดหัวใจ ที่ รพ.พระมงกุฎเกลานั้น มี พ.ท.เฉลิม มิ่งมวงสุข ตอมาเปนทีม
ของ พ.อ.เฉลิม ดวงจันทร จนกระทั่ง พ.ศ. 2545 จนถึงขณะนี้เปนทีมบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูงมาจาก
พยาบาล หรื อ จบมาจากคณะสหเวชศาสตร สาขาเทคโนโลยี หัว ใจและทรวงอก มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร โดยมี
พ.ท.หญิง ทิพวรรณ แยมศรีบัว เปนหัวหนาทีมในชวงนั้น และมีลูกนองตามมา อีกหลายคน ไดแก พ.ท.หญิง นัดดา
เณรพงษ, พ.ต.หญิง อาภาพร พิรุณเนตร, ร.อ.หญิง พลอยประภัสร บุญรักษ, น.ส.วาสินี มาลัยลอย. นาย อภิชาติ ยาธงชัย,
น.ส. กนกวรรณ พุมเจริญ และน.ส.พนิดา เย็นธรามาส
สําหรับทีม Post-operative ICU CVT nurses นั้น ซึ่งมี พ.ท.หญิง วรรธกร รักอิสระ เปนหัวหนาในชวงนั้น
ได มีการพั ฒ นาส งเสริ ม ให พยาบาลทุ ก คนในทีม ไดมีโ อกาสไปเรีย นตอ ดานการพยาบาลผู ปว ยวิก ฤตทั่ว ไป และ
การพยาบาลเฉพาะทางผูปวยศัลยกรรมทรวงอกฯ รวมทั้งเขารวมประชุมทางวิชาการตางๆที่เกี่ยวของอยูเปนประจํา
ทําใหการดูแลผูปวย Post-operative open heart เปนไปไดอยางมีระบบ จนลดภาระของแพทย ไดอยางมาก
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯเอง ปจจุบันนี้ ถัดจาก อาจารย พล.ท.นพดล เพ็ญกิตติ แลว ยังมีอาจารยตอมาอีก
7 ทาน คือ พล.ท.วรสิน เกตานนท, พล.ต.ธีรฉัตร ศิลารัตน, พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด, พ.อ ชาคริต คงไทย, พล.ต.เกรียง
ชัย ประสงคสุกาญจน, พ.อ.ไผ บุญศิริ, พ.อ.สักกะ รักษาทรัพย และ พ.ต.จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
การดําเนินการพัฒนาในสวนตางๆดังกลาวนี้ ทําใหหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ และ ศูนยโรคหัวใจสิรินธร
รพ.พระมงกุฎเกลา เปนศูนยโรคหัวใจที่มีขีดความสามารถสูง และ ทันสมัยทัดเทียมโรงเรียนแพทยอื่นๆเชนกัน
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ขอมูลสังเขปขององคกร

หนวยศัลยศาสตรทรวงอก
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1.พันธกิจ
พันธกิจ 1: สรางหลักสูตรตางๆของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา งานใหการ
ฝกศึกษาอบรม และการเรียนการสอน แกบุคลากรทางการแพทยในทุกระดับที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก แพทยประจําบาน
นักเรียนแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เปนหนึ่งในพันธกิจหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
สําหรับการจัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ใหกับแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรทรวงอกนั้น ถือไดวาเปนหลักสูตรหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ เพราะเปนการสรางศัลยแพทย
ผูเชี่ยวชาญชั้นสูง โดยมีเปาหมายเพื่ อฝ กอบรมให แพทยประจําบาน สําเร็จเปนศัลยแพทยทรวงอกที่มีคุณสมบั ติ
ดังตอไปนี้
1.1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยาง
อยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของสังคม
1.2 มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูปวยเปนศูนยกลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม
1.3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผูปวยและญาติ
1.4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได
1.5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ
1.6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ
1. ผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความตองการของระบบสาธารณสุขของประเทศ
2. สรางศัลยแพทยทรวงอก ที่มีความเปนเลิศดานวิชาการควบคูไปกับความสามารถทางหัตถการ ตลอดจน
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูปวย
พั น ธกิ จ 2: เก็ บ สถิ ติเ พื่ อสร า งงานวิ จั ย ต า งๆที่สํ า คัญ ของหนว ยศัล ยกรรมทรวงอก กองศัล ยกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ไดแก
1. งานวิ จั ย พั ฒ นาและงานสร า งนวัตกรรม เพื่อเสาะแสวงหาองคความรูใหมห รือประเมิน ประสิทธิภ าพ
ในการรักษา ในการดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก
2. งานวิจัยพัฒนาและงานสรางนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนทางศัลยศาสตรทรวงอก
3. งานวิ จั ย พั ฒ นาและงานสร า งนวั ต กรรม จากการนํ า เทคโนโลยี ชั้ น สู ง มาดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย (เช น
Thoracoscopic surgery, Minimal invasive surgery, Thoracic endovascular aortic repair, Extracorporeal life
support และ Transcatheter aortic valve implantation)
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ
1. ทําใหเกิดงานวิจัยอันเปนพื้นฐานสําคัญของการตอยอดความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ เพื่อนําไปพัฒนาการรักษาผูปวยและนโยบายสุขภาพใหดียิ่งขึ้น
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พันธกิจ 3: ใหการบริการทางการแพทยทั้งในและนอกเวลาราชการ อันไดแก
1. งานบริการผูปวยนอก
1.1 บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอก
1.2 สงเสริมและปองกันโรคทางศัลยกรรมทรวงอก
1.3 ใหคําปรึกษา/ดูแลผูปวยแผนกอื่นๆ ที่มีปญหาทางดานศัลยกรรมทรวงอก
2. งานบริการผูปวยใน
บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ผาตัด ปองกัน สงเสริมและฟนฟูสภาพ แกผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอก
3. งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและศัลยกรรมฉุกเฉิน
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานอุบัติเหตุและผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมทรวงอก
4. งานบริการรับการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในกลุมโรคที่มีความซับซอนหรือเกินศักยภาพ
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอกที่ซับซอนหรือเกินศักยภาพจากโรงพยาบาลอื่นๆ
แลวสงตัวมารักษาตอยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
5. งานบริการภารกิจพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ
5.1 งานศัลยกรรมสนาม สนับสนุนการปฏิบัติการรบ
5.2 งานศัลยกรรมสนับสนุนภารกิจของกองทัพ เพื่อการดูแลประชาชน
6. หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ ยังทํางานบริการดานหัวใจสอดประสานใกลชิดกับ Specialties อื่นที่ เกี่ยวของ
กับโรคหัวใจ อันไดแก อายุรกรรมโรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ, วิสัญญีแพทยผาตัดโรคหัวใจ และเวชศาสตร
ฟนฟูหัวใจ โดยรวมตัวกันเปน Patient care team ใหญที่มีชื่อวา “ศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา”
เพื่อใหเกิดการบริการอยางตอเนื่อง และครบวงจร
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ
1. สามารถให บ ริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลด า นศั ล ยกรรมทรวงอกที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการในทุ ก ระดั บ
ทั้งระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และระดับตติยภูมิ (Tertiary care)
2. เปนหนวยงานที่มีศักยภาพในการแกปญหาใหกับผูปวยซับซอนทางดานศัลยกรรมทรวงอก ที่รับสงตอมา
จากโรงพยาบาลอื่น
3. เปนหนวยงานที่มีศักยภาพในดานศัลยกรรมสนาม ใหกับกองทัพบก
2. สมรรถนะหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ
1. สามารถใหการบริการงานรักษาในกลุมโรคทางศัลยกรรมทรวงอกที่ซับซอน และยุงยาก ทั้งในกรณีที่ตองใช
เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง หรือในกรณีที่ตองใชบุคลากรที่มีความสามารถชํานาญการสูง
2. จัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ใหกับแพทยประจําบานที่มีความ
ตั้งใจที่จะเปนศัลยแพทยทรวงอกที่เพียบพรอมไปดวยทักษะที่หลากหลาย
3. มีระบบการคัดเลือกอาจารยแพทย, แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของอื่นๆ อยาง
เปนรูปธรรม และตรวจสอบได
4. สงเสริมใหอาจารยแพทย ไดพัฒนาตัวเองในทุกดาน ทั้งในดานแพทยศาสตรศึกษา, ดานวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งดาน Non-technical skill อื่นๆ
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อธิบายความสัมพันธกับการบรรลุผลของพันธกิจหลักทั้ง 3 ดานคือ
จากสมรรถนะหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯดังกลาวขางตน อันเปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
องคกรในระดับที่สูงกวาคือ กอง-ภาควิชาศัลยศาสตร กับ โรงพยาบาล-วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ซึ่งมี
ระบบการเรียนการสอนทั้งในระดับ Undergraduation และ postgraduation ของบุคลากรแพทยและพยาบาล, มี
Residency training program ในทุ ก Specialties, มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ทั้ ง ในการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาที่ ทั น สมัย , มี
Resource ทางการแพทยอยางหลากหลาย และมีระบบที่สนับสนุนการคนควาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทําใหพันธกิจ
หลักทั้ง 3 ดานเปนไปไดอยางราบรื่น
3. วิสัยทัศน/ปรัชญา คานิยม
3.1 วิสัยทัศนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา คือ
วิสัยทัศน (vision) : สถาบันทางการแพทยชั้นนําของกองทัพในระดับภูมิภาค
พันธกิจ (mission) : ใหบริการทางการแพทยระดับตติยภูมิที่ขั้นสูงมีคุณภาพ จัดการฝกศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย เพื่อมุงสรางนวัตกรรมและเพิ่มคุณคาแกผูใชบริการ และตอบสนองตอภารกิจของกองทัพบกอยางมี
ประสิทธิภาพ
คานิยม (values) : สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ผลงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม
อัตลักษณ : ซื่อสัตย เสียสละ สํานึกในหนาที่
คําขวัญ : คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
3.2 วิสัยทัศนของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ คือ
วิสัยทัศน (vision) : เปนหนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ที่มีคุณภาพระดับภูมิภาค เพื่อ
ทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป
4. จํานวนและกลุมบุคลากร และขอกําหนดดานการศึกษาของแตละกลุม
4.1 ผูบริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ
ผูอํานวยการ รพ.พระมงกุฎเกลา
 พลตรี รัฐวิชญ วุฒิภัทรพิบูลย
หัวหนาสํานักงานผูบังคับบัญชา
 พันเอกพิเศษหญิง ปริยนันทน จารุจินดา รองผูอํานวยการ รพ.พระมงกุฎเกลา
 พันเอกพิเศษ รชต ลํากูล
รองผูอํานวยการ รพ.พระมงกุฎเกลา
4.2 ผูบริหารกองศัลยกรรม
 พันเอกพิเศษ สุขไชย สาทถาพร
ผูอํานวยการ กองศัลยกรรม
 พันเอก ภิเษก บุญธรรม
รองผูอํานวยการ กองศัลยกรรม
4.3 หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
4.3.1. ศัลยแพทยที่ปรึกษา
1. พล.ท.ศ.คลีนิค ณรงค รอดวรรณะ
2. พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
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4.3.2. ศัลยแพทยประจําหนวย
1. พล.ท. วรสิน เกตานนท
2. พล.ต. ผศ. ธีรฉัตร ศิลารัตน
3. พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด
4. พล.ต. รศ. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
5. พ.อ. ไผ บุญศิริ
(หัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ)
6. พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
7. พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
4.3.3 นักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม
1. พ.ท.หญิง นัดดา เณรพงษ
2. พ.ต.หญิง อาภาพร พิรุณเนตร
3. ร.อ.หญิง วาสินี มาลัยลอย
4. น.ส. กนกวรรณ พุมเจริญ
5. น.ส.พนิดา เย็นธรามาส
4.3.4 เจาหนาที่ธุรการ น.ส.วรีพร ไหวพริบ
ปจจัยหลักที่สงเสริมใหพวกเขาทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายและพันธกิจขององคการคือ
1. มีการสรางความรักความสามัคคีในองคกร โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกเดือน
2. การบริการมีการแบงภาระงานบนพื้นฐานความรู ความสามารถ
3. ใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและระบบการทํางานเพื่อความสะดวกสบาย และสามารถทํางานไดบรรลุ
ตามเปาหมาย
4. มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ และงานแพทยศาสตรศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย
แพทยสงแพทยไปศึกษาทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งหลักสูตรการบริหารงานตางๆสําหรับอาจารยแพทยทุกทาน
5. ใหความสําคัญงานฝกอบรมโดยมี การประชุ มทุ ก 3 เดือน เพื่อประเมินแพทย ประจําบ าน และพัฒนา
เกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม โดยมีแพทยประจําบานเขารวมดวย และนอกจากนี้ หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯยังไดเขา
รวมสัมมนาหลักสูตรกับกองศัลยกรรมเปนประจําทุก 1 ป
6. มีสํานักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปน
หนวยงานที่สนับสนุนการคนควาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
5. เทคโนโลยี อุปกรณ อาคาร สินทรัพยหลักที่สําคัญ ไดแก
1. โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า จั ด ให มี “ ศู น ย โ รคหั ว ใจสิ ริ น ธร โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า ”ขึ้ น ที่
อาคารสมเด็จยา 90 โดยใชชั้นที่ 2, 3, 4, 7, 9 เปนสถานที่ทํางานรวมกันระหวาง Specialties ที่เกี่ยวของ โดยเปนที่ตั้ง
ของ ห อง Cath Lab, CCU, Semi CCU, Post-cath. ward, Echocardiography room, เครื่อง EST, เครื่อง CTA
(640slice), เครื่อง Cardiac MR, หองหุน Mr. Harvey และ Center of CPR Training
2. ที่ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ พระชนมพรรษา หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มี ICU CVT โดยเฉพาะ
จํานวน 6 เตียง และหองผาตัดทางศัลยกรรมทรวงอก ที่มีขนาดใหญเปนพิเศษ (>48 ตารางเมตร) จํานวน3หอง ซึ่ง
หนึ่ ง ในห อ งนั้ น เป น ห อ ง Hybrid Operating Room ที่ มี เ ครื่ อ ง Cath Fluoroscopy สํ า หรั บ ทํ า ได ทั้ ง PCI และ
Thoracic Endovascular repair ได
3. หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีอุปกรณและเครื่องมือผาตัดดวยกลอง Thoracoscopy รวมทั้ง Minimal
Invasive Surgery ตางๆ ดวย
4. วิ ทยาลั ย แพทย ศ าสตร พ ระมงกุ ฎ เกลา จัด ให มี “Simulation Center” ซึ่ งอยู ในระหว า งการก อ สร า ง
เพื่อจัดใหมีการเรียนการสอนที่ใช Soft cadaveric รวมทั้ง Simulator อื่นๆที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการ
ฝกอบรมสําหรับนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานและบุคลากรทางการแพทยทุก Specialties
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5. หองสมุดรวมทั้ง E-Library มีทั้งในระดับของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯที่ชั้น 7, หองสมุด กองศัลยกรรมที่
ชั้น 12 ทั้ง 2 แหงนี้อยูในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ พระชนมพรรษา และหองสมุดชั่วคราวของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา ที่ชั้น 5 - 6 อาคาร ธนะรัชต (หองสมุดใหมจะอยูที่ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง)
ประโยชนที่มีตอการดําเนินการตามพันธกิจคือ
1. อํานวยความสะดวกในการใหบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ครบวงจรในระดับตติยภูมิ
2. สงเสริมการเรียนรูและการฝกอบรมในทุกระดับชั้น
3. สามารถเขาถึงแหลงความรูทั้งแบบหนังสือ, วารสาร หรือแบบออนไลนที่ทันสมัยอยูเสมอ
4. มีระบบสนับสนุนงานวิจัยที่ดีใหกับอาจารยและแพทยประจําบาน
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับที่สําคัญ ไดแก
1. ระเบียบปฏิบตั ิแพทยประจําบาน ภายในกองศัลยกรรม
2. การแตงตั้งอาจารย เพื่อการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรมแพทยประจําบาน
3. กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของทางราชการ
4. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร
7. โครงสรางองคการและกลไกการกํากับดูแลองคการ
กรมแพทย ทหารบก เป น องค กรสู งสุ ด ของทหารเหล า แพทย ภายใต กองทั พบก นอกจากจะมี ห น า ที่ ใ ห
การสนับสนุนทางการแพทยใหกับกองทัพ กําลังพลทหาร และครอบครัว ยังใหการบริการทางการแพทยแกประชาชน
และพลเรือนทั่วไปในรูปแบบของโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ 3 แหง และโรงพยาบาลในคายทหารในเครืออีก 34
แหงดวย โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ภายใตศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลตติยภูมิ
ขนาดใหญที่สุดที่มีจํานวนเตียง 800-1,000 เตียง
จากแผนผังองคกร (Organization Chart) ขางลางจะเห็นวา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานั้น มี
ภารกิจในการดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียนแพทยเปนหลักเทานั้น นักเรียนแพทยเหลานี้ขึ้นคลินิกโดยผานทางการ
จั ด การของภาควิชาที่ มีที่ตั้งและคณะทํ า งานอยูภายในกองตางๆที่ชื่อเดียวกัน ดังนั้น ภาควิชาตางๆจะขึ้นตรงกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา สวนกองตางๆจะขึ้นตรงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทย ที่ทํางานอยูใน
แตละภาควิชาจะมีอยูไมกี่คนเทานั้น ในขณะที่แพทยสวนใหญในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้นสังกัดอยูกับกองตางๆ
หัวหนาภาควิชาก็จะเปนคนละคนกันกับหัวหนากอง แตผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คือคน
เดียวกันกับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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โครงสรางและระบบการบริหารงานของสถาบัน
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ภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูรับนโยบายการทํางานจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในการดูแลนักเรียน
แพทยที่ขึ้นคลี นิ ก สวนกองศัลยกรรมก็เ ปนผูรับ นโยบายการทํางานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกลา สําหรับการ
ฝกอบรมและการวิจัยของแพทยประจําบานนั้น จะอยูในความดูแลของแตละกอง ไมใชภาควิชา
หนวย
ศัลยกรรมทรวงอกเองเปนหนวยงานที่งานกําลังพลศัลยแพทย, งานใหการบริการรักษาผูปวย และงานฝกอบรมและ
การวิจัยของแพทยประจําบานอยูภายใตกองศัลยกรรม ในขณะเดียวกันศัลยแพทยทรวงอก
ก็
ปฏิบัติงานในดานการเรียนการสอนนักเรียนแพทยภายใตภาควิชาศัลยศาสตร ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึง
เปนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยที่มีระบบการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาของความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกันอยางครบ
วงจร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลทหารที่สังกัดกับ กองทัพบกอีก 36 แหงทั่วประเทศเปนเครือขายสําคัญ ทําใหมี
ทรัพยากรการศึกษาอยางหลากหลาย
8. กลุมลูกคาและความตองการหลัก
พันธกิจ
ลูกคาหลัก
การใหการ ผูเขารับการฝกอบรม
ฝกอบรม

ความตองการหลัก
-มีเปนศัลยแพทยทรวงอกที่มีคุณภาพ มีความรู ความ
ชํานาญและจริยธรรมที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
-มีสิ่งแวดลอมที่ดีและสวัสดิการในระหวางการเรียนที่
เหมาะสม

การวิจัย

ผูเขารับการฝกอบรม/อาจารย
-งานวิจัยที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ
แพทย/โรงพยาบาล/วงการแพทย
-ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน/ปรับปรุงแกไขปญหา
ทางสาธารณสุขไดอยางเปนรูปธรรม
-นวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชในทางคลินิกได

การบริการ ผูปวยระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ
ทาง
การแพทย

-การรักษาที่ไดมาตรฐานและเทาเทียม
-บริการที่สะดวกรวดเร็ว เขาถึงงาย และเปนมิตร
-คาใชจายที่เหมาะสม
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9. ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก
1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลตนสังกัดของแพทยประจําบาน (ทั้งในสวนของกองทัพและสวนราชการอื่นๆ)
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
มีความตองการหลักคือ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความชํานาญดานศัลยศาสตรทรวงอก สามารถสอบผานไดรับวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญ มีวุฒิภาวะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถกลับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ตามความตองการของตน
สังกัด
2. เข า รั บ การฝ ก อบรมและเข า ร ว มปฏิ บั ติ ง านในงานส ว นรวมของสถาบั น ฝ ก อบรมเป น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือจากตารางการฝกอบรมปกติเมื่อไดรับการรองขอ
10. ผูสงมอบหลัก ไดแก
1. คณาจารยของหนวยศัลยกรรมทรวงอก และกองศัลยกรรม
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย(สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย)
บทบาทสําคัญตอระบบงานของสถาบันฝกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแขงขันคือ
1. กองศั ล ยกรรม มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การฝ ก อบรมที่ ดี มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ทํ า งาน และระบบ IT
ครบครันในการอํานวยความสะดวกสนับสนุนการหาความรูใหแกผูเขารับการฝกอบรมในทุกระดับ
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามี “ศูนยบริหารงานวิชาการ” เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการศึกษาฝกอบรม
เปนสวนรวม, อํานวยความสะดวกใหกับแพทยประจําบานในทุกๆดาน, ใหการสนับสนุนงบประมาณดานวิชาการ, จัด
ฝกอบรม basic science, ใหความรูเกี่ยวกับ จริยธรรม การแพทยทางเลือก ระบบสาธารณสุขของประเทศ และ
Non-technical skill ตางๆ รวมทั้งดูแลในดานหอพักใหแกแพทยประจําบานอีกดวย
3. คณาจารยของหนวยศัลยกรรมทรวงอก รวมมือกับ Specialties ที่ทํางานเกี่ยวกับผูปวยโรคหัวใจรวมกัน
และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สถาปนา “ศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา”
ขึ้น
นอกจากจะเปนประโยชนตอผูปวยแลว ยังเปนการสรางระบบใหแพทยประจําบานไดเห็นถึงการทํางานเปนทีมอีกดวย
4. หนวยศัลยกรรมทรวงอก และกองศัลยกรรมมีทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลาย มีอุปกรณเครื่องมือ
ทางการแพทยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังมีบุคคลกรทางการแพทยที่มีความรูความสามารถอยางเพียงพอ
5. กองศัลยกรรม มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานงานวิชาการและดานงานวิจัย เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานดานวิจัย ของอาจารยศัลยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ
6. กรมแพทยทหารบก มีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย รวมทั้งมีทุนสนับสนุนใหทํางานวิจัยตางๆ
แกทั้งอาจารยและแพทยประจําบาน ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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7. การกําหนดกรอบการฝกอบรมตามหลักเกณฑมาตรฐานของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย ทําใหสถาบันฝกอบรมมีการพัฒนาคุณภาพการฝกอบรมใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
สามารถแขงขันกับสถาบันอื่นๆ ได
11. คูความรวมมือที่สําคัญ ไดแก
1. สถาบั น ฝ ก อบรมของโรงเรี ย นแพทย อื่ น ๆ รวมทั้ ง โรงพยาบาลศู น ย ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ รั บ
แพทยประจําบานไปเพิ่มพูนศักยภาพ (Elective) ในระหวางการฝกอบรม
2. สมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
บทบาทสําคัญตอระบบงานของสถาบันฝกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแขงขันคือ
1. ชวยเสริมความรูประสบการณของแพทยประจําบานที่ขาดไปในสถาบันฝกอบรม นอกจากนั้นยังทําใหแพทย
ประจําบานมีความรูและรับทราบปญหาผูปวยในพื้นที่เขตสุขภาพตางๆ
2. สมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย นอกจากจะมีสวนชวยในดานการบริหาร
จัดการ และเรื่องธุรการเกี่ยวกับการรับสมัครตางๆ การลงทะเบียนตางๆ การอนุมัติวุฒิบัตรและ หนังสืออนุมัติตางๆ
โดยการดําเนินเรื่องผานแพทยสภาแลว ยังชวยในการอบรมใหความรูแกแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกเปนการ
สวนรวมทั้งประเทศ ในเรื่องของศัลยศาสตรพื้นฐาน และ Non-technical skill ตางๆ ทั้งกอนที่จะเขารับการฝกอบรม
และระหวางการฝกอบรมในแตละสถาบัน
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ขอมูลพื้นฐานของสถาบันฝกอบรม
1. ขอมูลของสถาบันฝกอบรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ป 2562

ชื่อผูอํานวยการโรงพยาบาล พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ
การรับรองคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) ระยะเวลา 10 มิ.ย.63 – 9 มิ.ย.66
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญที่สุดในกลุมของโรงพยาบาลคาย
ทหารที่สังกัดอยูในกองทัพบก ที่เปนเครือขายอยูดวยกันทั้งหมด 36 แหง ดวยศักยภาพถึง 1,200 เตียง ตามอัตราการ
จัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ที่ 3610 แตขณะนี้เปดใหบริการจริง 970 เตียง ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกลอนุสาวรียชัย
สมรภูมิ แรกกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2475 เปนกองเสนารักษ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ตอมาในป พ.ศ. 2495 ทบ. ไดกราบ
บังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาเปนชื่อของ
โรงพยาบาล เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยไดกระทําพิธีเปดปายชื่อ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ซึ่งถือเปน วันสถาปนา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ศักยภาพทั่วไปของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562)
หัวขอ

จํานวนแพทยทั้งสิ้น
จํานวนเตียงทั้งสิ้น
จํานวนพยาบาลวิชาชีพทั้งสิ้น
จํานวนแพทยประจําบานรวมทุกชั้นปทั้งหมด
ภาระงานบริการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562)
หัวขอ
จํานวนผูปวยนอกทั้งหมด (ตอป)
จํานวนผูปวยในทั้งหมด (ตอป)

รายละเอียด
366 คน
970 เตียง
892 คน
580 คน
รายละเอียด
1,946,452
32,587
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คุณลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562)
หัวขอ

รายละเอียด

1. การรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล/กลุม งาน
2. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ
จัดการฝกอบรม

ไดรับการรับรองคุณภาพหรืออยูร ะหวางดําเนินการพัฒนา
เพื่อรับรองคุณภาพ
มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/
วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาล เชน
กลุมงาน เปนผูร ับผิดชอบดําเนินการจัดการฝกอบรมฯ
มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุงผลิตแพทยประจํา
บานที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัตสิ อดคลอง
กับหลักสูตรฯ
มีระบบบริหารงานในหนวยงานทีช่ ัดเจน และเอื้อตอการ
จัดการฝกอบรมฯ
มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทําการ
ตรวจศพ ชิ้นเนื้อ และสิ่งสงตรวจ
มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก ใหบริการดาน
ตรวจโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา
วิทยาภูมิคุมกัน และมีธนาคารเลือด
มีการตรวจทางรังสีที่จําเปนตอการฝกอบรม
มีหองสมุดและมีตํารามาตรฐานทางการแพทย รวมทั้ง
วารสารทางการแพทยที่ใชบอยหรือ electronic books
และสามารถทําการสืบคนทางคอมพิวเตอรได
มีหนวยเวชระเบียน ซึ่งรับผิดชอบการดูแลรักษา จัดเก็บ
คนหา แฟมประวัติผูปวย ทั้งผูปวยใน และผูปวยนอก
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของเอกสาร และสแกนสู
คอมพิวเตอร
มีหนวยงานทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ที่สําคัญ
ไดแก อายุรศาสตร อายุรศาสตรโรคหัวใจ อายุรศาสตร
โรคปอด อายุรศาสตรโรคไต อายุรศาสตรประสาทวิทยา
กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ กุมารเวช
ศาสตรโรคปอด กุมารเวชศาสตรโรคไต กุมารเวชศาสตร
ประสาทวิทยา เพื่อสามารถใหการปรึกษาผูปวยได เมื่อ
จําเปน

3. ปณิธาน และพันธกิจ
4. ระบบบริหารงาน
5. หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา
กายวิภาคสําหรับการชันสูตร
6. หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา
คลินิก
7. หนวยรังสีวิทยา
8. หองสมุดทางการแพทย
9. หนวยเวชระเบียนและสถิติ

10. หนวยงานที่เกี่ยวของทางคลินิก

ผลการตรวจเยี่ยม
มี
ไมมี













หมายเหตุ
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2. ขอมูลของกองศัลยกรรม ป 2562

ชื่อหัวหนากอง พันเอก สุขไชย สาทถาพร

ศักยภาพทั่วไปของกองศัลยกรรม (ป 2562)
หัวขอ
จํานวนอาจารยแพทยศัลยศาสตรทั้งหมด
จํานวนเตียงผูปวยศัลยกรรมทั้งหมด (สามัญ/พิเศษ)
จํานวนเตียง ICU ศัลยกรรม รวมทุกสาขาวิชา
จํานวนหองผาตัดใหญทั้งหมด
จํานวนหองผาตัดเล็ก
จํานวนแพทยประจําบานศัลยกรรมทั้งหมด

รายละเอียด
46 คน
270/63
15 เตียง
38 หอง
2 หอง
79 คน

ภาระงานบริการของกองศัลยกรรม (ป 2562)
หัวขอ
จํานวนผูปวยนอกศัลยกรรมทั้งหมด (ตอป)
จํานวนผูปวยในศัลยกรรมทั้งหมด (ตอป)
จํานวนผาตัดใหญทั้งหมด (ตอป)
จํานวนผาตัดฉุกเฉินทั้งหมด (ตอป)
จํานวนผาตัดเล็กทั้งหมด (ตอป)

รายละเอียด
109,458
10,476
5,310
1,207
3,298

3. ขอมูลของ หนวยศัลยกรรมทรวงอก ป 2562

1. ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆ อาจารย และผูเกี่ยวของที่ใหการฝกอบรม (ตามผนวกที่ 1)
1.1 รายชื่ออาจารยศัลยแพทยทรวงอกที่ใหการฝกอบรม
ตําแหนง
ชื่อ นามสกุล
ประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทย พล.ต. ผศ. ธีรฉัตร ศิลารัตน
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
หัวหนาสาขาวิชา / หนวยศัลยกรรมทรวงอก
พ.อ. ไผ บุญศิริ
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ศัลยแพทยทรวงอกผูใหการฝกอบรม
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ นามสกุล

พล.ท. วรสิน เกตานนท
พล.ต. ผศ. ธีรฉัตร ศิลารัตน
พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด
พล.ต. รศ. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
พ.อ. ไผ บุญศิริ
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย

FullTime









Part Time

หมายเหตุ

1.2 รายชื่อคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ชื่อ นามสกุล
พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ
พ.อ. สุขไชย สาทถาพร
พ.อ. ดนัย มีแกวกุญชร
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
พล.ท. วรสิน เกตานนท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตนสังกัดโดยตําแหนง ของแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรทรวงอกทุกคน หรือผูแทน
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน
พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
หัวหนาพยาบาลแผนกศัลยกรรมโดยตําแหนง หรือผูแทน
หัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือผูแทน
พ.อ. ไผ บุญศิริ

ตําแหนง
ผอ.รพ.พระมงกุฎเกลา กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการฯ
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หน า ที่ 1) วางนโยบาย ควบคุ ม และกํ า กั บ ดูแลการฝกอบรมแพทยป ระจําบาน สาขาศัล ยศาสตรทรวงอก กอง
ศัลยกรรม ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรมฯ ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อ
วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาศั ล ยศาสตร ท รวงอก กองศั ล ยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฉบับ พ.ศ. 2563
2) ปรับแตง หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลย และคงไวซึ่งความ
ครบถวนของการเรียนการสอน
3) พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไขหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมฯ เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร
ทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในทุกๆ ๕ ป เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และทันสมัยก าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อันกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมฯ และสังคมโดยรวม
1.3 รายชื่อคณะกรรมการฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ
กรรมการที่ปรึกษา
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
กรรมการที่ปรึกษา
พล.ท. วรสิน เกตานนท
กรรมการที่ปรึกษา
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน
ประธานคณะกรรมการ
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสกุ าญจน
กรรมการ
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
กรรมการ
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
กรรมการ
หัวหนาพยาบาลแผนกศัลยกรรมโดยตําแหนง หรือผูแทน กรรมการ
พ.อ. ไผ บุญศิริ
กรรมการและเลขานุการฯ
1.4 รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ
กรรมการที่ปรึกษา
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
กรรมการที่ปรึกษา
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก
พล.ท. วรสิน เกตานนท
กรรมการสอบคัดเลือก
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
กรรมการสอบคัดเลือก
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
กรรมการสอบคัดเลือก
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
กรรมการสอบคัดเลือก
พ.ต. กฤษฎิ์พงษ ศิริสารศักดา
แพทยประจําบานปที่ 5 กรรมการสอบคัดเลือก
พ.อ. ไผ บุญศิริ
กรรมการสอบคัดเลือกและเลขานุการฯ
หน า ที่ 1) รั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ ดู แ ลการฝ ก อบรมแพทย ป ระจํ า บ า น สาขาศั ล ยศาสตร ท รวงอก กองศั ล ยกรรม
ในเรื่ องของ การทํ า งาน, การจั ดเนื้ อหาความรู, การเขาถึงความรู, การจัดระเบีย บการเรีย นการสอน, การออก
กฎระเบียบตางๆ, การใหคําแนะนําและปรึกษาในทุกๆเรื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม
ฯ ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ฉบับ
พ.ศ. 2563
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2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตามวงรอบทุก ๓ เดือน โดยการรวบรวมผลการประเมิน
จากบุคคลผูเกี่ยวของอยางรอบดาน แลวแจงใหแพทยประจําบานทราบเปนรายบุคคล
3) ประมวลผลงานแพทยประจําบานแตละคนเมื่อปฏิบัติงานครบ ๙ เดือน ตามหัวขอการประเมินเพื่อผาน
เกณฑการเลื่อนชั้นป แลวแจงใหแพทยประจําบาน และคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯทราบ
1.5 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาดูแลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนรายบุคคล
อาจารยที่ปรึกษา
แพทยประจําบาน
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
นพ. พีรวิชญ ศรียารันต
พ.อ. ไผ บุญศิริ
นพ. ชวลิต รุงนฤทัย, นพ. ปจเจกพล จวนสาง
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
นพ. ชยวัน รุงกาญจกุล
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
พญ. ปาริชาต ศรีผดุงอําไพ
หนาที่ 1) ดานวิชาการ
1.1 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร และการวิจัย
1.2 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ควรตักเตือนแพทย
ประจําบานตามความเหมาะสม
1.3 ใหคําปรึกษาแนะนาและชวยเหลือแพทยประจําบาน ในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ
ที่
เกี่ยวของกับการเรียนหรือการวิจัย
2) หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนาแพทยประจําบาน
2.1 แนะนําสวัสดิการตางๆ ของสถาบันฝกอบรม
2.2 ให คํา ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาสว นตัว ไดแก ปญ หาทางดานสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต
2.3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสังคม ไดแก การปรับตัวในสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม
2.4 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานการเงิน ไดแก ปญหาการขาดแคลนทุนทรัพย และแสวงหา
แหลงสวัสดิการที่จะชวยเหลือแพทยประจําบานทางดานนี้
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2.5 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ ไดแก ความเขาใจ ทัศนคติ จรรยาบรรณที่ถูกตองของวิชาชีพ
3) หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาทางดานอื่นๆ
3.1 พิจารณาคํารองตางๆ ของแพทยประจําบานและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
3.2 กําหนดเวลาใหแพทยประจําบานเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ
3.3 ประสานงานกับอาจารยทานอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือแพทยประจําบาน
3.4 ชี้แจง และทําความเขาใจกับแพทยประจําบาน ถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
3.5 ใหคํารับรองแกแพทยประจําบาน เมื่อแพทยประจําบานตองการไปแสดงตอผูอื่น
3.6 เก็บขอมูลรายละเอียดของแพทยประจําบานในความรับผิดชอบอยางเปนระบบและเปนความลับ
2. ขอมูลเกี่ยวกับ หนวยงานที่สนับสนุนการฝกอบรมฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โดยสังเขป ไดแก
2.1 หนวยอายุรกรรมหัวใจ
หัวขอ
รายละเอียด
จํานวนอายุรแพทยโรคหัวใจทั้งหมด
11
- Noninvasive cardiologists
5
- Interventional cardiologists
3
- EP cardiologists
3
จํานวนเตียงใน CCU
8
จํานวนหอง Cath Lab /สัปดาห
15 หอง/สัปดาห
จํานวน case ที่ทํา Echocardiography (TTE+TEE)/ป
4,861 case/ป
จํานวน case ที่สวนหัวใจ/ป
1,067 case/ป
จํานวน case ที่ทํา PCI/ป
468 case/ป
จํานวน Cardiology Fellow ทั้งหมด/ป
6
- General cardiology/ป
5
- Interventional cardiology/ป
1
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2.2 หนวยกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ
หัวขอ
จํานวนกุมารแพทยโรคหัวใจทั้งหมด
จํานวนเตียงใน PICU หรือ PCCU
จํานวนหอง Cath Lab /สัปดาห
จํานวน case ที่ทํา Echocardiography/ป
จํานวน case ที่สวนหัวใจ/ป
จํานวน Pediatric cardiology Fellow ทั้งหมด/ป
2.3 หนวยอายุรกรรมโรคปอด
หัวขอ
จํานวนอายุรแพทยโรคปอดทั้งหมด
จํานวน case ที่ทํา Pulmonary function test/ป
จํานวน case ที่ทํา Bronchoscopy/ป
FOB+EBUS
Rigid
จํานวน Chest Fellow ทั้งหมด/ป
2.4 หนวยงานที่สนับสนุนอื่นๆ
หัวขอ
จํานวนวิสัญญีแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรทรวงอก
จํานวนนักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม
จํานวนอายุรแพทยโรคไต
จํานวนอายุรแพทยประสาทวิทยา
จํานวนกุมารแพทยโรคปอด
จํานวนกุมารแพทยโรคไต
จํานวนกุมารแพทยประสาทวิทยา
จํานวนอายุรแพทยมะเร็งวิทยา (ถามี)
จํานวนแพทยรังสีรักษา (ถามี)

รายละเอียด
3
4
2 หอง/สัปดาห
1098 case/ป
53 case/ป
1
รายละเอียด
6
1,130
300
55
3
รายละเอียด
6
5
8
8
4
3
2
3
4
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3. ขอมูลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
3.1 แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 5 ปปจจุบัน
จํานวนผูสมัคร
แพทยประจําบานปที่ 1
แพทยประจําบานปที่ 2
ร.ต.ปจเจกพล จวนสาง (5 ป) และ นพ.พีรวิชญ ศรียารันต (5 ป)
แพทยประจําบานปที่ 3
แพทยประจําบานปที่ 4
นพ.ชยวัน รุงกาญจนกุล (5 ป) และ นพ.ชวลิต รุงนฤทัย (ตอยอด)
แพทยประจําบานปที่ 5
พญ.ปาริชาต ศรีผดุงอําไพ (5 ป)
3.2 สถิติการจบการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ยอนหลัง 5 ป
ศักยภาพ (ตอป)
จํานวนจบการฝกอบรม จํานวนสอบบอรดผาน
ปการศึกษา 2562
2
2(ปกติ) + 1(drop 1 ป)
3
ปการศึกษา 2561
2
1
1
ปการศึกษา 2560
2
1
1
ปการศึกษา 2559
2
ปการศึกษา 2558
2
3.3 Facillities สําหรับแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
หัวขอ
รายละเอียดและสถานที่
หองสมุด และ E-Library สําหรับแพทยประจําบานของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ของหนวย
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ และ กองศัลยกรรม
ศัลยกรรมทรวงอกฯ อยูที่ชั้น 7 สวนของ
กองศัลยกรรม อยูที่ชั้น 12
หองพักแพทยประจําบานของ กองศัลยกรรม
อยูที่ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
หองพักเวรนอกเวลาของแพทยประจําบาน สาขา
อยูใน ICU CVT ชั้น 8 อาคารเฉลิม
ศัลยศาสตรทรวงอก
พระเกียรติ 6 รอบ
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4. ศักยภาพของหนวยศัลยกรรมทรวงอก
หัวขอ
จํานวนครั้งของการออกตรวจ OPD/สัปดาห
จํานวนหองผาตัด/สัปดาห
มีหองผาตัด Hybrid หรือไม
จํานวนเตียงของหนวยศัลยกรรมทรวงอก (สามัญ/พิเศษ)
จํานวนเตียงของ ICU CVT
จํานวนอุปกรณเครื่องมือพื้นฐานที่สําคัญ
- Transthoracic Echocardiography
- Transesophageal Echocardiography
- Heart-Lung machine
- Intra-aortic Balloon Pump
- Centrifugal pump และ/หรือ ECMO
5. ภาระงานของหนวยศัลยกรรมทรวงอก
สถิติดานการรักษาพยาบาลตอป ยอนหลัง 3 ป
จํานวนผูปวยนอกศัลยกรรมทรวงอกทั้งหมด
จํานวนผูปวยในศัลยกรรมทรวงอกทั้งหมด
จํานวน Total open heart surgery
จํานวน Coronary heart surgery (รวม concomitant procedures อื่นดวย)
จํานวน Valvular heart surgery
จํานวน Open Congenital heart surgery
จํานวน Thoracic Aneurysm surgery (รวมทั้ง Thoraco-abdominal aneurysm)
จํานวน Adult Closed heart surgery
จํานวน Pediatric Closed heart surgery
จํานวน Chest surgery
จํานวน VATS
จํานวน Esophageal surgery (ใชของ Gen surg ได)
จํานวน TEVAR alone
จํานวน TEVAR hybrid
จํานวน TAVR
จํานวน ECMO

รายละเอียด
1
6 หอง/สัปดาห
มี
10/10
6
2
1
3
3
3

2560
8,089
663
306
175
65
47
21
28
24
130
40
2
1
2
0
8

2561
8,134
678
319
178
62
53
29
19
30
142
79
1
3
1
0
15

2562
8,125
686
324
193
57
55
22
18
28
160
96
4
1
2
2
14

6. หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฉบับ พ.ศ. 2563 สามารถ
download ไดจาก Link หรือ QR code ดังตอไปนี้ http://1ab.in/jRq

เนื้อหาโดยสังเขปของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
1. เปาหมายของการฝกอบรมแพทยประจําบาน
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1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยางอยาง
เหมาะสม เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของสังคม
2 มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวย
เปนศูนยกลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม
3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผูปวยและญาติ
4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเปนทีมได
5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ
6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต
2. ผลลัพธของการฝกอบรม
ตองการใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกมี สมรรถนะ 6 ดาน ดังตอไปนี้
1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
2 ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical
Knowledge and Skills)
3 การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
3. การหมุนเวียน และ บทบาทหนาที่
เนื่องจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมากและรวดเร็ว ฉะนั้น
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก จึงมีจุดประสงคที่จะใหแพทยประจําบานได
- เรียนรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic medical science)
- เรียนรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรทั่วไป
- เรียนรูศัลยศาสตรสาขาวิชาเฉพาะทางตางๆ และสาขาวิชาที่สัมพันธกับศัลยศาสตร
- เรียนรูศัลยศาสตรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตรหลอดอาหาร และศัลยศาสตรหลอดเลือด
- เรียนรู วิ ชาทางด านศั ลยศาสตร ทรวงอก (Thoracic Surgery) ทั้ ง 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult
cardio-vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ใหมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน
- หมุนเวียนไปทางแผนกอายุรกรรมที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ Diagnostic investigation และ
Intervention ตาง
- มีประสบการณในการผาตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจในการแกปญหาตางๆอยาง
เปนระบบ ถูกตองเหมาะสม โดยในปสุดทายของการฝกอบรมจะไดทําหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจําบานดวย ทั้งนี้
การฝกอบรมตองมีสภาวะการทํางานที่เหมาะสม และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
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- แพทย ป ระจํ า บ า นจะมี ร ะยะเวลา 3 เดื อ นไปหาประสบการณ เ พิ่ ม เติ ม ในสาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข องหรื อ
ในสถาบันอื่น โดยเฉพาะในวิชาหรือสวนซึ่งสถาบันที่ฝกอบรมนั้นๆ อาจจะขาดแคลน ทั้งนี้ตองใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมไดรับทราบเปนกรณี ๆ ไป
ดังนั้นแพทยประจําบานตองไดรับการฝกอบรม ดังนี้
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 1
เปนวิชาพื้นฐานทางศัลยศาสตร สําหรับแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกที่จะตองผาน เพื่อเปนการเตรียม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาเบื้องตนแกผูปวยทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอื่นๆ สามารถใหคําแนะนําและสงผูปวยไปรักษาตอโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตอไปได
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 1 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
General Surgery
2
Traumatic Surgery
2
Anesthesiology
1
ICU
1
Pediatric Surgery
1
Urology
1
Thoracic Surgery 1
1
Orthopedics
1
Neurosurgery
1
Plastic Surgery
1
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 1 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินิกเปนอยางดี เพื่อเปนพื้นฐานใหเกิดความ
เขาใจในการดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงขึ้นไป
-มีความรูความสามารถพื้นฐานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลัง
ผาตัด ทั้งในทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอื่นๆ
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอชีวิต ได
รวมทั้งสามารถดูแลผูปวยวิกฤติทางศัลยกรรมทั้งกอนและหลังผาตัดในหอผูปวย ICU ได
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หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 2
เปนวิชาพื้นฐานทางศัลยศาสตรทรวงอก สําหรับแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เพื่อเปนการเตรียม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Pathology (involving Cardio-thoracic surgery)
1
General (Including Esophageal Surgery)
6
and Traumatic Surgery
Thoracic Surgery 2
2
Radiology
1
Vascular Surgery 1
1
Adult Cardiology 1 (EKG, EST, Guideline for
0.5
Intervention and Surgery)
Pulmonary Medicine 1 (PFT, Respirator management) 0.5
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 2 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความเขาใจในการ
ดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงขึ้นไป
-มีความรูความสามารถพื้นฐานทางดานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด
และหลังผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได
-หมุ น เวี ย นไปศึ ก ษาหาประสบการณ ค วามรู เ บื้ อ งต น ในสาขาวิ ช ารั ง สี วิ นิ จ ฉั ย , อายุ ร ศาสตร หั ว ใจ และ
อายุรศาสตรทางเดินหายใจ
-เริ่มทําการคนควาวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 3
เปนวิชาทางศัลยศาสตรทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตรหลอดเลือดซึ่งมีความคาบเกี่ยวกัน แพทยประจําบานสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอกตองมีความรู, ทักษะ, และประสบการณดวย ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะให
การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกดีขึ้น นอกจากนี้ยังตองมีทักษะในการทํา
Vascular access ของทั้ง Artery และ Central vein การใสทอชวยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซายขวา
รวมทั้งมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆที่ใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายใน
ระหวางการผาตัดอีกดวย
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การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 3 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Thoracic Surgery 3
10
Vascular Surgery 2
1
Perfusion Unit (CPB-IABP-VAD-ECMO device and system)
0.5
CVT Anesthesia (Percutaneous vascular access and Double 0.5
lumen intubation)
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 3 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผูปวยภายใน และภายนอก กลุมสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอน
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพื่อฝกทําการใสทอชวยหายใจชนิด Double
lumen tube รวมทั้งแทงเสนเลือดแดง และเสนเลือดดําใหญ
-ศึ กษาความรู พื้น ฐานเกี่ ย วกั บการทํางานของระบบอุปกรณตางๆที่ใชชวยสนับ สนุนระบบไหลเวีย นของ
รางกายในระหวางการผาตัด จากหนวย Perfusion Unit
-ฝกหัดผาตัดเล็กทางศัลยศาสตรทรวงอก
-ชวยผาตัดใหญทางศัลยศาสตรทรวงอก
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 3
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 4
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 4 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Thoracic Surgery 4
9
Pulmonary Medicine 2 (FOB, EBUS)
1
Adult Cardiology 2 (Echo, Cath, EP)
1
Pediatric Cardiology (Congenital heart
1
diseases, GUCH, Echo, Cath)
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 4 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
- รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยภายใน และภายนอก รวมทั้งใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานชั้น
ต่ํากวาที่ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด
-ฝกทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใตการควบคุมของอาจารยแพทย
-ชวยผาตัดใหญ หรือทําผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 4
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเพิ่มเติมในการใช และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษที่ใช
การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวของ ในสาขาวิชาอายุรศาสตรทางเดินหายใจ, อายุรศาสตรหัวใจ, และกุมารเวช
ศาสตรหัวใจ
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของวิจัยตอเนื่อง
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 5
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แพทย

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 5
ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Thoracic Surgery 5
9
Elective period (CVT - surgical experience)
3
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 5 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-รับผิดชอบในฐานะแพทยประจําบานอาวุโส หรือหัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกทั้งหมด
-ตรวจและรักษาผูปวยนอก และคลีนิคเฉพาะทางรวมกับอาจารยแพทย
-เปนที่ปรึกษาทางศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยเวร และแพทยประจําบานอื่น
-ฝกหัดทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารย

-ควบคุมและรับผิดชอบการผาตัดเล็กของแพทยประจําบานชั้นปอื่น
-ชวยหรือเปนผูทําการผาตัดใหญภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 5
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการของหนวย หรือสาขาวิชาศัลยศาสตรทรวงอก
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ทําการคนควาวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
-ชวยสอนแพทยประจําบาน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย (ถามี) ตามที่ไดรับมอบหมาย
-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ในโรงพยาบาลอื่นตามที่หัวหนาโครงการฝ ก อบรม
เห็นสมควร
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สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก
SPECIALTIES
General Surgery (Including Esophageal Surgery)
Traumatic Surgery
Anesthesiology
ICU
Pediatric Surgery
Urology
Orthopedics
Neurosurgery
Plastic Surgery
Pathology
Radiology
Vascular surgery
Thoracic Surgery
- Adult Cardiology
- Pediatric cardiology
- Pulmonary Medicine
- Perfusion unit
- Thoracic unit
- Elective period

ชั้นป 1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ชั้นป 2
6

ชั้นป 3

ชั้นป 5

0.5

1
1
1

0.5
2

0.5
10

รวม
10
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

0.5

1

ชั้นป 4

1
1
1
9

9
3

1.5
1
1.5
0.5
31
3

4. หัตถการทางศัลยศาสตรทรวงอก (Operative Thoracic Surgery) แบงเปน 3 ระดับ และในแตละระดับจะมี
หัตถการที่เปน Milestone ของแตละชั้นป ดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 (Level 1) หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง
ระดับที่ 2 (Level 2) หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ
ระดับที่ 3 (Level 3) หัตถการที่แพทยประจําบานควรทราบ
Level 1 หัตถการที่ตองทําไดดวยตนเอง (ทําในขณะรับการฝกอบรม) ทําในชั้นปที่
Excision of superﬁcial lump
3
Biopsy of Superficial lymph nodes
3
Open and drain deep seated abscess at chest wall
4
Bronchoscopy
4
Esophagoscopy
3
Tracheostomy
3
Thoracocenthesis
3
Intercostal drainage
3

29

Chemical pleurodesis
Intercostal nerve block
Sternotomy and closure
Thoracotomy and closure
Simple Chest wall resection
Transternal thymectomy
Excision of Mediastinal mass
Opened Surgical pleurodesis
Opened Decortication
Rib resection and opened drainage
Thoracoplasty
Opened Wedge resection of lung
Repair of lung laceration
Opened lobectomy of lung
VATS instrument placement
Simple Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
Subxyphoid pericardial drainage
Pleuro-pericardial window
Pericardiectomy
Epicardial pacemaker implantation
Arterial line placement
Central venous line placement
Pulmonary artery catheter placement
Cannulation and conduct of CPB
SVG harvesting
RA harvesting
IMA harvesting
Insertion of IABP
Level 2 หัตถการที่ควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)
Mediastinoscopy
Simple ASD closure
Simple Valve replacement
Simple Coronary artery bypass graft surgery
Endovascular procedure in simple aortic pathology
ECMO Placement

3
3
3
3
4
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
4
ทําในชั้นปที่
5
5
5
5
5
5
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PDA clipping / ligation
5
Pneumonectomy
5
Complicated Chest wall resection
5
Suture of heart wound
5
Repair of lacerated intrathoracic vessels
5
Repair of traumatic diaphragmatic hernia
5
Removal of foreign body in the esophagus
5
Removal of foreign body in the tracheobroncheal tree
5
Level 3 หัตถการที่ควรทราบ
Repair of Tracheoesophageal ﬁstula
Segmentectomy
Sleeve resection
Pleuropneumonectomy
Repair of thoracic deformity
Chest wall reconstruction
Tracheal reconstruction
Esophageal reconstruction
Esophagectomy
Esophagogastrectomy
Complicated Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
Palliative surgery for congenital heart diseases
Complicated congenital and acquired open heart procedures
Pulmonary embolectomy and thromboendarterectomy
Maze procedure
Repair of Aortic coarctation
Repair of Aortic aneurysm
Repair of Aortic dissection
Heart transplantation
Heart- lung transplantation
Lung transplantation
Long term ventricular assisted device
Complicated Endovascular surgery
Transcatheter valvular implantation
Left ventricular restoration surgery
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5. การทําวิจัย
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกแบบ Retrospective study หรือ Prospective
study หรือ Cross-sectional study โดยเปนผูวิจัยหลัก อยางนอย ๑ เรื่องระหวางการฝกอบรม โดยเปนผูวิจัยหลัก
5.1 คุณลักษณะงานวิจัย
-เปนงานวิจัยที่กระทําในสถาบันฝกอบรมฯที่แพทยประจําบานฝกอบรมและเปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปน
งานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน
-แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
และ Good Clinical Practice (GCP)
-งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตอง และเหมาะสม
-รูปแบบของการเขียนงานวิจัย จะตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้
1) จุดประสงคของการวิจัย
2) วิธีการวิจัย
3) ผลการวิจัย
4) การวิจารณผลการวิจัย
5) บทคัดยอ
5.2 วิธีดําเนินการ
-เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลงของ
คณะกรรมการเพื่อการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยเครงครัด
-หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
-ในการทําวิจัยตองเคารพสิทธิของผูปวย โดยถือประโยชนของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกข
ทรมานกับผูปวย
5.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ
การทําวิจัยดวยตนเองเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูที่จะไดรับวุฒิบัตร เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
ฯ อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย จะชวยเปนที่ปรึกษาตั้งแตการเตรียม โครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย
ทั้งนี้หนวยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีระบบในการดูแลความคืบหนาของงานวิจัย เพื่อใหมี
การกํากับดูแลอยางทั่วถึง
5.4 กรอบเวลาการดําเนินการ
ในชวงระยะการฝกอบรมฯ กิจกรรมการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ จะถูกกําหนดใหเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาในแตละ
ชั้นป ตั้งแตป 3 ถึง ป 5 ตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย ใน ผนวกที่ 2
-จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
-จัดทําโครงรางงานวิจัย
-แกไขโครงรางงานวิจัย
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
-เริ่มเก็บขอมูล
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-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆในแตละชั้นป
-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
-จั ด ทํ า รายงานวิ จั ย ฉบั บ ร า งให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาปรั บ แก ไ ขจั ด ทํ า เป น รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ เ ป น
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยตอสถาบัน
-ตองนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศใหเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จึงจะมีสิทธิเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ
หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นๆ ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 5 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป สามารถนํามาใชเปนผลงานวิจัยสงเพื่อสอบได
5.5 การรับรองวุฒิบัตรฯ และอนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอกใหมีคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไมสามารถจัดการฝกอบรม
แพทยประจําบาน เพื่อใหมีการรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได
6. จํานวนปของการฝกอบรมฯ
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมฯเปน 2 แบบ คือ
6.1 หลั กสู ต รปกติ 5 ป เป น การฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ป (ตามขอ 6.1 วิธีใหการฝกอบรมฯ) โดยมี
ระยะเวลาการฝกอบรมในสวนของศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 36 เดือน
6.2 หลักสูตรตอยอด 2 ป เปนการฝกอบรมสําหรับแพทยที่จบการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไปมาแลว
โดยผูเขารับการฝกอบรมจะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก ตามขอ 6.1 (วิธีใหการฝกอบรมฯ)
เฉพาะในปที่ 4 และปที่ 5 ไมนอยกวา 2 ป
7. การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมฯและการเลื่อนชั้นป
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและ
ประเมิ น แพทย ป ระจํ า บ า น สาขาศั ล ยศาสตรทรวงอก ขึ้น อีกคณะหนึ่งซึ่งประกอบไปดว ยคณะอาจารยผูใ ห ก าร
ฝกอบรม เพื่อนอกจากจะทําหนาที่ใหการฝกอบรมวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอกแลว ยังมีหนาที่ในการประเมิน
ระหวางการฝกอบรมโดยสม่ําเสมอ และแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบทุก 3 เดือน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สมรรถนะหลักดานตางๆของผูเขารับการฝกอบรมไดอยางสมบูรณ
การวั ด และประเมิ น ผลผู เ ข ารั บการฝกอบรม จะครอบคลุมทั้งดานองคความรู ทักษะการปฏิบัติงาน การทํา
หัตถการตางๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยตางๆ รวมทั้งการวิจัย โดย
สถาบันฝกอบรมฯเปนผูกําหนดรายละเอียดเกณฑการผานการประเมิน ผลการประเมินดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชใน
การพิจารณาการเลื่อนชั้นปและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ
การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในระยะเวลาระหวางการฝกอบรมจะมีขึ้นอยางสม่ําเสมอทุกๆ 3 เดือน
ตลอดหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมิน และการกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นปอยางชัดเจน แลวประกาศ
ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการฝกอบรมจะเริ่มขึ้น ในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
7.1 เนื้อหาและหัวขอการประเมิน ในแตละชั้นปจะตองประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 ขอดังตอไปนี้
1. สมรรถนะตามเปาประสงคหลักในแตละระดับของการฝกอบรม (Performance-Based Assessment :
PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)
หลักสูตรกําหนดใหแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ตองทําหัตถการเพื่อการประเมินในการเลื่อน
ชั้นป โดยเลือกจากชนิดของหัตถการที่ไดกําหนดไวในแตละชั้นปดังตารางตอไปนี้
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กําหนดชนิดของหัตถการหรือการผาตัดเพื่อประเมินในแตละชั้นป
Procedure
SVG harvesting
Sternotomy and closure
Thoracotomy and closure
Intercostal drainage

Chemical pleurodesis
Superficial LN biopsy
Tracheostomy
Arterial line + Central venous line + PA
catheter placement
RA harvesting
Subxyphoid pericardial drainage
Pleuro-pericardial window
Transternal thymectomy
Excision of Mediastinal mass
Rib resection and opened drainage
VATS instrument placement
Cannulation and conduct of CPB
IMA harvesting
VATS for Wedge resection of lung
Opened Surgical pleurodesis
Opened Decortication
Opened lobectomy of lung
Thoracoplasty
Pericardiectomy
Epicardial pacemaker placement
Simple ASD closure
Simple Valve replacement
Simple CABG
PDA clipping / ligation

ชั้นป 3

Level 1

ชั้นป 4

ชั้นป 5

Level 2
ชั้นป 5






























สําหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพื่อประเมินในแตละชั้นปนั้น กําหนดใหเลือกดังนี้
- ชั้นปที่ 3 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case
- ชั้นปที่ 4 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case- ชั้นปที่ 5 ตองเลือก
อยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ทั้ง 4 ชนิดของหัตถการใน Level 2 ทําชนิดละ 1 case
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การทําหัตถการ (PBA) แตละอยาง จะแบงหัวขอการประเมินออกเปน 6 สวน (ผนวกที่ 3) และ มีระดับที่จะ
นําไปสูการเปน Entrustable Professional Activity (EPA) ไดดังตอไปนี้
- L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
- L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
- L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
- L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง
- L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอยกวา
ดังนั้นเมื่อมีการประเมินเกิดขึ้น ในแตละหัวขอของการประเมินจะมีการใสระดับของ EPA ไวดวย โดยการ
ประเมินหัตถการในเฉพาะ Level 1 จะใหผานขึ้นชั้นปไดก็ตอเมื่อไดระดับของ EPA ตั้งแต L4 ขึ้นไปทั้ง 6 หัวขอ
2. รายงานประสบการณผาตัดจาก Log book
แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองรายงานประสบการณการผาตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการตางๆและ
จํานวน case ทั้งหมดทั้งที่ทําเอง และชวยผาตัดลงใน Log book ตามรูปแบบที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภาใหครบถวน รวมถึงรายชื่อผูปวยและชนิดของหัตถการเพื่อการ
ประเมินผานชั้นป ที่ไดทําดวยตัวเอง ตามที่กําหนดใหเลือกไวในแตละชั้นปตามขอ 1 ขางบนนี้ดวย (ตัวอยางการบันทึก
อยูใน ผนวกที่ 4)
ส ว นแบบฟอร ม การบั น ทึ ก ประสบการณ ก ารผ า ตั ด ใน Log book นั้ น สามารถขอได โ ดยตรงจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา
3. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหนวย และนอกหนวย
สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพื่อแพทยประจําบานไดเขารวม ดังนี้
5.1 Mortality and morbidity conference
5.2 Grand round and bedside teaching
5.3 Interesting case conference
5.4 Monthly report
5.5 Topic review
5.6 Journal reading
5.7 Adult Heart Team conference
5.8 Congenital Heart Team conference
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. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหนวย และนอกหนวย
สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพื่อแพทยประจําบานไดเขารวม ดังนี้
5.1 Mortality and morbidity conference
5.2 Grand round and bedside teaching
5.3 Interesting case conference
5.4 Monthly report
5.5 Topic review
5.6 Journal reading
5.7 Adult Heart Team conference
5.8 Congenital Heart Team conference
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน โดยอาจารย ผูรวมงาน และนักเรียนแพทย
แบบฟอรมสาระของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน อยูใน ผนวกที่ 5
5. รายงานความกาวหนาของงานวิจยั
แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
ชั้นปที่ 3 -จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา (สามารถทําไดตั้งแต
ขณะอยูชั้นปที่ 2)
-จัดทําโครงรางงานวิจัย
-แกไขโครงรางงานวิจัย
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
-เริ่มเก็บขอมูล
ชั้นปที่ 4 -เก็บขอมูลวิจัย
-ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
ชั้นปที่ 5 -เก็บขอมูลวิจัยตอ
-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
-จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
-จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ
แบบรายงานความกาวหนางานวิจัย อยูในผนวกที่ 2
-เริ่มเก็บขอมูล
6. รายงานผลการสอบ Intraining exam
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/OSCE/Oral เพื่อ
ประเมินดานทฤษฏีเพื่อเลื่อนชั้นป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในชวง 9 เดือนแรกของปการศึกษา
7.2 เกณฑการเลื่อนชั้นปและแนวทางการดําเนินการ
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานหลังจากปฏิบัติงานแลว 9
เดือนในแตละชวงปการศึกษา การประเมินเลื่อนชั้นปประกอบไปดวย 6 หัวขอ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดัง 2 ตาราง
ตอไปนี้
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ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารที่ใชประเมิน และเกณฑผาน
หัวขอ

1. การประเมิน
สมรรถนะ PBA หรือ
DOPS

2. การรายงาน
ประสบการณเรียนรู
จากผูปวย log book

วิธีการและเอกสารที่ใชประเมิน

เกณฑผาน

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS แยกหัตถการตามแต
ละชั้นป ตามแบบฟอรมในผนวกที่ 3 (สถาบันจะเก็บ
แบบประเมินของแตละหัตถการ ของแพทยประจํา
ใชการประเมินหัตถการในเฉพาะ Level 1
บานแตละคน ในทุกชั้นป ไวเปนหลักฐานเอกสารให
และจะใหผานขึ้นชั้นปไดก็ตอเมื่อไดระดับ
แพทยประจําบานปสุดทาย แนบไปกับเอกสารรับรอง
ของ EPA ตั้งแต L4 ขึ้นไปทั้ง 6 หัวขอ
การผานการฝกอบรมและไดรับการเสนอชื่อเขาสอบ
เพื่อวุฒิบัตรฯ จากหัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก)
มีบันทึกครบถวน รวมถึงผูปวยที่ทําเองตาม
จํานวนหัตถการที่กําหนดไวในแตละชั้นป
และเมื่อถึงชั้นปสุดทาย จะตองมีบันทึกผูปวย
รายงานการบันทึก log book ซึ่งขอแบบฟอรมไดจาก
ในแตละหัตถการตางๆ โดยเปนทั้ง Surgeon
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
และ Assistant เปนจํานวนไมนอยกวาเกณฑ
ศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา
ที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทย
สภา

3. การเขารวม
แบบเซ็นชื่อเขารวมประชุมของทั้งแพทยประจําบาน
กิจกรรมประชุม
วิชาการทางศัลยกรรม และอาจารย
ทรวงอก

มีการเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอยกวารอย
ละ 80 ของทั้งหมด

ในชวงการประเมินครั้งที่ 3 (ชวงการ
4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครบ 9 เดือนของแตละป
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน
ปฏิบัติงานของแพทย
การศึกษา) จะตองมีเกณฑผานรวม 3 หมวด
ในแตละ Rotation ตามแบบฟอรมในผนวกที่ 5
ประจําบาน
ตั้งแต 60% ขึ้นไป เกณฑผานในแตละหมวด
ตั้งแต 60% ขึ้นไปเชนกัน
5. การรายงาน
แบบรายงานความกาวหนางานวิจัยตามแบบฟอรมใน มีบันทึกครบถวนและมีความกาวหนาของ
ความกาวหนางานวิจัย ผนวกที่ 2
งานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดในแตละชั้นป
6. การรายงานผลการ การสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/
เกณฑผานรวม ตั้งแต 60% ขึ้นไป
สอบซึ่งจัดโดยสถาบัน OSCE/Oral
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ตารางหัวขอการประเมินในแตละชั้นปและเกณฑการเลื่อนชั้นป
ชั้นปการศึกษาที่ประเมิน
หัวขอ
ป 3
ป 4
ป 5
1. การประเมิ น สมรรถนะ PBA หรื อ



DOPS
2. การรายงานประสบการณ เรี ย นรูจาก
log book







3. การเข า ร ว มกิ จ กรรมประชุ มวิ ช าการ
ทางศัลยกรรมทรวงอก







4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
แพทยประจําบาน







5. การรายงานความกาวหนางานวิจัย













ผาน 5/5
-

ผาน 5/5
-

ผาน 5/5

6. การรายงานผลการสอบซึ่ ง จั ด โดย
สถาบัน
เกณฑการเลื่อนชั้นป
เกณฑการสงสอบวุฒิบัตร

ป 3 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรตอยอด การประเมินการเลื่อนชั้นป จะเริ่มตั้งแตป 4 โดยนําเกณฑ
ของหัวขอการประเมินในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความกาวหนางานวิจัย ของหลักสูตรปกติ
5 ป ในชั้นปที่ 3 ไปรวมอยูกับชั้นปที่ 4
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ อยาง
นอยทุกๆ 3 เดือนเพื่อประชุมผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น, ปญหาขอขัดของตางๆ, การปรับปรุง
ปรับแตงรายละเอียดของแผนการฝกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม แลว
แจ งผลการประเมิ น , ให ความเห็ น , คํ า แนะนํา และขอควรปรับ ปรุงเปนลายลักษณอักษรแกผูเขารับการ
ฝกอบรมลงนามรับทราบเปนรายบุคคล รวมทั้งการแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นกับ
ผูเขารับการฝกอบรม กรณีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานแลว 9 เดือนในแตละชวงป แลวยังไมมีการปรับปรุง
และไมผานเกณฑ ใหคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม จัดใหมีการประเมินซ้ําภายใน 2 เดือนถัดมา
กอนเลื่อนชั้นปโดยทําการภาคทัณฑซ้ําชั้นไวเปนลายลักษณอักษร หากแพทยประจําบานนั้นๆยังไมผานการ
ประเมิน ใหปฏิบัติงานในชั้นปเดิมตออีกเปนเวลา 1 ป และถาซ้ําชั้น 1 ปแลวยังไมผานอีก จึงใหออกจากการ
ฝกอบร
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8 การสอบเพื่อวุฒิบัตรของแพทยสภา
8.1 คุณสมบัติของผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนแพทยที่สมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา
ข. เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม
ค. ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบัน
ฝกอบรมฯพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได
ง. ในกรณีเปนแพทยใชทุนซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคและไดรับการฝกอบรมในภาควิชาศัลยศาสตร
ทรวงอก หรือแผนกศัลยกรรมทรวงอกในสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ซึ่งไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว โดยมีขอกําหนด ตอไปนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพิ่มพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา
- ไมนับปเพิ่มพูนทักษะเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ปในหลักสูตรปกติ หรือ 2 ปในหลักสูตรตอยอด (ตามขอ
6.1 วิธีใหการฝกอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก)
- มีเอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯครบถวนตามขอ 2 ดานลางนี้
8.2 เอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย
1. เอกสารรับรองการผานการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตร และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบ
จากหัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอกในสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ
2. เอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery)
3. เอกสารแสดงถึงการผานการฝกอบรมการชวยชีวิตอุบัติเหตุขั้นสูง Advanced Trauma
Life Support (ATLS)
4. เอกสารรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice)
5. เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกอยางนอย 1 เรื่อง ในรูปแบบอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้
5.1 รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบูร ณเ ปน ภาษาอั งกฤษตามรูป แบบที่ กําหนดโดยราชวิ ท ยาลั ย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย ที่ไดนําเสนอในการประชุมระดั บประเทศเสร็จสิ้นก อนถึ งวันกําหนดสอบเพื่ อ
วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือ
5.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 3 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป
6. เอกสารผานการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามกําหนดในแตละชั้นป (ตั้งแตป 3-5)
7. รายงานประสบการณการผาตัด (Log book) แสดงผลจํานวนการผาตัดตลอดระยะเวลา
ที่อยูหนวยศัลยกรรมทรวงอก คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กําหนดใหในปสุดทายแพทยประจําบาน
จําเปนตองมีจํานวนการผาตัดตามหัตถการตางๆ ดังตารางตอไปนี้
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Procedures
Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease
Lung surgery
Esophageal surgery
Valve surgery (Both Opened and VATS)
Coronary artery bypass graft (CABG)
Congenital heart disease
(Both Opened and Closed heart surgery)
Aortic surgery
Peripheral vascular surgery
Bronchoscopy
Esophago-gastroscopy

จํานวน case (อยางนอย)
ทําผาตัดเอง ชวยผาตัด
10
10
8
20
3
5
20
4
20
4
20
5
3

10
10
10
5

8.3 วิธีการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ประกอบดวย 4 สวนคือ
3.1 การประเมินผลงานประสบการณการผาตัดใน -Log book ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
3.2 การประเมินผลงานวิจัย ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
3.3 การสอบขอเขียนและ OSCE (คิดเปนคะแนน)
ก. ข อ เขี ย น ประกอบด ว ยความรู เ กี่ ย วกั บ ศั ล ยศาสตร ท รวงอกเป น ปรนั ย (Multiple
choice question; MCQ) 90 ข อ และความรูเกี่ย วกับ Pathology ในทรวงอกเปน อัตนัย (เชน Modified
essay question; MEQ, Essay, Short answer question; SAQ) 10 ขอ
ข. OSCE เปนการสอบเกี่ยวกับความรูทางการสืบคน (Investigations) 4 Stations และ
เกี่ยวกับหัตถการสั้นๆอีก 4 Stations
3.4 การสอบปากเปลา กับอาจารย 8 ทาน ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะจัดใหมีการสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกรกฎาคมของทุกป การสอบขอเขียนและ OSCE จะคิดคะแนนรวมกัน เกณฑผานตองมีคะแนนรวม
เกิน 60% หรืออิงกลุม การประกาศผลสอบ ใหประกาศเปนผาน หรือ ไมผาน ในกรณีที่ไมผานจะไมมีสิทธิ์
เขาสอบปากเปลา
ผูเขารับการประเมินโดยการสอบปากเปลา จะตองสอบผานเกณฑของขอเขียนและ OSCE กอน จึงจะ
เขาสอบได ถาสอบปากเปลาไมผาน ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิ์ในการสอบปากเปลาไดเปนเวลา 2
ป นับตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ป ตองเริ่มตน
สอบขอเขียนและ OSCE ใหม
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9. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาที่กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปน
ประจํา ในทุกๆป กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร ไดกําหนดใหมีการประชุมสัมมนาใหญประจําป เพื่อประเมิน
หลักสูตรของทั้งนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขารวมกัน ผูเขารวมประชุมจะเปนอาจารยแพทยทุกสาขา
รวมทั้งกลุมของนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขา เปนการสัมมนาทั้งภายในแตละสาขาวิชาเองและ
ระหวางสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงปรับแตงเนื้อหาและการปฏิบัติงานใหเกิดการ บูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกภาคสวน
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะแสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม (ผนวกที่ 7) มารวมในการประเมินการฝกอบรม/
หลักสูตรดวย
10. การประเมินอาจารยผูใหการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีการประเมินอยางรอบดาน 360 องศา คือนอกจากจะใหคณาจารย ผูรวมงาน
และนักเรียนแพทยประเมินแพทยประจําบานแลว ยังมีการใหตัวแพทยประจําบานไดประเมินอาจารยผูสอนดวย
เพื่อที่นอกจากจะไดมีการประเมิน เพื่อปรับปรุงการฝ กอบรม/หลักสูตรดว ยแลวยังมีการประเมิน เพื่อปรับปรุง ตัว
อาจารยอีกดวย โดยมีแบบประเมินดังใน ผนวกที่ 6
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ระเบียบปฏิบัติ สิทธิ และหนาที่ของแพทยประจําบาน
1. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของแพทยประจําบาน
1. แพทยประจําบานที่ไดรับการจัดใหฝกอบรมสายงานใหแพทยประจําบานนั้นอยูในความรับผิดชอบของ
แพทยหัวหนาสายโดยการควบคุมของ ผูอํานวยการกองศัลยกรรมฯ
2. แพทยประจําบานที่ปฏิบัติงานอยูในสายงานจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสายงานนั้น
3. แพทยประจําบานจะตองมีมารยาท และความประพฤติอันเหมาะสม ตอผูใหการฝกอบรม ผูรวมงานและ
ผูปวยไม กระทําการใดๆ เปนที่เสื่อมเสีย
4. แพทยประจําบานจะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย
5. แพทยประจําบานจะตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. ในระหวางฝกอบรม ถาปรากฏวาแพทยประจําบานมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดความรับผิดชอบไมสนใจ
ในการฝกอบรมปฏิบัติงาน หัวหนาสายงาน และอนุกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบานฯ มีสิทธิเสนอใหลงโทษได
โดยการควบคุมของ ผูอานวยการกองศัลยกรรมฯ
2. หนาที่ของแพทยประจําบาน
1. ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไป
2. แพทยประจําบานมีหนาที่ปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในเวลาและนอกเวลาในการ
ดูแลตรวจรักษาผาตัดผูปวยในโรงพยาบาล ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงานหนาที่แพทยเวรตามที่งานหรือฝายมอบหมายให
3. แพทยประจําบานมีหนาที่อุทิศตัวเพื่อการศึกษาในสาขาที่ตนฝกอบรมโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก
4. ในเวลาราชการแพทยประจําบาน จะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเมื่อไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เรียบรอยแลวหรือ ไดมอบหมายใหแพทยประจําบานทานอื่นปฏิบัติงานแทน และไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
สาย หรือแพทยหัวหนาหนวย
5. แพทยประจําบานมีหนาที่ใหคําแนะนําฝกสอนนักศึกษาและแพทยฝกหัด รวมถึงแพทยประจําบานรุนนอง
รวมถึงดูแลเรื่องการปฏิบัติงานและเจตคติในการทํางาน
6. แพทยประจําบานจะเปนผูชวยแพทยหัวหนาสายในการใหคะแนนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย และ
แพทยฝกหัดอีกดวย
7. แพทยประจําบานมีหนาที่ควบคุมดูแลและเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึ กษาแพทย และแพทยฝกหัดในการ
ปฏิบัติงานดูแลผูปวย รวมถึงการจัดทํารายงานรับผูปวยใหเรียบรอยเพื่อเปนหลักฐานทางการแพทย
ทั้ง
ประวัติการตรวจรางกาย, การดําเนินโรค,การเตรียมผาตัด, รายงานการผาตัดและรายงานการติดตามผูปวย
7.1 ประวัติและการตรวจรางกายใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังผูปวยรับเขาในโรงพยาบาล ใน
กรณีผูปวย ตองรับการผาตัดดวนจะตองมีประวัติและการตรวจรางกายกอนผูปวยรับการผาตัด
7.2 การดําเนินโรค ตองลงเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหรืออยางนอยทุก 48 ชั่วโมง
ควรมีการลงเพิ่มเติมถึงแมไมมีการเปลี่ยนแปลง
7.3 รายงานผาตัดจะตองเสร็จอยูในแฟมรายงานภายใน48ชั่วโมง
7.4 รายงานสรุปควรจะเสร็จภายใน48ชั่วโมงกอนที่เจาหนาที่จะเก็บรายงานไปยังหองสถิติ
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8. แพทยประจําบานมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยประจําบานรุนพี่ หัวหนาแพทยประจําบานและแพทย
อาวุโส ผูควบคุมรับผิดชอบถาคําสั่งนั้นถูกตองตามหลักวิชาและทํานองคลองธรรม
9. แพทย ป ระจํ า บ า นต อ งเข า ร ว มอภิ ป ราย,บรรยายและประชุ ม ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งของงานของ
โรงพยาบาลทุกครั้ง
10. ในระหวางที่แพทยประจําบานปฏิบัติหนาที่แพทยเวร ตามที่ไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการ หรือใน
วันหยุดราชการ ถือวาการปฏิบัติหนาที่แพทยเวรนี้เปนสวนของการฝกอบรมที่สําคัญเพราะเกี่ยวของกับการรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่เกี่ยวของกับชีวิตของผูปวย ฉะนั้นหากมีการบกพรองในหนาที่จะถือวาเปนความผิดที่รายแรงดังนั้นแพทย
ประจําบานที่ปฏิบัติแพทยเวร จะตองอยู ณ สถานที่ในโรงพยาบาลเทานั้น แพทยเวรจะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเมื่อ
10.1 ไดรับการอนุญาตจากหัวหนาแพทยประจําสาย
10.2 มีแพทยประจําบานในระดับเดียวกันปฏิบัติหนาที่แทนทุกอยางในหนาที่แพทยเวร
10.3 แพทยเวร1คนจะปฏิบัติหนาที่แทนแพทยเวรหลายคนไมได
11. ในกรณีที่ผูปวยถึงแกกรรม แพทยประจําบานตองพยายามขออนุญาตตรวจศพจากญาติรวมชันสูตรศพ
กับพยาธิ แพทยและลงในใบมรณะบัตรใหโดยดวนเพื่อญาติผูตายจะไดจัดการกับศพตามความตองการตอไปได
12. ควรมีการสื่อสารติดตอกับผูปวยหรือญาติผูปวยดวยทาทีที่เปนมิตรและสุภาพตองอธิบายใหเขาใจถึงโรค
การดําเนิน ไปของโรคแผนการรักษาพยากรณโรคและความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดจากเหตุตางๆเพื่อใหผูปวยและ
ญาติเขาใจทั้งกอนและหลังผาตัด
13. การปรึกษากับแพทยตางแผนกถาเปนไปไดนอกจากเขียนใบปรึกษาใหละเอียดและสมบูรณแลวควร
ติดตอปรึกษากับแพทยที่รับปรึกษาโดยตรง อธิบายใหทราบถึงสาเหตุที่ตองปรึกษาและสภาพของผูปวยในขณะนั้น ขอ
ความเห็นอยางออนนอม ถอมตน เพื่อประโยชนแกผูปวยและการเรียนรูของแพทยประจําบานเอง
14. แพทยประจําบานจะตองสวมเครื่องแบบที่โรงพยาบาลจัดหาใหในเวลาปฏิบัติหนาที่เสมอ
15. แพทยประจําบานจะตองมีหนาที่ดูแลรักษาผูปวยที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดตามหลักวิชา ภายใตความ
ควบคุมของ หัวหนาแพทยประจําบาน
16. แพทยประจําบานมีหนาที่ตรวจเยี่ยมผูปวยในที่ไดรับมอบหมายอยางนอยวันละ๒ครั้งคือในตอนเชาให
เสร็จสิ้น กอนเวลา08.00น.และในตอนบายกอน16.30น.
17. แพทยประจําบานจะตองรายงานแพทยหัวหนาสายทุกครั้งถามีเหตุการณที่สําคัญเกิดขึ้นหรือมีผูปวยรับ
ใหมทุกราย
3. สิทธิตางๆของแพทยประจําบาน
1. แพทยประจําบานมีสิทธิในการดูแลรักษา สั่งการรักษา ชวยและทําผาตัดในผูปวยที่ตนไดรับ มอบหมาย
โดยการควบคุมของแพทยรุนพี่ หรือแพทยหัวหนาสาย
2. แพทย ป ระจํ า บ า นออกใบรั บรองแพทยและใบความเห็น แพทยได แตไมมีสิทธิเกี่ย วของกับใบชันสูตร
บาดแผลที่เกี่ยวกับคดีตางๆ
3. แพทยประจําบานมีสิทธิในการเปนผูดําเนินสถานพยาบาลสวนตัว หรือประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
เอกชนได แตจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แพทยประจําบาน
4. สิทธิในการลาหยุดงาน
4.1 การลาหยุดพั กผ อนมี สิทธิ หยุ ดพักผอนไดไมเกิน10วันตอปโดยขออนุมัติโดยตรงตอหัว หนาสายหรือ
หัวหนาหนวยงานที่ฝกอบรมโดยตรง และที่การทําการลาเปนลายลักษณอักษร
4.2 การลากิจลากิจสวนตัวได 5 วันจะตองเขียนใบลาทุกครั้งและตองไดรับการอนุญาตจากแพทยหัวหนา
หนวย
4.3 การลาปวยจะตองมีใบรับรองแพทยจากอาจารยแพทยทุกครั้ง
การลาทุกประเภท ลาปวย ลาพักผอน และลากิจทั้งสิ้นไมเกิน 15 วันตอป โดยในการลาของแตละ หนวยงาน
ที่ฝกอบรมไมเกิน 5 วัน ถาเกินจากกําหนดนี้คณะกรรมการฝกอบรมฯ อาจพิจารณาใหฝกอบรมและปฏิบัติ หน าที่
เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ขาดการฝกอบรม หรือพิจารณาไมสงสอบเพื่อวุฒิบัตรได
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ในการลากิ จ ลาพั กร อน ยกเว น ลาปว ยจะตองปฏิบัติ งานที่ ไดรับ มอบหมายเสร็จ เรีย บร อยแลว หรือได
มอบหมายใหแพทยประจําบานทานอื่นปฏิบัติแทนแลว และแจงใหแพทยรุนพี่ในสายทราบดวย
5. มี สิ ท ธิ ใ นการพั ก อาศั ย ในสถานที่ ที่ โ รงพยาบาลจั ด ให เ ปน ห อ งพั ก แตต อ งปฏิบั ติ ต ามกฎและระเบีย บ
ทุกประการ
6. มีสิทธิเขารักษาในโรงพยาบาลในอัตราคาหองพิเศษฟรี ทั้งนี้ตองอยูในดุลพินิจของผูอานวยการ
7. มีสิทธิในการใชหองสมุด ยืมหนังสือจากหองสมุด โดยตองปฏิบัติตามกฎของหองสมุด
8. มีสิทธิในการรับคาตอบแทนเปนคาลวงเวลาปฏิบัติหนาที่แพทยเวร เปนอัตราตามที่กําหนดไว
9. มีสิทธิในการลาพักการศึกษาหรือการฝกอบรมตลอดหลักสูตรไมเกิน 2 /ป
4. การพิจารณาความผิด
การที่แพทยประจําบานทุกทานไดรับการคัดเลือกใหเขารับการศึกษาตอ เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในสาขา
ดังกลาว ถือวา แพทยประจําบานทุกคนเปนผูที่มีความพรอมที่จะศึกษาหาความรู สะสมประสบการณ ในการที่ จะนํา
ความรูและประสบการณนี้ไปปฏิบัติงานรักษาผูปวยและญาติเพื่อใหเกิดประโยชน แตในเวลาที่ผานมาพบวามีแพทย
ประจําบานบางคน ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ขาดคุณสมบัติของการเปนแพทยที่ดีและอาจจะเปนภัยทั้งตอตนเองผูปวย
และสังคม ดังนั้นคณะกรรมการฝกอบรมฯ จึงมี ความจําเปนตองกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบและหนาที่ของแพทย
ประจําบานใหยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของการฝกอบรมทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนตอผูปวย ดังนั้นหากแพทยประจําบานผูใดมิไดกระทําตาม กฎ ระเบียบและหนาที่ของแพทยประจํา
บาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอผูปวยดวยจะถูกเขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อพิจารณาความผิดตอไปความผิดที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิด จาก
ความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติตนอันไดแก การประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสม พูดจาไม สุภาพ กอเรื่องทะเลาะวิวาท
เกิดการทํารายรางกาย หรือความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เชนการปฏิบัติงานไมเรียบรอย ไมปฏิบัติงานตามกฎ
ระเบียบ ไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของอาจารยแพทยหรือแพทยรุนพี่การไมรักษาความลับผูปวย ขาดการปฏิบัติงาน โดย
ไมลาหรือแจงใหทราบลวงหนาเกิดผลเสียตอผูปวยทั้งจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย ไมเขารวมการ
ประชุม วิชาการ หรือไมเตรียมเอกสารการประชุมวิชาการ

44

การดําเนินการตอความผิดที่เกิดขึ้น
ในกรณี ที่ เ กิ ด การกระทํ า ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น ให หั ว หน า หรื อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการฝ ก อบรมแพทย
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนผูนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบเพื่อพิจารณา โดย
จัดความผิดออกเปน 3 ระดับ
ระดับ 1 ความผิดเล็กนอยที่อาจจะเกิดผลเสียตอผูปวย ไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนาที่ของ
แพทย ป ระจํ า บ า น เช น การลาหรื อ ขาดการฝ ก อบรม (หรื อ ลา) โดยไม แ จ ง ให ท ราบ หรื อ มี เ หตุ อั น สมควร
การไมปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยรุนพี่หรืออาจารยแพทย เปนตน
ระดับ 2 ความผิดรายแรงโดยเกิดผลเสียตอผูปวยไมรุนแรง ไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ หนาที่
ของแพทยประจําบาน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยอาวุโส แลวมีผลใหเกิดผลเสียอันตราย
(รวมถึง
ผลแทรกซอน) ตอผูปวย แตความเสียหายที่เกิดขึ้นไมรุนแรงและสามารถแกไขได
ระดับ 3 ความผิดรายแรงเกิดผลเสียตอผูปวยอยางรุนแรง ไดแก การกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหเกิดอันตราย
หรือผลเสียตอผูปวย มีผลแทรกซอนที่ทําใหตองไดรับการรักษาเพิ่มเติม เชน การผาตัด หรือทําใหผูปวยเสียชีวิต โดย
ไมมีเหตุอันสมควรเชนการละทิ้งหนาที่ หรือ เกิดจากความประมาทอยางรายแรง
การพิจารณาความผิด
ใหพิจารณาตามระดับความผิด ไดแก ความผิดระดับ 1 คณะกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตาม
ระดับความรุนแรงหรือความถี่ของความผิด โดยอาจจะตัดสินใน 3 ลักษณะ
1. ใหแพทยประจําบานทําบัน ทึกข อความชี้แจง และใหหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอกหรือเลขานุ การ
คณะกรรมการฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือนดวยวาจา
2. ใหแพทยประจําบานทําบันทึกขอความชี้แจงและใหหัวหนาหนวยศัลยศาสตรหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พรอมกับใหแพทยประจําบานลงนามรับทราบ
3. กรณีที่ทําความผิดซ้ําอีกหรือรุนแรงมากขึ้นใหพิจารณาเปนความผิดตามความผิดในระดับ 2
บทลงโทษ
คณะกรรมการฝ ก อบรมฯ จะพิ จ ารณาความผิ ด โดยการพิ จ ารณาอย า งเป น ธรรม และมี เ มตตาธรรม
ตามความรุนแรงและมีบทลงโทษใน 2 ลักษณะดังนี้
1. ใหภาคทัณฑ โดยแพทยประจําบานลงนามรับทราบหรือแจงใหทราบในที่ประชุม
2. กรณีที่ทําความผิดซ้ําหรือรุนแรง ใหพิจารณาเปนความผิดตามความผิดในระดับ 3
ความผิดระดับ 3 ใหคณะกรรมฝกอบรมฯพิจารณาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน และนําผลการสอบสวนเขารายงานใหคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ กรณีที่คณะกรรมการสอบ
สวนขอเท็จจริงเห็นวามี ความผิด ใหคณะกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาความผิดอยางรอบคอบและเปนธรรม โดยมี
บทลงโทษใน 3 ลักษณะดังนี้
1. ใหแพทยประจําบานทานนั้นฝกอบรมและปฏิบัติงานซ้ําในหนวยงานที่เกิดความผิด
2. ใหแพทยประจําบานทานนั้นฝกอบรมและปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปที่กําลังศึกษาอยู
3. พิจารณาไมสงสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอก หรือใหออกจากการฝกอบรม
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การใหออกหรือลาออกจากการฝกอบรม
ในระหวางการฝกอบรมศัลยศาสตรทรวงอก อาจจะมีเหตุทําใหตองลาออกหรือถูกใหออกจากการฝกอบรมนั้น
1. คณะกรรมการฝ กอบรมแพทย ประจํ าบ านศั ลยศาสตร ทรวงอกพิ จารณาแล วเห็ นว าแพทย ประจํ าบ าน
มีความผิดอยางรายแรง และมีมติใหออกจากการฝกอบรมฯ
2. แพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกเองมีความประสงคที่จะขอลาออกจากการฝกอบรม
3. คณะกรรมการฝกอบรมฯ มีความเห็นวาแพทยประจําบานทานนั้นมีความผิดปกติหรือโรคที่เปนอยูเปน
อุปสรรคตอรับการฝกอบรม ตอไปแลวจะทําใหเกิดอันตรายตอตัวแพทยประจําบานนั้นหรือเกิดอันตรายตอผูปวย
4. คณะกรรมการฝกอบรมฯ พิจารณาแลววาแพทยประจําบานมีความผิด และมีมติใหซ้ําชั้นการฝกอบรมฯ
ตลอดหลักสูตร ไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูการพิจารณาของคณะกรรมการฝกอบรมฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
การแจงความผิด
ใหหัวหนา หรือเลขานุการคณะกรรมการฝกอบรม ดําเนินการตามมติที่ประชุม โดย
1. ทําหนังสือแจงใหแพทยประจําบานทานนั้นทราบภายใน 30 วัน
2. ทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ
3. ทําหนังสือแจงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
การอุทธรณ
กรณีความผิดรายแรงที่ใหออกจากการฝกอบรมหรือไมสงสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอกนั้น ใหแพทย
ประจําบานผูน้ัน ดําเนินการอุทธรณไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบหรือประกาศของคณะกรรมการฝกอบรมฯ
โดยทําบันทึกขอความถึง ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใต
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภาทราบ เพื่อใหดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
มติของที่ประชุมคณะอนุ กรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบั ตร สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลั ย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา ถือเปนที่สิ้นสุด
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การปฏิบัติงานดานการบริการและกิจกรรมทางวิชาการ
ของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
1. การปฏิบัติงานบนหอผูปวย
1.1 หนาที่ของแพทยประจําบานในการดูแลผูปวยใน ICU CVT
(1) การดูแลผูปวยใน ICU CVT จําเปนตองทําอยางใกลชิด หลายๆครั้ง ตาม Protocol ที่มีอยูใน
ICU CVT และตามความจํ า เป น การสั่ ง การรั ก ษาต อ งเขี ย นให ชั ด เจนและอ า นออก โดยลงเวลาไว ด ว ย
การปรับเปลี่ยน Settings ของ Respirator หรือ Rate ของ Infusion pump โดยแพทย จะตองแจงพยาบาลเจาของ
ไขทุกครั้ง กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยใหปรึกษาอาจารยแพทยที่เปนเจาของผูปวยรายนั้น
หรือ
อาจารยแพทยเวรในกรณีที่แจงอาจารยแพทยเจาของไขไมได
(2) แพทยประจําบานตองเรียนรู การปรับเปลี่ยน Settings ของ Respirator, Rate ของ Infusion
pump และ การปรับ Invasive monitor เพื่อวัดคา Pressure ตางๆดวยตัวเองเปนบางครั้ง เพื่อเปนการ Double
check การวัดของพยาบาลดวย
(3) หัวหนาแพทยประจําบาน จําเปนตองคอยดูแล การหมุนเตียงใน ICU เพื่อรองรับผูปวยหลัง
ผาตัดที่จะเขาในแตละวัน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและทันเวลา
1.2 หนาที่ของแพทยประจําบานในการดูแลผูปวยบนหอผูปวย
(1) Service round แพทยประจําบานตองใหการดูแลผูปวย (service round) อยางนอย
วัน
ละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนการรักษา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนไปของอาการหรือผลของ Investigation โดย
service round ตอนเชาตองดูแลผูปวย สั่งการรักษา แลวจึงรายงานอาจารยแพทยเจาของผูปวยแตล ะราย สวน
service round ตอนเย็นใหแพทยประจําบานกําหนดเวลาตามความเหมาะสม กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดู แล
ผูปวยนอกเวลาราชการใหรายงานอาจารยแพทยที่เปนเจาของผูปวยแตละราย หรือ รายงานอาจารยแพทยเวร
(2) การวางแผนจําหนายผูปวย ควรสั่งการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ตองการติดตามผลในวันนัด
(Follow up) ใหเรียบรอย นอกจากนี้ ควรแจงผูปวย และพยาบาลลวงหนา 1-2 วัน เพื่อใหเตรียมตัวและตามญาติมา
รับตามกําหนด สําหรับการตรวจติดตามผลใหนัด 2 สัปดาห หลังจําหนาย
(3) แพทยประจําบานมีหนาที่รับผิดชอบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยในใหถูกตองครบถวนและ
ทันเวลาทุกแฟมตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- Admission note มีบันทึกครบถวนทั้งรายละเอียดทั่วไปของผูปวย วันที่ อาการนํา ประวัติ
ปจจุบัน ประวัติอดีต โรคประจําตัวและความผิดปกติอื่น ๆ ผลการตรวจรางการแรกรับ การวิเคราะหและสรุปปญหา
และการวางแผนการรักษา
- Problem list มีรายละเอียดครบถวนตามแบบของโรงพยาบาล
- Progress note ให เ ขี ย นตามแนวทาง SOAP โดยบั น ทึ ก รายละเอี ย ดทุ ก ครั้ ง ที่ ผู ป ว ยมี การ
เปลี่ยนแปลงทางคลินิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา ผูปวยหลังการผาตัด 3 วันแรก ควรมีการบันทึกทุกวัน และ
บันทึกทุก 2 – 3 วัน ในผูปวยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน อยูในระหวางรอการผาตัด หรือรับการรักษาทางรังสี
รักษา เปนตน
- Operative note สําหรับการผาตัดหัว ใจต องบัน ทึ กโดยแพทยผูผาตั ดหรื อแพทย ผูชวยผ าตั ด
เทานั้น และตองมีรายละเอียดครบถวนตามแบบบันทึกของหนวย ใสไวในเวชระเบียนผูป วยใน ภายใน 24 ชั่วโมง
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- Discharge summary note สรุปครบถวนตามแบบของโรงพยาบาล ตรวจดูความถูกตองของ
ICD10 และ ICD9CM โดยเฉพาะอยางยิ่งรายละเอียดการผาตัด เชน CABG เปนตน ภาวะแทรกซอน
ผล
รายงานทางพยาธิวิทยา วันนัด ยาที่ใหกลับบาน และแผนการรักษาตอไป ใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจําหนาย
ผูปวย
2. การปฏิบัติงานที่หองตรวจผูปวยนอก
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีวันออกตรวจผูปวยนอกทุกวันศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น. แพทย
ประจําบานตองออกตรวจผูปวยนอกตามวันที่ออกตรวจของหนวย โดยสามารถปรึกษาผูปวยที่มีปญหากับอาจารย
แพทยไดตลอดเวลา นอกจากนี้ แพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ ยังมีหนาที่เปนพี่เลี้ยงและใหความรูกับ แพทย
ประจําบานศัลยกรรมหนวยอื่น, Extern และนักเรียนแพทยทหาร ที่มาปฏิบัติงานในหนวยดวย และเพื่อใหการติดตาม
ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สําหรับผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลทุกรายที่นัดมา F/U ที่ OPD ตองมี discharge summary
วามียาอะไรกลับบานบาง และมีแผนจะติดตามการรักษาเรื่องอะไร ในกรณีที่ตองการผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ตอง
ใหผูปวยไปตรวจใหเสร็จกอนพบแพทย เชน เจาะเลือด, ผลตรวจทางพยาธิวิทยา, x-ray เปนตน ดังนั้น เมื่อผูปวยเขา
รับการตรวจจากแพทยแลว จะไดสามารถไปซื้อยา และกลับบานไดเลยเปนการประหยัดเวลาในการรับบริการแก
ผูปวยและแพทย
2.2 การนัดผูปวยลวงหนาเพื่อรับเปนผูปวยใน ตองผานการรับรองจากอาจารยแพทยทุกครั้ง
3 การปฏิบัติงานที่หองผาตัด
3.1 หนวยศัลยกรรมทรวงอก ฯ มีวันผาตัดหลัก 3 วันๆละ 2 หอง ในวันจันทร, วันพุธ
และวันพฤหัสบดี (รวม สัปดาหละ 6 หอง )
3.2 ขอปฏิบัติของแพทยประจําบานในหองผาตัด
(1) การเตรี ย มผูป วยก อนผาตัด ควรตรวจสอบผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนใหครบถวน
ในกรณี ที่มีความผิ ดปกติ ของผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผูปว ยตองไดรับ การแกไข ควรปรึกษากับ หนว ยงานที่
เกี่ยวของใหเรียบรอย โดยยึดหลักความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ในกรณีที่ตองมีการงดผาตัด ใหแจงอาจารย
แพทยเจาของไขทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถเลื่อนการผาตัด case ของวันอื่น ๆ ที่ใชเวลาในการผาตัดใกลเคียง
กันมา set แทน
(2) การ set ผูปวยผาตัด elective ใหไป set ที่ บก.กองศัลยกรรม ไมเกิน 14.00 น. กอนวันผาตัด
1 วัน ถาไมทันหรือมีการเปลี่ยนแปลงผูปวยหลังเวลาที่กําหนด ใหไป set ใหมที่หองรอฟนของหองผาตัด กรณีมี
Emergency case ใหไป set ที่หองรอฟนโดยจะตองเขียนรายละเอียด Condition และ ผล Lab ที่เกี่ยวของใหหมอ
ดมยาทราบ
(3) ในวันที่มีการผาตัด ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ มา standby ในหองผาตัดทั้ง 2
หองขณะที่ วิสัญญีแพทยเริ่มทํา vascular access และรับผิดชอบจนผาตัดเสร็จแลวอยูกับ case ตลอด จนกระทั่ง
ผูปวยเดินทางถึง ICU
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4 การรับหรือสงปรึกษาผูปวยทั้งในและนอกหนวยศัลยกรรมทรวงอก
การรับปรึกษา ใหแพทยประจําบานไปรับปรึกษา แลวรายงานอาจารยแพทยตามตารางเวรของอาจารยแพทย
ยกเวนมีการระบุชื่ออาจารยแพทยที่ตองการสงปรึกษาโดยเฉพาะ สวนการจะสงผูปวยไปปรึกษายังหนวยงานอื่นๆ
ใหผานความเห็นชอบจากอาจารยแพทยเจาของผูปวยทุกราย สําหรับแนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวง
อกอยูใน ผนวกที่ 8
5 การรับ-การสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล
ใหแพทยประจําบานรับปรึกษา แลวรายงานอาจารยแพทยเวรกอนตอบรับการสงระหวางโรงพยาบาลทุกราย
ในกรณีที่ไมสามารถตามอาจารยแพทยเวรได การรับสงตอใหแพทยประจําบานติดตอหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอก
โดยตรงการรับ Referผูปวยไวรักษาใหถือปฏิบัติตามนโยบายของ รพ.พระมงกุฎเกลา โดยตองพยายามหาเตียงรับ
ผูปวยที่เปนทหารและครอบครัว และ ผูปวยที่ใชสิทธิ์ประกันสังคมและประกันสุขภาพของ รพ.พระมงกุฎเกลาใหได
นอกจากนี้ ผูปวยที่ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอื่นๆ ใหแพทยประจําบานที่รับผูปวยทําการตรวจประเมินผูปวย
และรายงานสภาวะผูปวยใหอาจารยแพทยที่อยูเวรรับทราบทันที
6 การอยูเวรนอกเวลาราชการ
หัวหนาแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาที่จัดเวรนอกเวลาราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย,
เหมาะสม และยุติธรรม ลวงหนา 1 เดือน แลวนําไปให บก. กองศัลยกรรม เพื่อติดประกาศแจงใหทราบทั่วกัน โดยมี
หลักการดังนี้
6.1 ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมหนวยอื่นที่มาปฏิบัติงานในหนวย และ/หรือ แพทยประจําบานศัลยกรรม
ทรวงอกฯ ป 3 สลับกันอยูเวรเทาๆกัน เปน 1st call โดยใชนามปรึกษาวา “แพทยเวรศัลยกรรมทรวงอก”
6.2 ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ สลับกันอยูเวรเทาๆกัน โดยมี ป 4 (หรือปที่ 1
ในหลักสูตรตอยอด) เปน 2nd call สวนป 5 (หรือปที่ 2 ในหลักสูตรตอยอด) อยูเวรเปน 3rd call 7 การปฏิบัติทาง
ธุรการทั่วไป
7.1 การตามอาจารยแพทยเวรนั้น จะมีตารางการอยูเวรของอาจารยแพทยในแตละวัน ติดประกาศใหทราบ
ลวงหนา 1 เดือน การติดตออาจารยแพทยแตละคน และสถานที่สําคัญ มีรายละเอียดเบอรโทรศัพท ใน ผนวกที่ 9
7.2 ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะความขัดแยงกับหนวยงานอื่นๆ ควรรายงาน
ให
อาจารยแพทยทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
7.3 ในกรณีผูปวยเสียชีวิต แพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาที่ติดตอกับญาติเพื่อ พยายาม ของ Autopsy
7.4 การลาทุ ก ประเภทของแพทย ป ระจํ าบ า นศั ล ยกรรมทรวงอกฯ ต องขออนุ ญ าตจากแพทย หั ว หน า
หนวย ฯ ทุกครั้ง
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8. การปฏิบัติงานดานกิจกรรมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการตางๆ
การประชุมทางวิชาการภายในโรงพยาบาล
จํานวนครั้งตอสัปดาหหรือเดือน
Monthly report
1 ครั้ง/เดือน
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก
(วันศุกร 08.00-09.00 น.)
Morbidity and mortality conference
1 ครั้ง/เดือน
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก
(วันศุกร 08.00-09.00 น.)
Unit grand round (Bedside teaching round) & Interesting 1 ครั้ง/สัปดาห
cases conference หองประชุมรอดวรรณะ/หอผูปวยศัลยกรรม (ทุกวันอังคาร 09.00-13.00 น.)
Topic review
1 ครั้ง/เดือน
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก
(วันศุกร 08.00-09.00 น.)
Journal review
1 ครั้ง/เดือน
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
(วันศุกร 08.00-09.00 น.)
Heart team conference ( Adult cardiology – CVT Cath 1 ครั้ง/สัปดาห
conference) หองประชุมชั้น 4 ตึกสมเด็จยา 90
(ทุกวันอังคาร 14.00-16.00 น.)
Pediatric cardiology – CVT Cath conference
1 ครั้ง/สัปดาห
หองประชุมหนวยโรคหัวใจเด็ก ชั้น 4 ตึกพัชรกิตติยาภา
(ทุกวันพุธ 08.00-09.00 น.)
Pre-operative round
1 ครั้ง/สัปดาห
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก
(ทุกวันศุกร 14.00-16.00 น.)
Tumor conference
1 ครั้ง/เดือน
หองประชุมวิศิษฐ ภัทรดิษฐ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (วันศุกร 08.00-09.00 น.)
การประชุมประจําปของโรงพยาบาล
ทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกป
การจัดประชุมภายในทางวิชาการอื่นๆ หรือทํา workshop เปน 1-2 ครั้ง/ป
ครั้งคราว
หมายเหตุ แพทยประจําบาน จําเปนตอง attend การประชุมภายในดังกลาวขางตนเปนจํานวน ตั้งแต 80%
ขึ้นไป จึงจะผานเกณฑการเลื่อนชั้นปได
การประชุมอื่นๆในหนวยศัลยกรรมทรวงอก
รายละเอียดและจํานวนครั้ง
การประชุมรวม PCT
ทุก 3 เดือน
การประชุมคณะกรรมการควบคุ มหลั กสู ตร และคณะกรรมการ ทุก 3 เดือน
ฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
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การประชุมทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล
Interhospital conference ของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ
ประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ประชุม Two days in Cardiology
ประชุมประจําปสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ
อบรมระยะสั้นของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ
ประชุมสมาคมแพทยโรคหัวใจ
Interhospital pediatric cardiology conference

จํานวนครั้งตอสัปดาหหรือเดือน
ทุก 2 เดือน (วันเสาร 8.00-16.00 น.)
ปละ 1 ครั้ง (ก.ค. ของทุกป)
ปละ 1 ครั้ง (ธ.ค. ของทุกป)
ปละ 1 ครั้ง (ม.ค. ของทุกป)
ปละ 1 ครั้ง (พ.ค. ของทุกป)
ปละ 2 ครั้ง
ทุก 2 เดือน

9. สรุปตารางการปฏิบัติงานประจําวันของหนวยศัลยกรรมทรวงอก
วัน 7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 12.00
14.00-16.00
จันทร Ward round
OR
Unit grand round (Bedside Adult cardiology
Monthly report อังคาร (ที่ 1)
– CVT Cath
อังคาร Ward round M&M conference อังคาร (ที่ 3) teaching round) &Interesting
conference
cases conference
Topic review อังคาร (ที่ 2 และ 4)
พุธ

Ward round

พฤหัส Ward round

Pediatric cardiology – CVT Cath
conference

OR
OR

Tumor conference สลับกับ
OPD
Journal review
หมายเหตุ 1600 – 1800 น. ทุกวันศุกรสัปดาหที่ 4 ของเดือน จัดกิจกรรม Resident hour

ศุกร

Ward round

Pre-op round
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10. หนังสือและวารสารที่ควรอาน
Lists of Textbooks
1. Schwartz’s Principle of Surgery. 11 th Edition, 2019.
2. Surgery of the Chest. David C Sabiston et al 9 th Edition, 2016.
3. Cardiac Surgery in the Adult. Lawrence H. Cohn et al. 5 th Edition , 2018.
4. General Thoracic Surgery. Thomas W shield et. Al 8 th Edition, 2018.
5. Adult chest surgery. David J. Sugarbaker, 2015.
7. Mastery of Cardiothoracic Surgery. Kaiser,Kron,Sprag , 3 nd Edition, 2014.
8. Reconstructive Valve Surgery. Carpentier, 2010.
9. Mechanical Circulatory Support. Kormos & Miller, 2012.
10. Valvular heart disease. Otto & Bonor, 3 rd Edition, 2009.
11. Pediatric Thoracic Surgery. Parikh,Crabbe,Aceldish,Rothenberg, 2009
12. Congenital Heart Disease in Adults. Joseph K. Perloff, 3 rd Edition, 2009.
13. Cases in Adult Congenital Heart Disease. Gatzoulis,Webb,Broberg,Hideki, 2010.
14. Peason’s Thoracic & Esophageal surgery. 3 rd Edition, 2008.
15. Cardiac Intensive Care. Allen Jeremias,David L. Brown , 2 nd Edition, 2010
Lists of Journals
1.
Annals of thoracic Surgery
2.
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
3.
Seminar in Thoracic and Cardiovascular Surgery
4.
Operative technique in Thoracic and Cardiovascular Surgery
5.
Journal of Cardiac Surgery
6.
Chest surgical clinic of North America
7.
British Heart Journal
8.
American Journal of Cardiology
9.
Circulation
10. Chest
11. Thorax; The Journal of British Thoracic Society
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ภาคผนวก
ผนวกที่ 1
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ผนวกที่ 2
2.1 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย
แพทยประจําบาน (หลักสูตร 5 ป) แตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
แพทยประจําบานปที่ 3
หัวขอ
1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
2. จัดทําโครงรางงานวิจัย
3. แกไขโครงรางงานวิจัย
4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
5. เริ่มเก็บขอมูล
แพทยประจําบานปที่ 4
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัย
2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
แพทยประจําบานปที่ 5
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัยตอ
2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
6. นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ

ผาน

ไมผา น

วันที่

ผาน

ไมผา น

วันที่

ผาน

ไมผา น

วันที่

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………….
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2.2 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย
แพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
แพทยประจําบานปที่ 4
หัวขอ
1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
2. จัดทําโครงรางงานวิจัย
3. แกไขโครงรางงานวิจัย
4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
5. เริ่มเก็บขอมูลวิจัย
6. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
7. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ

แพทยประจําบานปที่ 5
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัยตอ
2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
6. นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ

ผาน

ไมผา น

วันที่

ผาน

ไมผา น

วันที่

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………….
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ผนวกที่ 3
แบบฟอรมสาระการประเมินในแตละชนิดของหัตถการหรือการผาตัดของ
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (PBA)
แพทยผทู าํ หัตถการ........................................................................... ชัน้ ปท.ี่ ..........
OPERATION : …………………………………………………………………………………………..
Items

ตั้งแต L4 ขึ้นไป

นอยกวา L4

1. Consent for operation
2. Preoperative care
3. Exposure and closure
4. Surgical technique
5. Operative note
6. Postoperative care
ระดับ 5 ขั้นทีจ่ ะนําไปสู EPA คือ

L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ
L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมือ่ ตองการ
L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง
L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอ ยกวา

หมายเหตุ ผลของ PBA นี้ จะใชเลื่อนชั้นปได จะตองเปน EPA ที่ผานถึงระดับ L4 ขึ้นไปทั้ง 6 หัวขอ
COMMENT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อาจารยผูควบคุม……………………………………………………….
วันที่ประเมิน......................................................................
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ผนวกที่ 4

ตัวอยางแบบฟอรมการบันทึกประสบการณการผาตัดใน Log book
โดยแยกตาม procedure (ขอจาก อฝส. ศัลยศาสตรทรวงอก)
1. Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease
1.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
1
2
1.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
1
2
2. Lung surgery
2.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Lung surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
2.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Lung surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
1
2
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3. Esophageal surgery
3.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophageal surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

1
2
4. Valve surgery
4.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Valve surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
5. Coronary artery bypass graft (CABG)
5.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Coronary artery bypass graft (CABG)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
1
2
5.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Coronary artery bypass graft (CABG)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
1
2

หมายเหตุ
(ผลการผาตัด)

Operation

1
2
4.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Valve surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

อาจารย
ผูควบคุม

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
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6. Congenital heart disease (open and closed heart surgery)
6.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Congenital heart disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
1
2
6.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Congenital heart disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
7. Aortic surgery
7.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Aortic surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
1
2
8. Peripheral vascular surgery
8.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Peripheral vascular surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
1
2

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
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9. Bronchoscopy
9.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Bronchoscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
9.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Bronchoscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
1
2
10. Esophago-gastroscopy
10.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Esophago-gastroscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
1
2
10.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophago-gastroscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
1
2

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
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ผนวกที่ 5
5.1 แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยคณาจารย
ผูถูกประเมิน
สถานที่ในการปฏิบตั ิงาน

ชั้นปที่

ชวงเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและ conferences ตางๆ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินจากการดูแลผูป ว ยทั้งที่ OPD และบนหอผูปวย
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินในระหวางการผาตัด
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถกู ตอง เหมาะสม
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
และสม่ําเสมอ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷4) (A)
2. การประเมินดานทักษะในการผาตัด (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ทักษะในการชวยผาตัด หรือชวยทําหัตถการ
ตัง้ แตรอยละ 60 ขึ้นไป
ทักษะในการทําผาตัด หรือทําหัตถการ
ตัง้ แตรอยละ 60 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B)
3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิ าน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ความตั้งใจ เอาใจใส ใฝที่จะเรียนรู และนํา IT เขามาใชในการหาความรูและ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านตามหนาที่ ความเปนผูน ํา การบริหารจัดการ และ ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การรักษาเวลา
ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้ การดูแล ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
ความสมบูรณของเวชระเบียน
ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ และการทํางานเปนทีมกับ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
ผูรวมงาน
การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
เหมาะสมกับผูป วยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)
ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C)
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ
(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4)

เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการประเมิน [ ] ผาน [ ] ไมผา น
อาจารยผูประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………….
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5.2 แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยผูรว มงาน/นักเรียนแพทย
ผูถูกประเมิน
สถานที่ในการปฏิบตั ิงาน

ชั้นปที่

ชวงเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ความรูทางวิชาการ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถกู ตอง เหมาะสม
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
และสม่ําเสมอ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷2) (A)
2. การประเมินดานทักษะในการทําหัตถการ (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ทักษะในการชวยทําหัตถการ
ตัง้ แตรอยละ 60 ขึ้นไป
ทักษะในการทําหัตถการดวยตนเอง
ตัง้ แตรอยละ 60 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B)
3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิ าน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)
เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านตามหนาที่
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความเปนผูน ํา ความเชื่อมั่นในตัวเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
และการรักษาเวลา
ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้ การดูแล ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
ความสมบูรณของเวชระเบียน
ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสื่อสาร และ ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
การทํางานเปนทีมกับผูรวมงาน
การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
เหมาะสมกับผูป วยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)
ตั้งแตรอยละ 60 ขึน้ ไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C)
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ
(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4)

เกณฑผาน
คะแนนทีไ่ ด
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูรวมงาน
: ตําแหนงของผูรวมงานที่ประเมิน คือ ……………………………………….
นักเรียนแพทย : ชั้นปของนักเรียนแพทยทปี่ ระเมิน คือ ……………………………………….
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ผนวกที่ 6

แบบประเมินอาจารย ...............................................
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โดยแพทยประจําบาน ชั้นปที่ ........
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน....................................

คะแนน
หัวขอการประเมิน

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรักษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินจิ ฉัยโรค การ

5
Outstanding

4
3
Above Average
Average

2
Marginal

1
Poor

ดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ ยูภายใต
การดูแล
2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนั สมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการ
ตรวจรักษาผูปวยในสายงาน
3. มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทั่วไป
เชน conference , lectures , rounds อยางสม่ําเสมอ
4. มีเทคนิคการผาตัด หรือการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตราฐาน และสามารถถายทอดสูแ พทย
ประจําบานไดเปนอยางดี
5. มีความตั้งใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดทําหัตถการดวยตนเอง
6. มีความพรอมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
7. กระตุน สงเสริมการทํางานและการหาความรูเ พิ่มเติมของแพทยประจําบานอยางสม่ําเสมอ
8. ใหการประเมินการปฏิบัติงานและรับฟงความคิดเห็นของแพทยประจําบาน
9. เปนแบบอยางการปฏิบัติตัวที่ดีใหแกแพทยประจําบาน มีความสัมพันธอนั ดีตอ ผูปวย ญาติ
ผูปวย นักเรียนแพทยทหาร ตลอดจนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอื่น
ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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ผนวกที่ 7

ชื่อ - สกุล

แบบประเมินศัลยแพทยผูผานการฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาล

หัวขอการประเมิน

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรักษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินจิ ฉัยโรค การ

5

4

คะแนน

3

2

ดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ ยูภายใต
การดูแล
2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนั สมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการ
ตรวจรักษาผูปวยในสายงาน
3. มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของหนวยงาน เชน conference , lectures ,
rounds อยางสม่ําเสมอ
4. มีเทคนิคการผาตัด หรือการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตรฐาน และสามารถถายทอดสูแ พทยรุน
นอง ไดเปนอยางดี
5. มีความตั้งใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยรุนนองไดทําหัตถการดวยตนเอง
6. มีความพรอมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
7. ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที่
8. ความเปนผูนํา ความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน และ
การรักษาเวลา
9. ความมีวนิ ัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลความ
สมบูรณของเวชระเบียน
10. ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสื่อสาร และการ
ทํางานเปนทีมกับผูร วมงาน
11. การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสือ่ สารที่เหมาะสม
กับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ผูประเมิน.........................................................................
ตําแหนง.........................................................................
วันที่ประเมิน...................................................................

1
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ผนวกที่ 8
แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
8.1 จากหองฉุกเฉิน

ER

Trauma

ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ

ศัลยกรรม 2
ศัลยกรรม
ทรวงอกฯ

ศัลยกรรม 3

ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2nd call
Staff เวร

Non - Trauma

ศัลยกรรมทรวงอกฯ

ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2nd call
Staff เวร
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แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
8.2 ผูปวยใน Ward ศัลยกรรม
Ward ศัลยกรรม

ศัลยกรรมทรวงอกฯ

ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2nd call

Staff เวร
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แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
8.3 ผูปวยนอก / ใน Ward ศัลยกรรม หรือ Ward นอกกองศัลยกรรม
1 การปรึกษาเรงดวน ( ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมทรวงอกฯ ) ใหปรึกษาทาโทรศัพท
Ward, OPD

ศัลยกรรมทรวงอก

ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2nd call

Staff เวร
2 การปรึกษาในภาวะไมเรงดวน ( Elective case , OPD case ) มีแนวทางปรึกษาได 2 แนวทาง
3.2.1 การสงใบปรึกษาตามปกติ ในกรณีที่ผูปวยยังไมจําหนายออกจาก รพ.
3.2.2 สงผูปวยพบแพทยที่ OPD ศัลยกรรมทรวงอกฯ วันศุกร เวลา 08.30 – 12.00 น.
หมายเหตุ
1. แพทยเวรศัลยกรรมทรวงอกฯ จัดจากแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯปที่ 3 หรือสลับกับแพทย
ประจําบานศัลยกรรมที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ในหนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ในขณะนั้น
2. ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2 หมายถึงแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯปที่ 4 หรือ 5 ที่อยูเวร
3. ในบางเวลาอาจไมมีการจัดแพทยเวรครบทุกลําดับขั้น ดังนั้นการติดตามเพื่อปรึกษา ถาติดตอไมไดใน
ลําดับตน ใหเลื่อนการติดตอแพทยเวรในลําดับถัดไปจนถึง Staff เวร และหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอก
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ผนวกที่ 9
9.1 หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงาน
หนวยงาน

เบอรโทรศัพท

เบอรโทรศัพทภายใน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
กองศัลยกรรม
สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอกหัวใจ
และหลอดเลือด
สํานักงานแพทยโรคหัวใจเด็ก
สํานักงานอายุรแพทยโรคหัวใจ
หองสวนหัวใจ
หอง Echo
I.C.U. ศัลยกรรม

02-3547600 - 24
02-3547742
02-3545366

93231
93919

02-6444134
02-3547726

94121
93827
93829
93324
93918,
99491, 99492
93146
93420
93822
94109
94114
93143
94023, 94024
93415

I.C.U. CVT
I.C.U. Trauma
C.C.U.
Neonatal I.C.U. ( NICU )
Pediatric I.C.U. ( PICU )
หองผาตัดศัลยกรรม
หองรอฟน
หองผาตัดตึกอุบัติเหตุ

02-3547706,
087-6808656
084-6369982
02-3547638
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9.2 หมายเลขโทรศัพทติดตอบุคลากร
ศัลยแพทย
รายชื่อ
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ
พล.อ. อรชุน พิบูลนครินทร
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ
พล.ต. วรสิน เกตานนท
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน
พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด
พ.อ. ชาคริต คงไทย
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
พ.อ. ไผ บุญศิริ
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย

มือถือ
081-8089453
081-9367788
086-6165623
089-8815487
081-6241081
081-3414754
087-7176510
084–6471555
081-6201122
099-3654699
081-6598034

นักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม
รายชื่อ
พ.ต.หญิง นัดดา เณรพงษ
พ.ต.หญิง อาภาพร พิรุณเนตร
ร.อ.หญิง วาสินี มาลัยลอย
นส. กนกวรรณ พุมเจริญ
นส. พนิดา เย็นธรามาส

มือถือ
084-1088056
081-7904954
061-2623922
094-6296115
093-1343493
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หลักสูตรและเกณฑการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
กองศัลยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ฉบับ พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ฉบับ พ.ศ. 2563

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ภาษาอังกฤษ : Phramongkutklao Residency Training in Thoracic Surgery

2. ชื่อคุณวุฒิ ( ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา )
2.1 ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery
ชื่อยอ ภาษาไทย : วว. สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ภาษาอังกฤษ : Dip., Thai Board of Thoracic Surgery
2.2 ชื่อหนังสืออนุมัติ
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery
ชื่อยอ ภาษาไทย : อว. สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนว ยศัล ยกรรมทรวงอก กองศั ล ยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล า โดยคณะกรรมการควบคุ มหลั กสู ต รการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการกําหนด
หลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติงาน จัดการประเมินผลและสอบในแตละชั้นป กําหนดเกณฑผานชั้นป จนกระทั่งสําเร็จ
หลักสูตรในชั้นปสุดทายและมีคุณสมบัติพรอมที่จะเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรตามมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยสภาตอไป
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4. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกของหนวย
ศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีเปาหมายเพื่อฝกอบรมใหแพทยประจําบาน สําเร็จเปน
ศัลยแพทยทรวงอกที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยางอยาง
เหมาะสม เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของสังคม
4.2 มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวย
เปนศูนยกลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม
4.3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผูปวยและญาติ
4.4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเปนทีมได
4.5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ
4.6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต
การฝกอบรมประกอบดวย การใหความรูทางวิชาการ ประสบการณและทักษะในการรักษาดูแลผูปวย และทักษะ
ในหัตถการทางศัลยกรรมทรวงอก มีระบบกํากับดูแลใหแพทยประจําบานสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
ตามลําดับขั้น สรางอุปนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบ สามารถใหการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การตัดสินใจ และ
การแกปญหาตางๆไดอยางเหมาะสมถูกตองและปลอดภัย
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก กําหนดใหแพทยประจําบานมีความรู ทักษะและประสบการณในศัลยศาสตรทั่วไป
และสาขาอื่นๆดวยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจากศัลยแพทยทรวงอกนอกจากจะมีหนาที่ใหบริการทาง
ศัลยกรรมทรวงอกแลว ในบางสภาวะและบางสถานที่ จะตองสามารถใหการรักษาเบื้องตนทางศัลยศาสตรทั่วไปได
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอก จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องตามยุค
สมัย ทั้งในวิชาการความรูและระยะเวลาการฝกอบรม เพื่อใหทันตามมาตรฐานสากล ทําใหศัลยแพทยที่ผานการฝกอบรม
มีมาตรฐานและเกียรติภูมิเปนที่ยอมรับของศัลยแพทยนานาประเทศ สามารถไปศึกษาตอ และปฏิบัติงานในตางประเทศได
อยางเหมาะสม ทั้งยังเปนประโยชนตอการพัฒนาศัลยศาสตรของประเทศไทยอีกดวย
5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร
ตองการใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกมี สมรรถนะ 6 ดาน ดังตอไปนี้
5.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
-สามารถประเมินลักษณะทางคลินิกของโรคทางศัลยศาสตรทรวงอกที่สําคัญและพบบอย (Clinical Assessment)
-สามารถตรวจหาสาเหตุและวิเคราะหโรคในผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก (Patient Investigation)
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-ดูแลรักษาใหคําแนะนําการปองกันโรคแกผูปวยได (Patient Management)
-มีทักษะการดูแลผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอกอยางเหมาะสม (Practical Skills)
-สามารถทําหัตถการพื้นฐานเพื่อรักษาผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก (Surgical Skills)
-สามารถปองกันและสงเสริมสุขภาพที่จําเปน (Health Promotion and Disease Prevention)
5.2 ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical
Knowledge and Skills)
-มีความรู วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานทางศัลยศาสตรทั่วไปและทรวงอก
-มีความรู ความเชี่ยวชาญในโรค การปองกัน และรักษาโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก
5.3 การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
-มีทักษะในวิชาชีพ สามารถทําหัตถการและผาตัดตามเกณฑ ที่กําหนดทางศัลยศาสตรทรวงอกไดดวยตนเอง
(Technical skills)
-สามารถสรางและวิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยสาขาศัลยศาสตรทรวงอกได
-สามารถนํ า เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร (Information Technology) มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง ในวิ ช าชี พ และ
ในการดูแลผูปวย
-มีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Professional Development)
-มีการเขารวมการประชุมทางวิชาการ อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อยางสม่ําเสมอ
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
-นําเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทยและอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
-สามารถถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย พยาบาล ผูรวมงาน และบุคลากรทางการแพทย
อื่นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
-สามารถสื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
-มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ

5.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
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-มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
-มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงานและเพื่อนรวมวิชาชีพ
-เคารพสิทธิผูปวย รวมทั้งการรักษาความลับของผูปวย
-มีความสามารถดาน Non-technical skills ตางๆ เชน การตระหนักรูในปญหา (Situation awareness), การ
ตัดสินใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส และเขาใจ (Empathy), การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร
(Management), การจั ดลํ า ดั บ ความสํา คั ญ ในเรื่องตางๆ (Prioritization), การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม
(Communication and Teamwork) และความเปนผูนําในวิชาชีพ (Leadership) เปนตน
5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
-มีความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
-มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยในบริบทของแตละสถาบัน เชน Quality
development, Patient safety, Risk management และ Rational drug use เปนตน
-ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร
6.1 วิธีใหการฝกอบรม ประกอบดวย 6 รูปแบบ ดังนี้
6.1.1 มอบหมายใหดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
ใหสถาบันฝกอบรมจัดตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน โดยมีการมอบหมาย
ใหผูรับการฝกอบรม มีความรับผิดชอบตาง ๆ ในความควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรมดังตอไปนี้
ก. แพทย ประจํ า บ า นป ที่ 1 และ 2 เรีย นรูเกี่ย วกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมทั่วไประดับ ไม
ซับซอนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน รวมถึงศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก
- ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมที่หองตรวจโรคผูปวยนอก
- ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจําบานชั้นสูงกวา
- ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมที่พบบอยและที่วินิจฉัยไมซับซอนดวยตนเอง
- ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจําบานชั้นสูงกวา
- ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการรวมกับแพทยประจํา
บานชั้นสูงกวาและชวยแพทยประจําบานชั้นสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวยที่ซับซอนมากขึ้น
ข. แพทยประจําบานปที่ 3 เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา ชวยผาตัด และทําหัตถการตามชั้นปที่กําหนดใน
ผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งรับปรึกษาปญหาผูปวยจากนอกแผนกศัลยกรรมทรวงอก
ค. แพทยประจํา บานป ที่ 4 ดูแลรักษา ชวยผาตัด ทําหัตถการ และผาตัดตามชั้นป ที่กําหนดในผูปว ยทาง
ศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการที่มีความซับซอนมากขึ้นกวาแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 และเปนที่
ปรึกษาของแพทยประจําบานชั้นต่ํากวาในการดูแลและรักษาผูปวย
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ง. แพทยประจําบ านป ที่ 5 ดูแลรักษา ชวยผาตัด ทําหัตถการ และผาตัดตามชั้นปที่กําหนดในผูปว ยทาง
ศัลยกรรมทรวงอกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการที่มีความซับซอนมากขึ้นกวาแพทยประจําบานชั้นปที่ 4 และเปนที่
ปรึกษาหลัก หรือหัวหนาชุดของแพทยประจําบานชั้นต่ํากวาในการดูแลและรักษาผูปวย
6.1.2 หมุนเวียนไปเรียนรูยังแหลงความรูที่เกี่ยวของตางๆ (Medical Knowledge)
เนื่องจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมากและรวดเร็ว ฉะนั้น
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก จึงมีจุดประสงคที่จะใหแพทยประจําบานได
- เรียนรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic medical science)
- เรียนรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรทั่วไป
- เรียนรูศัลยศาสตรสาขาวิชาเฉพาะทางตางๆ และสาขาวิชาที่สัมพันธกับศัลยศาสตร
- เรียนรูศัลยศาสตรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตรหลอดอาหาร และศัลยศาสตรหลอดเลือด
- เรียนรูวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ทั้ง 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult cardiovascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ใหมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน
- หมุ นเวี ยนไปทางแผนกอายุ ร กรรมที่ เกี่ ยวข องเพื่ อศึ กษาหาความรูเกี่ ยวกั บ Diagnostic investigation และ
Intervention ตางๆ
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- มีประสบการณในการผาตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจในการแกปญหาตางๆอยางเป น
ระบบ ถูกตองเหมาะสม โดยในปสุดทายของการฝกอบรมจะได ทําหนาที่เ ปนหัวหนาแพทยประจําบานดวย ทั้งนี้การ
ฝกอบรมตองมีสภาวะการทํางานที่เหมาะสม และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
- แพทยประจําบานจะมีระยะเวลา 3 เดือนไปหาประสบการณเพิ่มเติมในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือในสถาบันอื่น
โดยเฉพาะในวิชาหรือสวนซึ่งสถาบันที่ฝกอบรมนั้นๆ อาจจะขาดแคลน ทั้งนี้ตองใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมไดรับทราบ
เปนกรณี ๆ ไป
ดังนั้นแพทยประจําบานตองไดรับการฝกอบรม ดังนี้
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 1
เปนวิชาพื้นฐานทางศัลยศาสตร สําหรับแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกที่จะตองผาน เพื่อเปนการเตรีย ม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาเบื้องตนแกผูปวยทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอื่นๆ สามารถใหคําแนะนําและสงผูปวยไปรักษาตอโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตอไปได
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 1 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
General Surgery
2
Traumatic Surgery
2
Anesthesiology
1
ICU
1
Pediatric Surgery
1
Urology
1
Thoracic Surgery 1
1
Orthopedics
1
Neurosurgery
1
Plastic Surgery
1
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 1 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินิกเปนอยางดี เพื่อเปนพื้นฐานใหเกิดความเขาใจ
ในการดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงขึ้นไป
-มีความรูความสามารถพื้นฐานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัด
ทั้งในทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอื่นๆ
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได รวมทั้ง
สามารถดูแลผูปวยวิกฤติทางศัลยกรรมทั้งกอนและหลังผาตัดในหอผูปวย ICU ได
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 2
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เปนวิชาพื้นฐานทางศัลยศาสตรทรวงอก สําหรับแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เพื่อเปนการเตรียมความรู,
ทักษะ, และประสบการณ ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษา
แกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
Pathology (involving Cardio-thoracic surgery)

เดือน
1

General (Including Esophageal Surgery)
and Traumatic Surgery
Thoracic Surgery 2
Radiology

6

Vascular Surgery 1

1

Adult Cardiology 1 (EKG, EST, Guideline for

0.5

2
1

Intervention and Surgery)
Pulmonary Medicine 1 (PFT, Respirator management) 0.5
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 2 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนิน
ของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงขึ้นไป
-มีความรูความสามารถพื้นฐานทางดานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และ
หลังผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเบื้องตนในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย, อายุรศาสตรหัวใจ และอายุรศาสตร
ทางเดินหายใจ
-เริ่มทําการคนควาวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 3
เป นวิ ชาทางศั ลยศาสตร ทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตรหลอดเลื อดซึ่งมี ความคาบเกี่ยวกัน แพทยประจําบานสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอกตองมีความรู, ทักษะ, และประสบการณดวย ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการที่จะใหการ
วินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกดีขึ้น นอกจากนี้ยังตองมีทักษะในการทํา Vascular
access ของทั้ง Artery และ Central vein การใสทอชวยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซายขวา รวมทั้งมีความรู
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พื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆที่ใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายในระหวางการผาตัดอีก
ดวย
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 3 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
Thoracic Surgery 3
Vascular Surgery 2

เดือน
10
1

Perfusion Unit (CPB-IABP-VAD-ECMO device and system)
0.5
CVT Anesthesia (Percutaneous vascular access and Double 0.5
lumen intubation)
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 3 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผูปวยภายใน และภายนอก กลุมสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอนการ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด
-หมุ น เวี ย นไปศึ กษาหาประสบการณในภาควิช าวิสัญ ญีวิทยา เพื่อฝกทําการใสทอชว ยหายใจชนิด Double
lumen tube รวมทั้งแทงเสนเลือดแดง และเสนเลือดดําใหญ
-ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆที่ใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายใน
ระหวางการผาตัด จากหนวย Perfusion Unit
-ฝกหัดผาตัดเล็กทางศัลยศาสตรทรวงอก
-ชวยผาตัดใหญทางศัลยศาสตรทรวงอก
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 3
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 4
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 4 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Thoracic Surgery 4
9
Pulmonary Medicine 2 (FOB, EBUS)
1
Adult Cardiology 2 (Echo, Cath, EP)
1
Pediatric Cardiology (Congenital heart
1
diseases, GUCH, Echo, Cath)
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จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 4 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยภายใน และภายนอก รวมทั้งใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานชั้นต่ํา
กวาที่ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด
-ฝกทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใตการควบคุมของอาจารยแพทย
-ชวยผาตัดใหญ หรือทําผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 4
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเพิ่มเติมในการใช และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษที่ใชการ
วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวของ ในสาขาวิชาอายุรศาสตรทางเดินหายใจ, อายุรศาสตรหัวใจ, และกุมารเวชศาสตรหัวใจ
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 5
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปที่ 5 ระยะเวลา 12 เดือน
หนวยงานหรือสาขาวิชา
เดือน
Thoracic Surgery 5
9
Elective period (CVT - surgical experience)
3
จุดประสงคของหลักสูตรในปที่ 5 นี้ อาจสรุปไดดังนี้
-รับผิดชอบในฐานะแพทยประจําบานอาวุโส หรือหัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกทั้งหมด
-ตรวจและรักษาผูปวยนอก และคลีนิคเฉพาะทางรวมกับอาจารยแพทย
-เปนที่ปรึกษาทางศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยเวร และแพทยประจําบานอื่น
-ฝกหัดทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยแพทย
-ควบคุมและรับผิดชอบการผาตัดเล็กของแพทยประจําบานชั้นปอื่น
-ชวยหรือเปนผูทําการผาตัดใหญภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามที่กําหนดไวสําหรับชั้นปที่ 5
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการของหนวย หรือสาขาวิชาศัลยศาสตรทรวงอก
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
-ทําการคนควาวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
-ชวยสอนแพทยประจําบาน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย (ถามี) ตามที่ไดรับมอบหมาย
-หมุ น เวี ย นไปปฏิ บั ติ ง านในสาขาศั ล ยศาสตร ท รวงอก ในโรงพยาบาลอื่ น ตามที่ หั ว หน า โครงการฝ ก อบรม
เห็นสมควร
สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก
SPECIALTIES
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 ชั้นป 5 รวม
General Surgery (Including
2
6
10
Esophageal Surgery)
Traumatic Surgery
2
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Anesthesiology
ICU
Pediatric Surgery
Urology
Orthopedics
Neurosurgery
Plastic Surgery
Pathology
Radiology
Vascular surgery
Thoracic Surgery
- Adult Cardiology
- Pediatric cardiology
- Pulmonary Medicine
- Perfusion unit
- Thoracic unit
- Elective period

1
1
1
1
1
1
1

0.5

1
1
1

1

0.5
0.5
1

2

1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0.5
10

1
1
1
9

9
3

1.5
1
1.5
0.5
31
3

6.1.3 การพัฒนาตนเองจากการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Practice-based Learning and Improvement)
แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
ข. มีประสบการณการเรียนรูทักษะในการทําหัตถการและผาตัดตามเกณฑที่กําหนดทางศัลยศาสตรทรวงอก
ไดดวยตนเอง (Technical skills)
ค. ทํ า งานวิ จั ย สาขาศั ล ยศาสตร ทรวงอก ได แ ก งานวิ จั ย แบบ Retrospective study หรื อ Prospective
study หรือ Cross-sectional study โดยเปนผูวิจัยหลัก
ง. เรียนรูในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) มาใชใหเกิดประโยชนทั้งในวิชาชีพและ
ในการดูแลผูปวย
จ. มีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งเขารวมการประชุมทางวิชาการ
อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อยางสม่ําเสมอ
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6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
ข. ใชความรูในการสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย แพทยประจําบานรุนหลัง และบุคลากรทางการแพทย อื่น ๆ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ค. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
ง. เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
จ. บันทึกรายงานทางการแพทย และลงขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
ฉ. ใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
ช. มีทักษะในการทํางานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
6.1.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
ข. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงานและเพื่อนรวมวิชาชีพ
ค. เคารพสิทธิผูปวย รวมทั้งการรักษาความลับของผูปวย
ง. เรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถดาน Non-technical skills ตางๆ เชน การตระหนักรูในปญหา
(Situation awareness), การตั ด สิ น ใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส และเข า ใจ (Empathy),
การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management), การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องตางๆ (Prioritization), การ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม (Communication and Teamwork) และความเปนผูนําในวิชาชีพ (Leadership)
เปนตน
6.1.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
แพทยประจําบานทุกชั้นป มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลกระบวนการ
คุ ณภาพและความปลอดภั ย ในผู ป ว ยศั ล ยกรรมศัล ยกรรม การบริห ารทรัพยากรที่มี จํา กัด และอยู ในภาวะวิ กฤต มี
ความสามารถที่จะปรับการทํางานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
6.2 เนือ้ หาการฝกอบรม แบงออกเปน 3 สวนคือ
6.2.1 ความรูจากการฝกอบรม
เนื้อหาสังเขปของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ประกอบดวย
ก. ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร (Basic Science in Surgery)
ข. พื้นฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology)
ค. ความรูพื้นฐานและทักษะในสาขาอื่นๆ
- ศัลยศาสตรทั่วไปและอุบัติเหตุ
- กุมารศัลยศาสตร
- ศัลยศาสตรยูโรวิทยา
- ศัลยศาสตรตกแตง
- ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
- ประสาทศัลยศาสตร
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- ศัลยศาสตรหลอดเลือด
- วิสัญญีวิทยา
- พยาธิวิทยา
- ทักษะและความรูพื้นฐานในการใชสายสวน (Catheter base Skills)
- อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เห็นสมควร
ง. ความรูทางศัลยศาสตรทรวงอก (Principles of Thoracic Surgery)
ศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ประกอบดวยความรู 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult cardiovascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ในโรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า มี resource ที่ มี
distribution ของผูปวยกระจายครบถวนทั้ง 3 ดาน ดังนั้นแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก จะตองมีเกณฑ
ความสามารถ เมื่อจบการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ดังตอไปนี้
1. สามารถสืบสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคตางๆ ดวยวิธีดังตอไปนี้
1.1 ซักประวัติ
1.2 ตรวจรางกาย
1.3 สงตรวจและแปลผลทางเวชศาสตรชันสูตร รวมทั้งการตรวจเสมหะ สารเหลวจากชองปอดและ ชองเยื่อหุมหัวใจ
1.4 ส ง ตรวจและแปลผลทางรั ง สี วิ ท ยา เช น Chest X-ray, CT. Chest, MRI, Pulmonary angiogram,
Aortogram, Pulmonary Scintigram, PET Scan
1.5 ตรวจและแปลผลทาง Endoscopy เชน Bronchoscopy, Mediastinoscopy, Esophagoscopy
1.6 ตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะตางๆ ทางระบบทางเดินหายใจและหลอดอาหาร เพื่อการวิเคราะหโรค
1.7 สงตรวจและแปลผล การตรวจสมรรถภาพของปอด การวิเคราะหแกสในเลือด (Blood gas analysis)
1.8 ส ง ต ร ว จ แ ล ะ แ ป ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง ร ะ บ บ หั ว ใ จ แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด เ ช น Exercise stress test,
Echocardiography, Cardiac catheterization และ Coronary arteriogram เปนตน
2. สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคตอไปนี้ได
2.1 โรคที่ตองรูเปนอยางดี สามารถใหการรักษาได
Thoracic Wall : Infection of the costal cartilage (chondritis)
Osteomyelitis of the rib and sternum
Tumor of the costal cartilage and rib
Traumatic condition : Fracture rib and sternum
Flail chest
Subcutaneous emphysema
Open pneumothorax
Trachea and Bronchus : Foreign body in the tracheo-bronchial tree
Tracheobronchial Injury
Tumor of Trachea
Pleura and pleural space : Pneumothorax, Hydrothorax
Hemothorax, Chylothorax
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Empyema thoracis
Pleurocutaneous fistula
Bronchopleural fistula
Metastatic tumor of the pleura
Lung : Congenital cystic disease, Pneumatocele, Pulmonary sequestration,
Pulmonary atelectasis, Lung abscess
Bronchiectasis, Aspirated pneumonia, Pulmonary Tuberculosis,
Mycotic disease of the lung, Parasitic diseases of the lung,
Carcinoma of the lung, Benign tumor of the lung,
Laceration of lung, Lung contusion, Retained foreign body in lung
Mediastinum : Mediastinitis, Mediastinal abscess, Mediastinal tumor,
Mediastinal emphysema, Substernal thyroid, Myasthenia Gravis
Esophagus : Corrosive esophagitis and esophageal stricture
Esophageal perforation, Spontaneous rupture of esophagus
Foreign body in esophagus, Achalasia, Esophageal diverticulum,
Carcinoma of esophagus, Benign tumor of esophagus
Diaphragm : Diaphragmatic hernias, Trauma of diaphragm
Eventration of the diaphragm
Pericardium : Cardiac tamponade, Pericardial effusion
Pyopericardium, Constrictive pericarditis
Heart : Traumatic wound of the heart,
Simple congenital and acquired heart disease,
Coronary heart disease
Great Vessels : Traumatic wound of the great vessels
Simple thoracic aortic aneurysm
2.2 โรคที่สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได การรักษาตอไปอาจปรึกษาผูอื่น
Thoracic wall : Agenesis or incomplete development of rib,
Supernumerary rib, Cervical rib, Thoracic outlet Syndrome,
Tracheoesophageal fistula in Newborn,
Mucoviscidosis with mucoid impaction of bronchus
Pleura : Primary tumor of the pleura
Lung : Pulmonary agenesis, Pulmonary aplasia, or Hypoplasia, Lobar emphysema,
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Pulmonary sarcoidosis, Pulmonary Embolism,
Occupational lung diseases, Tracheoesophageal and bronchoesophageal fistula,
Pulmonary AV fistula and other vascular Anomaly,
Mediastinal lymphadenopathy, Superior vena cava syndrome
Esophagus : Hiatal hernia and reflux esophagitis,
Scleroderma and related diseases,
Neuromuscular disturbance, Lower esophageal ring
Pericardium, Heart and Great vessels : Complex congenital heart diseases
Complicated acquired heart diseases,
Thoracic aortic aneurysm, Aortic dissection
6.2.2 หัตถการทางศัลยศาสตรทรวงอก (Operative Thoracic Surgery) แบงเปน 3 ระดับ และในแตละระดับ
จะมีหัตถการที่เปน Milestone ของแตละชั้นป ดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 (Level 1) หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง
ระดับที่ 2 (Level 2) หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 (Level 3) หัตถการที่แพทยประจําบานควรทราบ
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Level 1 หัตถการที่ตองทําไดดวยตนเอง (ทําในขณะรับการฝกอบรม) ทําในชั้นปที่
Excision of superﬁcial lump

3

Biopsy of Superficial lymph nodes

3

Open and drain deep seated abscess at chest wall

4

Bronchoscopy

4

Esophagoscopy

3

Tracheostomy

3

Thoracocenthesis

3

Intercostal drainage

3

Chemical pleurodesis

3

Intercostal nerve block

3

Sternotomy and closure

3

Thoracotomy and closure

3

Simple Chest wall resection

4

Transternal thymectomy

4

Excision of Mediastinal mass

4

Opened Surgical pleurodesis

5

Opened Decortication

5

Rib resection and opened drainage

4

Thoracoplasty

5

Opened Wedge resection of lung

4

Repair of lung laceration

5

Opened lobectomy of lung

5
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VATS instrument placement

4

Simple Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)

5

Subxyphoid pericardial drainage

4

Pleuro-pericardial window

4

Pericardiectomy

5

Epicardial pacemaker implantation

5

Arterial line placement

3

Central venous line placement

3

Pulmonary artery catheter placement

3

Cannulation and conduct of CPB

4
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SVG harvesting

3

RA harvesting

4

IMA harvesting

5

Insertion of IABP

4

Level 2 หัตถการที่ควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)

ทําในชั้นปที่

Mediastinoscopy

5

Simple ASD closure

5

Simple Valve replacement

5

Simple Coronary artery bypass graft surgery

5

Endovascular procedure in simple aortic pathology

5

ECMO Placement

5

PDA clipping / ligation

5

Pneumonectomy

5

Complicated Chest wall resection

5

Suture of heart wound

5

Repair of lacerated intrathoracic vessels

5

Repair of traumatic diaphragmatic hernia

5

Removal of foreign body in the esophagus

5

Removal of foreign body in the tracheobroncheal tree

5

Level 3 หัตถการที่ควรทราบ
Repair of Tracheoesophageal ﬁstula
Segmentectomy
Sleeve resection
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Pleuropneumonectomy
Repair of thoracic deformity
Chest wall reconstruction
Tracheal reconstruction
Esophageal reconstruction
Esophagectomy
Esophagogastrectomy
Complicated Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
Palliative surgery for congenital heart diseases
Complicated congenital and acquired open heart procedures
Pulmonary embolectomy and thromboendarterectomy
Maze procedure
Repair of Aortic coarctation
Repair of Aortic aneurysm
Repair of Aortic dissection
Heart transplantation
Heart- lung transplantation
Lung transplantation
Long term ventricular assisted device
Complicated Endovascular surgery
Transcatheter valvular implantation
Left ventricular restoration surgery
6.2.3 การเรียนรูทางดานบูรณาการ
ก. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning )
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1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
2) การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
3) การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง
- การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง
- การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
- การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ
4) การใช Electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู
5) การสราง Clinical Practice Guideline (CPG)
6) การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
7) การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค
8) การประเมินความพอใจของผูปวย
9) การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน/ราชวิทยาลัยฯเปนตน
10) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
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ข. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1) การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ
2) การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต
3) การบอกขาวราย
4) ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย
5) การบริหารจัดการ Difficult case
7) การตระหนักรูพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน
8) การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
ค. ความเปนมืออาชีพ ( Professionalisms )
1) การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care)
- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
- การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวยและสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด
- การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อนรวมงาน ผูปวย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน
2) พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย
- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
3) จริยธรรมการแพทย
- การหลี ก เลี่ ย งการรั บ ผลประโยชน ส ว นตั ว ในทุ ก กรณี การนั บ ถื อ ให เ กี ย รติ สิ ท ธิ และรั บ ฟ ง
ความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย
- การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่ผูปวยตัดสินใจไมได ตอง
สามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได
- การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง
4) Non-technical skills
-การตระหนักรูในปญหา (Situation awareness)
-การตัดสินใจ (Decision making)
-ความอดทน ความเอาใจใส และเขาใจ (Empathy)
-การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management)
-การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องตางๆ (Prioritization)
-การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม (Communication and Teamwork)
-ความเปนผูนําในวิชาชีพ (Leadership)
ง. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ ( System-based Practice )
1) ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน
2) ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ กระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดูแลรักษา
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3) ความรูเกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล เปนตน
4) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย
5) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผูปวย
6) ความรูเกี่ยวกับการแพทยทางเลือก
6.1 การแพทยแผนไทย เชน การใชอาหาร และสมุนไพรตางๆรักษาโรค เปนตน
6.2 การแพทยแผนจีน เชน การใชสมุนไพร และการฝงเข็มรักษาโรค เปนตน
หมายเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ จะตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice) ที่จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ เปนประจําทุกปกอนป
การศึกษาจะเริ่มขึ้น
การอบรม มีเนื้อหาการฝกอบรมครอบคลุมทุกมิติทางดานจริยธรรม ไดแก
1. Patient right
2. Communication skills
3. Patient safety
4. End of life care
5. Conflict of interest
6. Medical records
7. Patient expectation and satisfaction
6.3 การทําวิจัย
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกแบบ Retrospective study หรือ Prospective study
หรือ Cross-sectional study โดยเปนผูวิจัยหลัก อยางนอย ๑ เรื่องระหวางการฝกอบรม โดยเปนผูวิจัยหลัก
6.3.1 คุณลักษณะงานวิจัย
-เปนงานวิจัยที่กระทําในสถาบันฝกอบรมฯที่แพทยประจําบานฝกอบรมและเปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปน
งานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน
-แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และ
Good Clinical Practice (GCP)
-งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตอง และเหมาะสม
-รูปแบบของการเขียนงานวิจัย จะตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้
1) จุดประสงคของการวิจัย
2) วิธีการวิจัย
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3) ผลการวิจัย
4) การวิจารณผลการวิจัย
5) บทคัดยอ
6.3.2 วิธีดําเนินการ
-เมื่อไดรับ การอนุมัติจ ากคณะกรรมการจริยธรรมเพื่ อการวิ จัย แลว ตองดําเนิน การทําวิจัยตามขอตกลงของ
คณะกรรมการเพื่อการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยเครงครัด
-หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
-ในการทําวิจัยตองเคารพสิทธิของผูปวย โดยถือประโยชนของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกขทรมาน
กับผูปวย
6.3.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ
การทําวิจัยดวยตนเองเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูที่จะไดรับวุฒิบัตร เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมฯ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย จะชวยเปนที่ปรึกษาตั้งแตการเตรียม โครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย ทั้งนี้
หนวยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีระบบในการดูแลความคืบหนาของงานวิจัย เพื่อใหมีการกํากับ
ดูแลอยางทั่วถึง
6.3.4 กรอบเวลาการดําเนินการ
ในชวงระยะการฝกอบรมฯ กิจกรรมการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ จะถูกกําหนดใหเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาในแตละ
ชั้นป ตั้งแตป 3 ถึง ป 5 ตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย ในผนวกที่ 1
-จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
-จัดทําโครงรางงานวิจัย
-แกไขโครงรางงานวิจัย
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
-เริ่มเก็บขอมูล
-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆในแตละชั้นป
-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
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-จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
-จัดทําเปนรายงานวิจัย ฉบั บสมบูร ณเป นภาษาอั งกฤษตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิ ทยาลัย ศัลยแพทยแห ง
ประเทศไทยตอสถาบัน
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-ตองนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศใหเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หรือ
หนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จึงจะมีสิทธิเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ
หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นๆ ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 5 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป สามารถนํามาใชเปนผลงานวิจัยสงเพื่อสอบได
6.3.5 การรับรองวุฒิบัตรฯ และอนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอกใหมีคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจํา
บาน เพื่อใหมีการรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได
6.4 จํานวนปของการฝกอบรมฯ
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมฯเปน 2 แบบ คือ
6.4.1 หลักสูตรปกติ 5 ป เปนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ป (ตามขอ 6.1 วิธีใหการฝกอบรมฯ) โดยมีระยะเวลาการ
ฝกอบรมในสวนของศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 36 เดือน
6.4.2 หลักสูตรตอยอด 2 ป เปนการฝกอบรมสําหรับแพทยที่จบการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไปมาแลว โดยผู
เขารับการฝกอบรมจะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก ตามขอ 6.1 (วิธีใหการฝกอบรมฯ) เฉพาะในป
ที่ 4 และปที่ 5 ไมนอยกวา 2 ป
6.5 การบริหารจัดการการฝกอบรม
6.5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน และประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุ ม หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมแพทย ป ระจํ า บ า น สาขาศั ล ยศาสตร ท รวงอก กองศั ล ยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหนาที่รับผิดชอบและมีอํานาจในการจัดการและดําเนินการโครงการฝกอบรมฯ, ปรับปรุง
หลักสูตร, การประสานงานตางๆ, การประชุม, รายงานการประเมินผลในแตละขั้นตอนของการฝกอบรมฯ, การแจงใหผูมี
สวนไดสวนเสียทราบถึงความกาวหนาของแพทยประจําบานแตละคน และติดตามความกาวหนาของแพทยผูสําเร็จการ
การฝกอบรมฯไปแลวเปนระยะๆ รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการใหความเห็น และวางแผน
การฝกอบรม คณะกรรมการนี้ นอกจากจะประกอบดวยอาจารยผูใหการฝกอบรมฯแลว จะมีตําแหนงของผูมีสวนไดสวน
เสียหลักอยูดวย อันไดแก ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรม, หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร, หัวหนาแพทยประจําบานศัลยกรรม
ทรวงอกหรือตัวแทน, หัวหนาหนวยงานของตนสังกัดของแพทยประจําบานแตละคน และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนที่
ปรึกษารวมดวย สวนประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ (Program director) จะเปนผูมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกมาแลวไมนอยกวา 10 ป และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย
แหงประเทศไทย สําหรับรายชื่อคณะกรรมการนี้จะประกาศใหทราบในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
6.5.2 สภาวะการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีการแจงใหแพทยประจําบานทราบใน
คูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษาถึงการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
- ใหแพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวของกับ การ
ฝกอบรม
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- ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน
- มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทยประจําบานมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย
การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรมฯ/หลักสูตร เปนตน
- จัดใหมีคาตอบแทนแพทยประจําบานอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย
- จัดใหมีชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม รวมถึงการอยูเวรนอกเวลาทําการ
6.6 การวัดและประเมินผล
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและประเมิน
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ขึ้นอีกคณะหนึ่งซึ่ งประกอบไปดวยคณะอาจารยผู ใหการฝกอบรม เพื่ อ
นอกจากจะทําหนาที่ใหการฝกอบรมวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอกแลว ยังมีหนาที่ในการประเมินระหวางการฝกอบรม
โดยสม่ําเสมอ และแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบทุก 3 เดือน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆของ
ผูเขารับการฝกอบรมไดอยางสมบูรณ
การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม จะครอบคลุมทั้งดานองคความรู ทักษะการปฏิบัติงาน การทําหัตถการ
ตางๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยตางๆ รวมทั้งการวิจัย โดยสถาบั น
ฝกอบรมฯเปนผูกําหนดรายละเอียดเกณฑการผานการประเมิน ผลการประเมินดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชในการพิจารณา
การเลื่อนชั้นปและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ
6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชั้นป
การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในระยะเวลาระหวางการฝกอบรมจะมีขึ้นอยางสม่ําเสมอทุกๆ 3 เดือนตลอด
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมิน และการกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นปอยางชัดเจน แลวประกาศใหผูเขารับ
การฝกอบรมทราบกอนการฝกอบรมจะเริ่มขึ้น ในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
ก. เนื้อหาและหัวขอการประเมิน ในแตละชั้นปจะตองประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 ขอดังตอไปนี้
1. สมรรถนะตามเป า ประสงค ห ลั ก ในแต ล ะระดั บ ของการฝ ก อบรม (Performance-Based
Assessment : PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)
หลักสูตรกําหนดใหแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ตองทําหัตถการเพื่อการประเมินในการเลิ่อนชั้นป
โดยเลือกจากชนิดของหัตถการที่ไดกําหนดไวในแตละชั้นปดังตารางตอไปนี้
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กําหนดชนิดของหัตถการหรือการผาตัดเพื่อประเมินในแตละชั้นป
Level 1
Procedure

ชั้นป 3

SVG harvesting



Sternotomy and closure



Thoracotomy and closure



Intercostal drainage



Chemical pleurodesis



Superficial LN biopsy



Tracheostomy



Arterial line + Central venous line + PA catheter
placement



ชั้นป 4

RA harvesting



Subxyphoid pericardial drainage



Pleuro-pericardial window



Transternal thymectomy



Excision of Mediastinal mass



Rib resection and opened drainage



VATS instrument placement



Cannulation and conduct of CPB



Level 2
ชั้นป 5

IMA harvesting



VATS for Wedge resection of lung



Opened Surgical pleurodesis



Opened Decortication



Opened lobectomy of lung



Thoracoplasty



Pericardiectomy



Epicardial pacemaker placement
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ชั้นป 5

105
Simple ASD closure



Simple Valve replacement



Simple CABG



PDA clipping / ligation
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สําหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพื่อประเมินในแตละชั้นปนั้น กําหนดใหเลือกดังนี้
- ชั้นปที่ 3 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case
- ชั้นปที่ 4 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case
- ชั้นปที่ 5 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ทั้ง 4 ชนิดของหัตถการใน Level 2 ทํา
ชนิดละ 1 case
การทําหัตถการ (PBA) แตละอยาง จะแบงหัวขอการประเมินออกเปน 6 สวน (ผนวกที่ 2) และมีระดับที่ จ ะ
นําไปสูการเปน Entrustable Professional Activity (EPA) ไดดังตอไปนี้
- L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
- L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
- L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
- L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง
- L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอยกวา
ดังนั้นเมื่อมีการประเมินเกิดขึ้น ในแตละหัวขอของการประเมินจะมีการใสระดับของ EPA ไวดวย โดยการประเมิน
หัตถการในเฉพาะ Level 1 จะใหผานขึ้นชั้นปไดก็ตอเมื่อไดระดับของ EPA ตั้งแต L4 ขึ้นไปทั้ง 6 หัวขอ
2. รายงานประสบการณผาตัดจาก Log book
แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองรายงานประสบการณการผาตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการตางๆและจํานวน
case ทั้งหมดทั้งที่ทําเอง และชวยผาตัดลงใน Log book ตามรูปแบบที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภาใหครบถวน รวมถึงรายชื่อผูปวยและชนิดของหัตถการเพื่อการประเมินผานชั้นป
ที่ไดทําดวยตัวเอง ตามที่กําหนดใหเลือกไวในแตละชั้นปตามขอ 1 ขางบนนี้ดวย (ตัวอยางการบันทึก อยูในผนวกที่ 3)
สวนแบบฟอรมการบันทึกประสบการณการผาตัดใน Log book นั้น สามารถขอไดโดยตรงจาก คณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา
3. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหนวย และนอกหนวย
สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพื่อแพทยประจําบานไดเขารวม ดังนี้
5.1 Mortality and morbidity conference
5.2 Grand round and bedside teaching
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5.3 Interesting case conference
5.4 Monthly report
5.5 Topic review
5.6 Journal reading
5.7 Adult Heart Team conference
5.8 Congenital Heart Team conference
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน โดยอาจารย ผูรวมงาน และนักเรียนแพทย
แบบฟอรมสาระของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน อยูในผนวกที่ 4
5. รายงานความกาวหนาของงานวิจยั
แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
ชั้นปที่ 3 -จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา (สามารถทําไดตั้งแตขณะอยูชั้นปที่ 2)
-จัดทําโครงรางงานวิจัย
-แกไขโครงรางงานวิจัย
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
-เริ่มเก็บขอมูล
ชั้นปที่ 4 -เก็บขอมูลวิจัย
-ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
ชั้นปที่ 5 -เก็บขอมูลวิจัยตอ
-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
-จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
-จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ
แบบรายงานความกาวหนางานวิจัย อยูในผนวกที่ 1
6. รายงานผลการสอบ Intraining exam
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/OSCE/Oral เพื่อประเมิน
ดานทฤษฏีเพื่อเลื่อนชั้นป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในชวง 9 เดือนแรกของปการศึกษา
ข. เกณฑการเลื่อนชั้นปและแนวทางการดําเนินการ
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานหลังจากปฏิบัติงานแลว 9
เดือนในแตละชวงปการศึกษา การประเมินเลื่อนชั้นปประกอบไปดวย 6 หัวขอ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดัง 2 ตารางขางลาง
นี้
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ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารที่ใชประเมิน และเกณฑผาน
หัวขอ

วิธีการและเอกสารที่ใชประเมิน

เกณฑผาน

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS แยกหัตถการ
ตามแตละชั้นป ตามแบบฟอรมในผนวกที่ 2
(สถาบันจะเก็บแบบประเมินของแตละหัตถการ
ของแพทยประจําบานแตละคน ในทุกชั้นป ไวเปน
หลักฐานเอกสารใหแพทยประจําบานปสุดทาย
แนบไปกับเอกสารรับรองการผานการฝกอบรม
และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จาก
หัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวง
อก)

ใชการประเมินหัตถการในเฉพาะ Level
1 และจะใหผานขึ้นชัน้ ปไดก็ตอเมื่อได
ระดับของ EPA ตั้งแต L4 ขึ้นไปทั้ง 6
หัวขอ

รายงานการบันทึก log book ซึ่งขอแบบฟอรมได
2. การรายงานประสบการณ
จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
เรียนรูจากผูปวย log book
ศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา

มีบันทึกครบถวน รวมถึงผูปวยที่ทําเอง
ตามจํานวนหัตถการที่กําหนดไวในแตละ
ชั้นป และเมื่อถึงชั้นปสุดทาย จะตองมี
บันทึกผูป วยในแตละหัตถการตางๆ โดย
เปนทั้ง Surgeon และ Assistant เปน
จํานวนไมนอยกวาเกณฑที่กําหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทย
สภา

3. การเขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก

มีการเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอย
กวารอยละ 80 ของทั้งหมด

1. การประเมินสมรรถนะ
PBA หรือ DOPS

แบบเซ็นชื่อเขารวมประชุมของทั้งแพทยประจํา
บาน และอาจารย

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของแพทยประจํา
4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแพทยประจํา บาน ในแตละ Rotation ตามแบบฟอรมใน
บาน
ผนวกที่ 4
5. การรายงาน
ความกาวหนางานวิจัย

ในชวงการประเมินครั้งที่ 3 (ชวงการ
ปฏิบัติงานครบ 9 เดือนของแตละป
การศึกษา) จะตองมีเกณฑผา นรวม 3
หมวด ตั้งแต 60% ขึ้นไป เกณฑผานใน
แตละหมวด ตั้งแต 60% ขึ้นไปเชนกัน

มีบันทึกครบถวนและมีความกาวหนา
แบบรายงานความกาวหนางานวิจัยตามแบบฟอรม
ของงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดในแตละ
ในผนวกที่ 1
ชั้นป
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หัวขอ

วิธีการและเอกสารที่ใชประเมิน

6. การรายงานผลการสอบ
ซึ่งจัดโดยสถาบัน

เกณฑผาน

การสอบ Intraining exam เชน การสอบ
ขอเขียน/OSCE/Oral

เกณฑผานรวม ตั้งแต 60% ขึ้นไป

ตารางหัวขอการประเมินในแตละชั้นปและเกณฑการเลื่อนชั้นป
หัวขอ

ชั้นปการศึกษาที่ประเมิน
ป 3

ป 4

ป 5

1. การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS







2. การรายงานประสบการณ เ รีย นรูจ าก log
book







3. การเข า ร ว มกิ จ กรรมประชุ ม วิ ช าการทาง
ศัลยกรรมทรวงอก







4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของแพทย
ประจําบาน







5. การรายงานความกาวหนางานวิจัย







6. การรายงานผลการสอบซึ่งจัดโดยสถาบัน







ผาน 5/5

ผาน 5/5

-

-

-

ผาน 5/5

เกณฑการเลื่อนชั้นป
เกณฑการสงสอบวุฒิบัตร

ในหลักสูตรปกติ 5 ป การประเมินการเลื่อนชั้นปของหนวยศัลยกรรมทรวงอกของแตละสถาบัน จะเริ่มมีขึ้นตั้งแต
ป 3 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรตอยอด การประเมินการเลื่อนชั้นป จะเริ่มตั้งแตป 4 โดยนําเกณฑของหัวขอการประเมิน
ในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความกาวหนางานวิจัย ของหลักสูตรปกติ 5 ป ในชั้นปที่ 3 ไปรวมอยูกับ
ชั้นปที่ 4
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ อยางนอยทุกๆ
3 เดือนเพื่อประชุมผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น, ปญหาขอขัดของตางๆ, การปรับปรุงปรับแตงรายละเอียด
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ของแผนการฝกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม แลวแจงผลการประเมิน, ใหความเห็น,
คําแนะนํา และขอควรปรับปรุงเปนลายลักษณอักษรแกผูเขารับการฝกอบรมลงนามรับทราบเปนรายบุคคล รวมทั้งการ
แจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นกับผูเขารับการฝกอบรม กรณีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานแลว
9 เดื อนในแต ล ะช ว งป แล ว ยั งไม มี ก ารปรั บ ปรุ ง และไม ผ า นเกณฑ ให คณะกรรมการฝ ก อบรมของสถาบั น ฝ ก อบรม
จัดใหมีการประเมิน ซ้ําภายใน 2 เดือนถัดมากอนเลื่อนชั้ นปโ ดยทําการภาคทัณฑ ซ้ําชั้น ไว เปนลายลั กษณอักษร หาก
แพทยประจําบานนั้นๆยังไมผานการประเมิน ใหปฏิบัติงานในชั้นปเดิมตออีกเปนเวลา 1 ป และถาซ้ําชั้น 1 ปแลวยังไม
ผานอีก จึงใหออกจากการฝกอบรม
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6.6.2 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา
1) คุณสมบัติของผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนแพทยที่สมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา
ข. เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม
ค. ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯ
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได
ง. ในกรณีเปนแพทยใชทุนซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคและไดรับการฝกอบรมในภาควิชาศัลยศาสตรทรวงอก
หรือแผนกศัลยกรรมทรวงอกในสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกซึ่งไดรับการรับรอง
จากแพทยสภาแลว โดยมีขอกําหนด ตอไปนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพิ่มพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา
- ไมนับปเพิ่มพูนทักษะเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ปในหลักสูตรปกติ หรือ 2 ปในหลักสูตรตอยอด (ตามขอ 6.1 วิธีให
การฝกอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก)
- มีเอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯครบถวนตามขอ 2 ดานลางนี้
2) เอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย
2.1 เอกสารรับรองการผานการฝ กอบรมครบถวนตามหลักสู ตร และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบจาก
หัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอกในสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ
2.2 เอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery)
2.3 เอกสารแสดงถึ ง การผ า นการฝ ก อบรมการช ว ยชี วิ ต อุ บั ติ เ หตุ ขั้ น สู ง Advanced Trauma Life
Support (ATLS)
2.4 เอกสารรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice)
2.5 เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกอยางนอย 1 เรื่อง ในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ ง
ตอไปนี้
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ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย แห ง
ประเทศไทย ที่ไดนําเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือ
ข. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 3 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับประเทศขึ้นไป
2.6 เอกสารผานการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามกําหนดในแตละชั้นป (ตั้งแตป 3-5)
2.7 รายงานประสบการณการผาตัด (Log book) แสดงผลจํานวนการผาตัดตลอดระยะเวลาที่อยูหนวย
ศัลยกรรมทรวงอก คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กําหนดใหในปสุดทายแพทยประจําบานจําเปนตองมีจํานวนการ
ผาตัดตามหัตถการตางๆ ดังตารางตอไปนี้

จํานวน case (อยางนอย)

Procedures

ทําผาตัดเอง

ชวยผาตัด

Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease

10

10

Lung surgery

8

20

Esophageal surgery

-

3

Valve surgery (Both Opened and VATS)

5

20

Coronary artery bypass graft (CABG)

4

20

Congenital heart disease

4

20

Aortic surgery

-

10

Peripheral vascular surgery

-

10

Bronchoscopy

5

10

Esophago-gastroscopy

3

5

(Both Opened and Closed heart surgery)
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3) วิธีการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ประกอบดวย 4 สวนคือ
3.1 การประเมินผลงานประสบการณการผาตัดใน -Log book ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
3.2 การประเมินผลงานวิจัย ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
3.3 การสอบขอเขียนและ OSCE (คิดเปนคะแนน)
ก. ขอเขียน ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับศัลยศาสตรทรวงอกเป นปรนัย (Multiple choice
question; MCQ) 90 ข อ และความรู เ กี่ ย วกั บ Pathology ในทรวงอกเป น อั ต นั ย (เช น Modified essay question;
MEQ, Essay, Short answer question; SAQ) 10 ขอ
ข. OSCE เป น การสอบเกี่ ย วกั บ ความรู ท างการสื บ ค น (Investigations) 4 Stations และ
เกี่ยวกับหัตถการสั้นๆอีก 4 Stations
3.4 การสอบปากเปลา กับอาจารย 8 ทาน ใชเกณฑผาน หรือ ไมผาน (ไมมีคะแนน)
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะจัดใหมีการสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกป การสอบขอเขียนและ OSCE จะคิดคะแนนรวมกัน เกณฑผานตองมีคะแนนรวมเกิน 60% หรืออิงกลุม
การประกาศผลสอบ ใหประกาศเปนผาน หรือ ไมผาน ในกรณีที่ไมผานจะไมมีสิทธิ์เขาสอบปากเปลา
ผูเขารับการประเมินโดยการสอบปากเปลา จะตองสอบผานเกณฑของขอเขียนและ OSCE กอน จึงจะเขาสอบได
ถาสอบปากเปลาไมผาน ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิ์ในการสอบปากเปลาไดเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ป ตองเริ่มตนสอบขอเขียนและ OSCE ใหม
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6.6.3 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา
แบงออกเปน 3 กรณี คือ
1. ในกรณีเปนแพทยที่มิไดสมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา แตไดปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบัน
สมทบ ที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกซึ่งไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว ใหมีสิทธิสอบ
หนังสืออนุมัติฯ โดยมีขอกําหนดดังนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพิ่มพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา (ไมนับปเพิ่มพูนทักษะ ใหเปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรม)
- มีประสบการณเรียนรูทางศัลยศาสตรทั่วไปเปนเวลาอยางนอย 2 ป พรอมเอกสารรับรองจากสถาบัน
- มีประสบการณเรียนรูทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลารวม 5 ปเพิ่มเติมจากเรียนรูทางศัลยศาสตรทั่วไปเปน
เวลา 2 ปดังกลาว พรอมเอกสารรับรองจากสถาบัน
- มีเอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery)
- มีเอกสารแสดงถึงการผานการฝกอบรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) การชวยชีวิตอุบัติเหตุขั้นสูง
- มีรายงานการผาตัด (log book) ที่ทําดวยตนเอง และเปนผูชวยทําผาตัดเชนเดียวกับขอกําหนดของผูสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
- มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ประเทศขึ้ น ไปอย า งน อ ย 1 เรื่ อ ง ที่ ไ ด นํ า เสนอในการประชุ ม
ระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบ
2. ในกรณี เ ป น แพทย ที่ได รั บ วุ ฒิ บั ตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯสาขาศัล ยศาสตรทั่ว ไป ซึ่งไมไดส มัครเขารับ การ
ฝกอบรมหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกผานแพทยสภา แตไดปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ที่มีการฝกอบรม
ศัลยศาสตรทรวงอกซึ่งไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว โดยตองมีประสบการณทํางานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปน
เวลาอยางนอย 4 ป ใหมีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯได โดยมีขอกําหนดดังนี้
- มีรายงานการผาตัด (log book) ที่ทําดวยตนเอง และเปนผูชวยทําผาตัดเชนเดียวกับขอกําหนดของผูสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
- มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ประเทศขึ้ น ไปอย า งน อ ย 1 เรื่ อ ง ที่ ไ ด นํ า เสนอในการประชุ ม
ระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบ
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3. ในกรณีเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จากสถาบันตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากราช
วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย การพิจารณาวาจะมีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯไดหรือไม
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯเปนกรณีไปตามความเหมาะสม
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7. การรับและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่โปรงใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได โดยจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะรับตอชั้นปนั้นมี
2 ตําแหนงตามศักยภาพที่ไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาไว โดยจะมีการประกาศใหผูเขารับการคัดเลือกทราบลวงหนา
อยางทั่วถึง
7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
7.1.1 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรอง
7.1.2 ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
7.1.3 เป น ผู ที่มีคุณสมบั ติครบถ ว นตามเกณฑของแพทยสภา ในการเขารับ การฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก
7.1.4 มีความประพฤติดี
7.2 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
7.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ในทุกครั้งที่มีกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยมี
ประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ (Program director) เปนประธาน และมีคณะกรรมการคัดเลือกที่
เปนศัลยแพทยทรวงอกอีกอยางนอย 2 คน โดยคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติงานอยูในสถาบันฝกอบรมฯแบบเต็มเวลา และ
ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก รวมทั้งปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกมาแลวอยางนอย 3 ป
7.2.2 เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จะจัดใหมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยใชระบบการ
ใหคะแนนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบได ทั้งนี้ในเกณฑดังกลาวจะพิจารณาการใหคะแนน
รวมจากอยางนอย จาก 3 สวนดวยกัน อันไดแก
ก. คะแนนรวมจากขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม เชน ผลการศึกษาในระดับชั้น
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตรบัณฑิตในสวนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร จํานวนปที่
จบการศึกษามากอน ภาระการชดใชทุนรัฐบาล การมี/ไมมีตนสังกัดของหนวยงานราชการในการเขารับการศึกษาตอ ความ
ขาดแคลนของศัลยแพทยทรวงอกในบริเวณของตนสังกัดหนวยงานรัฐบาล และจดหมายแนะนําตัว เปนตน
ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ มีเกณฑการใหคะแนนตามคุณลักษณะของผูเขารับการคัดเลือก
เปนสัดสวนชัดเจนและตรวจสอบได อาทิเชน บุคลิกภาพ ทาทาง การแตงกาย การแตงตัว กิริยา มารยาท ความรูรอบตัว
เปนตน
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ค. คะแนนรวมจากการสอบขอเขียนความรูพื้นฐาน เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานทั่วไปทางดานศัลยกรรม
ทั้งนี้ หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะแจงเกณฑดังกลาวใหทราบโดยทั่วกันพรอมกับการประกาศรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในแตละป สําหรับเกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ดูใน ผนวกที่ 5
7.2.3 การประกาศจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ที่ ไ ด รั บ การ
คัดเลือกไมเกินศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแตละป โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในลําดับสํารองอีก
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
7.2.4 การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม
หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแลว ผูที่ไมไดรับการคัดเลือกสามารถรองขอตอคณะกรรมการ
คั ด เลื อกฯนั้ น ๆ เพื่ อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได แตตองเปน ภายหลังจากการคัดเลือกแลว เสร็จไมนอยกวา
1 สัปดาห โดยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะเปดเผยเฉพาะคะแนนของผูที่รองขอเทานั้น ผูรองขอไมสามารถตรวจสอบ
คะแนนของผูเขารับการคัดเลือกคนอื่นๆ ได
7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
สําหรับจํานวนผูเขารับการฝกอบรมของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่แพทยสภา
ไดอนุมัติไวตามศักยภาพ ใหมีได 2 ตําแหนง
8. อาจารยผูใหการฝกอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและประเมิน
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ซึ่งประกอบดวยคณะอาจารยผูใหการฝกอบรม มีหนาที่ใหการฝกอบรมดาน
ศัลยศาสตรทรวงอก โดยมีรายละเอียดรายชื่ออยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
8.1.1 คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการฝกอบรมฯ
เปนหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือผูที่ไดรับมอบหมายอยางเป นทางการของกองศัลยกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา และเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 10 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสือ
อนุมัติฯ และขณะที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
8.1.2 คุณสมบัติของกรรมการฝกอบรมฯ
เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และขณะที่
ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
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8.2 คณะอาจารยผูใหการฝกอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมฯ
เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตร
ทรวงอก ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และ
ขณะที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
8.2.2 จํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีอาจารยผูใหการฝกอบรมที่มีความรูความ
ชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกทั้งแบบเต็มเวลา และไมเต็มเวลา สําหรับจํานวนและรายชื่ออาจารยผูใหการฝกอบรม
มีรายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
8.2.3 การสรรหาอาจารยผูใหการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
- มีนโยบายการคัดเลือกอาจารยใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฝกอบรม
- มีการระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจนโดยครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ
8.2.4 ภาระงานอาจารยผูใหการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
- มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการเปนไปตามกฎระเบียบของสถาบันฝกอบรมนั้น
- มีระบบการพัฒนาอาจารย ทั้งดานการแพทยและแพทยศาสตร ศึกษา และมีการประเมินอาจารยเปน ระยะ
ทั้งจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูเขารับการฝกอบรม/นักเรียนแพทย (ตาม ผนวกที่ 6)
- จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหกับแพทยประจําบานเฉพาะบุคคล พรอมทั้งระบุหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อเปน
ที่ปรึกษา ใหคําแนะนําในการฝกอบรม การทํางานวิจัย และรายงานตอคณะกรรมการฝกอบรมฯ
9. ทรัพยากรทางการศึกษาและสถาบันฝกอบรม
9.1 ทรัพยากรทางการศึกษา
กรมแพทย ทหารบก เป น องค กรสู งสุดของทหารเหล าแพทย ภายใตกองทัพบก นอกจากจะมีห นา ที่ใ ห ก าร
สนับสนุนทางการแพทยใหกับกองทัพ กําลังพลทหาร และครอบครัว ยังใหการบริการทางการแพทยแกประชาชน และพล
เรือนทั่วไปในรูปแบบของโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ 3 แหง และโรงพยาบาลในคายทหารในเครืออีก 34 แหงดวย โดยมี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ภายใตศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญที่สุด ที่ มี
จํานวนเตียง 800-1,000 เตียง
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โครงสรางและระบบการบริหารงานของสถาบัน
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จากแผนผังองคกร (Organization Chart) ขางบนจะเห็นวา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานั้น มีภารกิจ
ในการดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียนแพทยเปนหลักเทานั้น นักเรียนแพทยเหลานี้ขึ้นคลินิคโดยผานทางการจัดการของ
ภาควิชาที่มีที่ตั้งและคณะทํางานอยูภายในกองตางๆที่ชื่อเดียวกัน ดังนั้นภาควิชาตางๆจะขึ้นตรงกับวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา สวนกองตางๆจะขึ้นตรงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทยที่ทํางานอยูในแตละภาควิชาจะมีอยูไมกี่คน
เทานั้น ในขณะที่แพทยสวนใหญในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้นสังกัดอยูกับกองตางๆ หัวหนาภาควิชาก็จะเปนคนละ
คนกันกับหัวหนากอง แตผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คือคนเดียวกันกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา
ภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูรับนโยบายการทํางานจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในการดูแลนักเรียน
แพทยที่ขึ้นคลีนิค สวนกองศัลยกรรมก็เปนผูรับนโยบายการทํางานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สําหรับการฝกอบรม
และการวิจัยของแพทยประจําบานนั้น จะอยูในความดูแลของแตละกอง ไมใชภาควิชา หนวยศัลยกรรมทรวงอกเองเปน
หนวยงานที่งานกําลังพลศัลยแพทย, งานใหการบริการรักษาผูปวย และงานฝกอบรมและการวิจัยของแพทยประจําบาน
อยูภายใตกองศัลยกรรม ในขณะเดียวกันศัลยแพทยทรวงอกก็ปฏิบัติงานในดานการเรียนการสอนนักเรียนแพทยภายใต
ภาควิชาศัลยศาสตร ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงเปนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยที่มีระบบการศึกษาในทุกระดับ
และทุกสาขาของความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกันอยางครบวงจร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลทหารที่สังกัดกับกองทัพบกอีก
36 แหงทั่วประเทศเปนเครือขายสําคัญ ทําใหมีทรัพยากรการศึกษาอยางหลากหลาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงมี
นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- มีสถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดอยางเต็มที่
- มีการเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ที่ทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- ไดรับการรับรองการเปนสถาบันฝกอบรมตามที่แพทยสภากําหนด
- มีจํานวนผูปวยเพียงพอ และชนิดของผูปวยหลากหลาย สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวังทั้งผูปวย
นอก ผูปวยใน ผูปวยนอกเวลาราชการ
- มีการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุน การเรียนรู
- มีสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได
- มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม
- มีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- มีอาจารยและบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง
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- มีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม
การประเมินการฝกอบรม
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9.2 สถาบันฝกอบรม
9.2.1 สถานภาพของสถาบันฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบาน และไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมหลัก โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรม
(แพทยประจําบาน) ไดใชเวลาตลอดทั้งหลักสูตร ในการเรียนรูประสบการณจากสถาบันฝกอบรมแหงนี้เปนหลัก
9.2.2 เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีมาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมทั้ง
ตามเกณฑทั่วไป และเกณฑฉพาะของแพทยสภา ดังตอไปนี้
มาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑทั่วไป
1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2562
2. โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกลา มี ห นว ยงานที่เรียกวา ศูน ยบ ริห ารงานวิช าการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ จัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในทุกสาขาอยางเปนระบบ
3. หน ว ยศั ล ยกรรมทรวงอก มี ป ณิ ธ าน และพั น ธกิ จ ชั ด เจน ในการมุ ง ผลิ ต แพทย ป ระจํ า บ า นที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรฯ
4. หนวยศัลยกรรมทรวงอก, กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร มีระบบบริหารงานในหนวยงานที่ชัดเจนและ
เอื้อตอการจัดการฝกอบรมฯ โดยมีรายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําป
5. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค ที่สามารถทําการตรวจศพ ชิ้นเนื้อ
และสิ่งสงตรวจตางๆได
6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีธนาคารเลือด มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก ใหบริการดานตรวจโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน
7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีกองรังสีกรรม และภาควิชารังสีวิทยา ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยทําการตรวจไดทุก
รูปแบบ ทุกอวัยวะ
8. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหองสมุดและมีตํารามาตรฐานทางการแพทย รวมทั้งวารสารทางการแพทยที่ใช
บอยหรือ electronic books และสามารถทําการสืบคนทางคอมพิวเตอรได นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เปนหองสมุดขนาดเล็ก
ทั้งในภาควิชาศัลยศาสตร และหนวยศัลยกรรมทรวงอกเอง ที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมไดทั้งจากหนังสือ และคอมพิวเตอร
9. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีแผนกเวชระเบียนใหญ ซึ่งรับผิดชอบการดูแล รักษา จัดเก็บ คนหา แฟมประวัติ
ผูปวย ทั้งผูปวยใน และผูปวยนอก อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกองศัลยกรรมเอง มีหนวยเวชระเบียนชองตัวเองในการ
กํากับดูแลการบันทึกขอมูลใหครบถวนกอนสงไปที่แผนกเวชระเบียนใหญ
10. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหนวยงานทางคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมทางศัลยศาสตรทรวงอก
ที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคหัวใจ, อายุรศาสตรโรคปอด, อายุรศาสตรโรคไต, อายุรศาสตรประสาทวิทยา
, กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตรโรคปอด, กุมารเวชศาสตรโรคไต และกุมารเวชศาสตร
ประสาทวิทยา เพื่อสามารถใหการปรึกษาผูปวยได เมื่อจําเปน
มาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑเฉพาะ
1. จํานวนเตียงของโรงพยาบาลและผูปวยศัลยกรรมทรวงอก
1.1 จํานวนเตียงทั้งหมดของโรงพยาบาล 800-1,000 เตียง
1.2 จํานวนเตียงผูปวยศัลยกรรมทรวงอก (นับรวมเตียงสามัญ และเตียงพิเศษ) ไมต่ํากวา 20 เตียง
1.3 จํานวนเตียงหออภิบาลผูปวยหนัก ศัลยกรรมทรวงอก 6 เตียง
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2. จํานวนผูปวยและชนิดหัตถการการผาตัดทางศัลยกรรมทรวงอก
2.1 จํานวนผูปว ยนอก ผูปวยใน และปริมาณการผาตัดตอป มีจํานวนเพียงพอแกผูเขารับการฝกอบรมได
ไมนอยกวา 2 คน รายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
2.2 มีหัตถการผาตัดที่ครอบคลุมอยางนอย 3 ดานอยางครบถวนคือ Chest surgery, Adult
cardiovascular surgery และ Pediatric cardiovascular surgery
3. จํานวนหองผาตัดทางศัลยกรรมทรวงอก
3.1 มีจํานวนหองผาตัดทางศัลยกรรมทรวงอก 6 หอง/สัปดาห
3.2 มีสัดสวนหองผาตัด/ศัลยแพทย มากกวา 1 หอง/คน/สัปดาห
3.3 มีจํานวนหองผาตัดฉุกเฉิน 1 หองตลอดเวลา
4. รายละเอียดและจํานวนอาจารยศัลยแพทยทรวงอก และวิสัญญีแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรทรวงอก ที่รองรับ
การฝกอบรมฯ อยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
5. กิจกรรมทางวิชาการที่มีอยางสม่ําเสมอ ไดแก
5.1 Morbidity and mortality conference
5.2 Grand round
5.3 Interesting cases
5.4 Topic review
5.5 Journal review
5.6 Heart team conference
5.7 Pediatric cardiology – CVT conference
5.8 Tumor conference
6. กองศัลยกรรม มีหนวยงานตรวจสอบ และดูแลความสมบูรณของเวชระเบียน โดยมีการแตงตั้งอาจารยแพทย
เปนผูดูแล เพื่อใหการบันทึกมีครบในหมวดของ admission note, progress note, operative note, discharge
summary และ pathological result
7. เอกสารที่สําคัญในการฝกอบรม ที่เปนลายลักษณอักษร และจัดทําเปนทั้งรูปเลม และ Electronic files
7.1 คูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา
7.2 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา
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8. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆที่สําคัญในการฝกอบรม
8.1 คณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
8.2 คณะกรรมการฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
8.3 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
8.4 อาจารยที่ปรึกษาดูแลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนรายบุคคล
8.5 คณะกรรมการรับผิดชอบดานงานวิชาการและดานงานวิจัย ของอาจารยศัลยแพทย แพทยประจําบาน
และบุคลากรทางการแพทยอื่น ในกองศัลยกรรม
8.6 คณะกรรมการเวชระเบียน กองศัลยกรรม
8.7 คณะกรรมการสิทธิผูปวยและบริหารความเสี่ยง กองศัลยกรรม
9. กองศัลยกรรม มีหนวยงานเฉพาะที่มีหนาที่บริหาร และดูแลแพทยประจําบานทุกสาขา พรอมทั้งมีเจาหนาที่
เลขานุการประจําการ
10. สํานักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีทุน
สนับสนุนใหทํางานวิจัยตางๆ แกทั้งอาจารยและแพทยประจําบาน
10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาที่กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนประจํา โดย
ในทุกๆป กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร ไดกําหนดใหมีการประชุมสัมนาใหญประจําป เพื่อประเมินหลักสูตรของ
ทั้งนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขารวมกัน ผูเขารวมประชุมจะเปนอาจารยแพทยทุกสาขา รวมทั้งกลุมของ
นั กเรี ย นแพทย และแพทย ป ระจํ า บ า นทุ กสาขา เปน การสัมมนาทั้งภายในแต ละสาขาวิช าเองและระหวางสาขาวิชา
เพื่อปรับปรุงปรับแตงเนื้อหาและการปฏิบัติงานใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกภาคสวน การประเมินแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตร จะครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
10.1 พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
10.2 ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
10.3 แผนการฝกอบรม
10.4 ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
10.5 การวัดและประเมินผล
10.6 พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
10.9 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
10.10 ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ
10.11 สถาบันรวมฝกอบรม หรือสมทบ
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10.12 ขอควรปรับปรุง
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะแสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับ
การฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับความสามารถใน
การปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม (ผนวกที่ 7) มารวมในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตรดวย
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะมีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฯ (มคว. 2) เปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป
หรือลอไปกับการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฯกลาง (มคว. 1) ของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) โดยอาจมี
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการโครงสร า ง เนื้ อ หา ผลลั พ ธ และสมรรถนะของผู สํ าเร็ จ การฝ ก อบรม รวมถึ ง การวั ด การ
ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูล
อางอิง แลวสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัยศัลยแพทย แห ง
ประเทศไทยและแพทยสภารับทราบ จากนั้นคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหราช
วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภารับทราบตอไป
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ
12.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการ
ฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ
ของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปน
ทางการอื่นๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐาน แสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
12.2 มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ แผนการฝกอบรม/หลักสู ตรให
สอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
12.3 มี บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติงานและมี ความเชี่ย วชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับ สนุน การดําเนิน การของการฝกอบรมและ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
12.4 จัดใหมีใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงาน สนับสนุนดานอื่นๆที่เกี่ยวของครบถ ว น
สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
แพทยสภากําหนดใหสถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติใหจัดการฝกอบรมได จะตองผานการประเมินความพรอมในการ
เปนสถาบันฝกอบรม ดังนั้น หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯจะจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี้
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13.1 การประกั น คุณ ภาพการฝ กอบรมภายใน หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯจะจัดใหมีร ะบบ และกลไกการประกั น
คุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก 2 ป
13.2 การประกั น คุ ณ ภาพการฝ ก อบรมภายนอก หน ว ยศั ล ยกรรมทรวงอกฯ จะได รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและ
แพทยสภา อยางนอยทุก 5 ป

ภาคผนวก
ผนวกที่ 1

1.1 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย

แพทยประจําบาน (หลักสูตร 5 ป) แตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
แพทยประจําบานปที่ 3
หัวขอ

ผาน

ไมผาน

วันที่

ผาน

ไมผาน

วันที่

ผาน

ไมผาน

วันที่

1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
2. จัดทําโครงรางงานวิจัย
3. แกไขโครงรางงานวิจัย
4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
5. เริ่มเก็บขอมูล
แพทยประจําบานปที่ 4
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัย
2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
แพทยประจําบานปที่ 5
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัยตอ
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2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
6. นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………….
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1.2 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย

แพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้
แพทยประจําบานปที่ 4
หัวขอ
1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
2. จัดทําโครงรางงานวิจัย
3. แกไขโครงรางงานวิจัย
4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
5. เริ่มเก็บขอมูลวิจัย
6. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
7. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ

แพทยประจําบานปที่ 5
หัวขอ
1. เก็บขอมูลวิจัยตอ
2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเมื่อจําเปน
3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
6. นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ

ผาน

ไมผาน

วันที่

ผาน

ไมผาน

วันที่

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………….
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ผนวกที่ 2

แบบฟอรมสาระการประเมินในแตละชนิดของหัตถการหรือการผาตัดของ
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (PBA)
แพทยผูทําหัตถการ........................................................................... ชัน้ ปที่...........
OPERATION : …………………………………………………………………………………………..

Items

ตั้งแต L4 ขึ้นไป

นอยกวา L4

1. Consent for operation
2. Preoperative care
3. Exposure and closure
4. Surgical technique
5. Operative note
6. Postoperative care

ขั้นที่จะนําไปสู EPA คือ

L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
L2 สามารถปฏิบตั ิงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย
L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง
L5 สามารถปฏิบตั ิงานไดเอง และสอนผูที่มป
ี ระสบการณนอยกวา

หมายเหตุ ผลของ PBA นี้ จะใชเลื่อนชั้นปได จะตองเปน EPA ที่ผานถึงระดับ L4 ขึ้นไปทั้ง 6 หัวขอ
COMMENT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อาจารยผูควบคุม……………………………………………………….
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ระดับ

5

132

วันที่

ประเมิน......................................................................

ผนวกที่ 3

ตัวอยางแบบฟอรมการบันทึกประสบการณการผาตัดใน Log book
โดยแยกตาม procedure (ขอจาก อฝส. ศัลยศาสตรทรวงอก)

1. Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease
1.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
1
2
1.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation
อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
1
2
2. Lung surgery
2.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Lung surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
2.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Lung surgery)
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ที่ วดป.

ชื่อ - สกุล

อายุ H.N. A.N.

Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
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3. Esophageal surgery
3.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophageal surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
4. Valve surgery
4.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Valve surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
4.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Valve surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
5. Coronary artery bypass graft (CABG)
5.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Coronary artery bypass graft (CABG)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
5.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Coronary artery bypass graft (CABG)
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ที่ วดป.

ชื่อ - สกุล

อายุ H.N. A.N.

Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
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6. Congenital heart disease (open and closed heart surgery)
6.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Congenital heart disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
6.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Congenital heart disease)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
7. Aortic surgery
7.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Aortic surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
8. Peripheral vascular surgery
8.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Peripheral vascular surgery)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
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9. Bronchoscopy
9.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Bronchoscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
9.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Bronchoscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
10. Esophago-gastroscopy
10.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Esophago-gastroscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis
Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)

1
2
10.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophago-gastroscopy)
ที่ วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N.
Diagnosis

Operation

อาจารย หมายเหตุ
ผูควบคุม (ผลการผาตัด)
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1
2
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ผนวกที่ 4

ผูถูกประเมิน

4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยคณาจารย
ชั้นปที่

ชวงเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน

สถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและ conferences ตางๆ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความรูประเมินจากการดูแลผูป ว ยทั้งที่ OPD และบนหอผูปวย

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความรูประเมินในระหวางการผาตัด

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถกู ตอง เหมาะสม
และสม่ําเสมอ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷4) (A)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

2. การประเมินดานทักษะในการผาตัด (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ทักษะในการชวยผาตัด หรือชวยทําหัตถการ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ทักษะในการทําผาตัด หรือทําหัตถการ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิ าน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ความตั้งใจ เอาใจใส ใฝที่จะเรียนรู และนํา IT เขามาใชในการหาความรูและ
ปฏิบัติงาน

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านตามหนาที่ ความเปนผูน ํา การบริหารจัดการ และ
การรักษาเวลา

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้ การดูแล
ความสมบูรณของเวชระเบียน

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ และการทํางานเปนทีมกับ
ผูรวมงาน

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
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คะแนนทีไ่ ด

คะแนนทีไ่ ด

คะแนนทีไ่ ด
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การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
เหมาะสมกับผูป วยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ

เกณฑผาน

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4)

คะแนนทีไ่ ด

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการประเมิน [ ] ผาน [ ] ไมผา น

อาจารยผูประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………….

4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยผูรวมงาน/นักเรียนแพทย
ผูถูกประเมิน

ชั้นปที่

ชวงเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน

สถานที่ในการปฏิบตั ิงาน

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ความรูทางวิชาการ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถกู ตอง เหมาะสม
และสม่ําเสมอ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷2) (A)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

2. การประเมินดานทักษะในการทําหัตถการ (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ทักษะในการชวยทําหัตถการ

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ทักษะในการทําหัตถการดวยตนเอง

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
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คะแนนทีไ่ ด

คะแนนทีไ่ ด
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คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิ าน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100)

เกณฑผาน

ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความเปนผูน ํา ความเชื่อมั่นในตัวเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน
และการรักษาเวลา

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้ การดูแล
ความสมบูรณของเวชระเบียน

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสื่อสาร และ
การทํางานเปนทีมกับผูรวมงาน

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
เหมาะสมกับผูป วยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C)

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ

เกณฑผาน

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4)

คะแนนทีไ่ ด

คะแนนทีไ่ ด

ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูรวมงาน :
ตําแหนงของผูรวมงานทีป่ ระเมิน คือ ……………………………………….
นักเรียนแพทย : ชั้นปของนักเรียนแพทยทปี่ ระเมิน คือ ……………………………………….

ผนวกที่ 5

เกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ชื่อผูสมัคร………………………………………………………………………วันที่ประเมิน....................................
1. คะแนนมีตนสังกัดหนวยงานราชการ (4 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 มีตนสังกัดหนวยงานราชการ
4 คะแนน
 ไมมีตนสังกัดหนวยงานราชการ
0 คะแนน
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2. ประสบการณการเปนแพทย
2.1 จํานวนปที่ใชทุนรัฐบาล (8 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 จํานวนปที่ใชทุน 3 ปขึ้นไป
8 คะแนน
 จํานวนปที่ใชทุน 2 ป
6 คะแนน
 จํานวนปที่ใชทุน 1 ป
4 คะแนน
 จํานวนปที่ใชทุน 0 ป
0 คะแนน
2.2 เคยปฎิบัติงานดูแลรักษาเฉพาะผูปวยศัลยกรรม (4 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 เคย
4 คะแนน
 ไมเคย
0 คะแนน
3. ประวัติผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา (5 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 เกรดเฉลี่ย 3.50 - 4.00
5 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49
4 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.99
3 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.49
2 คะแนน
3.2 เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาศัลยศาสตร (5 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 เกรดเฉลี่ย 3.50 - 4.00
5 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49
4 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.99
3 คะแนน
 เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.49
2 คะแนน
หมายเหตุ : ใหนําเกรด X หนวยกิต หารดวยหนวยกิตที่รวม
4. หนังสือแนะนําตนเอง (Recommendation) (4 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
 มีหนังสือแนะนําตนเอง
4 คะแนน
 ไมมีหนังสือแนะนําตนเอง
0 คะแนน
5. การสอบขอเขียน (10 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
6. การสอบสัมภาษณ (70 คะแนน)
คะแนนที่ได………..……
วิธีการใหคะแนนผลลัพธกระทําโดยใหตัดคะแนนของกรรมการทานที่มากที่สุดและนอยที่สุดออก
แลวหาคาคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทานที่เหลือ
ใบคะแนนสําหรับการสอบสัมภาษณ (Interview)
ชื่อผูสมัคร

หัวขอที่ใหคะแนน

คะแนน

การแตงกายและการดูแลสุขภาพ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มนุษยสัมพันธ จริยธรรม และเจตคติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อผูใหคะแนน การใชคําพูดและการแสดงออกดานภาษา
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

142

143

ความเห็น
เพิ่มเติม

ความเชื่อมั่นในตัวเองและการแสดงออกใน
ที่สาธารณะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหาเฉพาะ
หนา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กริยามารยาท และการวางตัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คะแนนรวม
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ผนวกที่ 6

แบบประเมินอาจารย ...............................................
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โดยแพทยประจําบาน ชั้นปที่ ........
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน....................................
คะแนน

หัวขอการประเมิน

5

4

3

2

1

Outstandin
g

Above

Average

Marginal

Poor

Average

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรักษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินิจฉัยโรค การดูแลผูปวย
กอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ ยูภายใตการดูแล
2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนั สมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการตรวจ
รักษาผูปวยในสายงาน
3. มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทั่วไป เชน
conference , lectures , rounds อยางสม่ําเสมอ
4. มีเทคนิคการผาตัด หรือการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตราฐาน และสามารถถายทอดสูแ พทยประจําบาน
ไดเปนอยางดี
5. มีความตัง้ ใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดทําหัตถการดวยตนเอง
6. มีความพรอมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
7. กระตุนสงเสริมการทํางานและการหาความรูเพิม่ เติมของแพทยประจําบานอยางสม่าํ เสมอ
8. ใหการประเมินการปฏิบัติงานและรับฟงความคิดเห็นของแพทยประจําบาน
9. เปนแบบอยางการปฏิบัติตัวที่ดีใหแกแพทยประจําบาน มีความสัมพันธอนั ดีตอ ผูปวย ญาติผูปวย
นักเรียนแพทยทหาร ตลอดจนผูรว มงานในสาขาวิชาชีพอื่น

ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ผนวกที่ 7
แบบประเมินศัลยแพทยผูผานการฝกอบรมแพทยประจําบาน
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สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ชื่อ - สกุล

โรงพยาบาล
คะแนน

หัวขอการประเมิน

5

4

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรักษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินิจฉัยโรค การดูแลผูปวย
กอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ ยูภายใตการดูแล
2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนั สมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการตรวจรักษา
ผูปวยในสายงาน
3. มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของหนวยงาน เชน conference , lectures , rounds อยาง
สม่ําเสมอ
4. มีเทคนิคการผาตัด หรือการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตรฐาน และสามารถถายทอดสูแ พทยรุนนอง ไดเปน
อยางดี
5. มีความตัง้ ใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยรนุ นองไดทําหัตถการดวยตนเอง
6. มีความพรอมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
7. ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที่
8. ความเปนผูนํา ความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน และการรักษาเวลา
9. ความมีวนิ ัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลความสมบูรณของ
เวชระเบียน
10. ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสือ่ สาร และการทํางานเปนทีม
กับผูรวมงาน
11. การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสือ่ สารที่เหมาะสมกับผูปวยและ
ญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม)

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผูประเมิน.........................................................................
ตําแหนง.........................................................................

วันที่ประเมิน...................................................................
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1

