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ประวัติของหนวยศัลยกรรมทรวงอก และการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

 เม่ือป พ.ศ. 2518 ท่ี อาจารย พล.ท.ณรงค รอดวรรณะ กลับมาจากอเมริกาและเริ่มทํางาน  ท่ี กองศัลยกรรม
นั้น  อาจารย บุญเกตุ  เหลาวานิช อาจารย เชิดชัย เจียมไชยศรี และ อาจารย สุริยะ ผลากรกุล ซ่ึงเปนอาจารยรุนพ่ีท่ี
ทํางานอยู ไดทําผาตัดทางดาน Thoracic surgery มากอนแลว  เพราะท้ัง 3 ทานเม่ือจบ General surgery แลว ยังคง 
practice ตอทาง Thoracic surgery ท่ีตางประเทศตออีกระยะหนึ่งกอนท่ี จะกลับมา นอกจากนี้ อาจารย สมาน มันตราภรณ 
จาก รพ.จุฬาลงกรณ 1 ใน 2 pioneers  ท่ีทําผาตัด Cardiac surgery ในเมืองไทย ( อีกทานคือ อาจารย กษานต จาติกวนิช 
ท่ี รพ. ศิริราช )  ก็ยังไดมาทําการผาตัดหัวใจ ท่ี รพ.พระมงกุฎเกลาดวยเชนเดียวกัน โดยมี พ.ท.เฉลิม  ม่ิงมวงสุข นายทหาร
พยาบาลเปน perfusionist ให 
 ป พ.ศ. 2520 อาจารย พล.ท.จุลเทพ ธีระธาดา กลับมาจากอเมริกา ทําใหกองศัลยกรรมมี  surgeon ท่ี full 
training American board of Thoracic surgery ถึง 2 คน จากนั้นการผาตัดท้ังทาง Thoracic และ cardiac 
surgery ใน รพ.พระมงกุฎเกลา ก็เริ่มเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อย ๆ และเปนงานท่ีอยูในศัลยกรรมสาย 1 โดยมี พ.อ.เฉลิม  ดวงจันทร 
นายทหารเทคนิคการแพทยเปน perfusionist ให จนในท่ีสุดแพทยสภาอนุมัติใหเปด Residency training ได 1 คน
ในป พ.ศ. 2522 
 ตอมา อาจารย พล.อ.อรชุน พิบูลนครินทร และ พ.อ.วินัย เขียวเจริญ ซ่ึงจบ Training General surgery                   
ท่ี รพ.พระมงกุฎเกลานี้ ไดเริ่มสนใจงานทางดาน Cardiothoracic surgery ทานท้ัง 2 ก็อยูในศัลยกรรม สาย 1 เชนกัน            
จึงไดชวย อาจารย ณรงค และ อาจารย จุลเทพ ทําผาตัดทาง Cardiothoracic surgery ตอมาจนกระท่ัง ทานท้ัง 2 ไดรับ
หนังสืออนุมัติของ Thai board of Thoracic surgery  การผาตัดทาง CVT ไดดําเนินมาในศัลยกรรม สาย 1 โดยตลอด 
จนกระท่ัง พ.ศ.2525 จึงไดเริ่มมีแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอกคนแรก คือ อาจารย พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ 
และไดรับวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอกในป พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นก็มีแพทยผูซ่ึงผานการอบรมดานศัลยศาสตรทรวงอกท่ี 
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 รักษาทรพัย 
  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  ภาระงานของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯท่ีเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับ
ความสามารถของศัลยแพทยรุนหลัง ไดเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ สามารถทํา Case ท่ี complex มากข้ึน เรื่อย ๆ  ทําใหหนวย
ศัลยกรรมทรวงอกฯ เริ่มงานลนมือ จนกระท่ังประมาณป พ.ศ. 2537  ทางศัลยกรรมท่ัวไป เริ่มมีแพทยซ่ึงจบมาทาง 
Vascular surgery และ Esophageal surgery กลับมาทํางานท่ี รพ.พระมงกุฎเกลา 2-3 คน หนวยศัลยกรรมทรวง
อก จึงไดมอบงาน  Vascular surgery ท่ีไมไดอยูในชองอก และ งานทางดาน Esophageal surgery สวนใหญไป
ใหแกศัลยกรรมท่ัวไป เหลือเพียงงานท่ีจะตองทํารวมกันกับทางศัลยกรรมทรวงอกฯเปนบางราย  ตอมาผูปวยทางดาน
โรคหัวใจเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  วันผาตัดและหองผาตัดก็เริ่มไมเพียงพอ ทําใหการผาตัดเริ่มไมทัน  ผูปวยท่ีตองรอรับ
การผาตัด ( Waiting list ) มีมากข้ึน จึงไดมีการเพ่ิมวันผาตัดข้ึนอีกเปนอาทิตยละ 3 วันๆละ 1 หอง ในชวงนั้น จํานวน
ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดท้ัง Cardiac และ Non-cardiac surgery ไดเพ่ิมข้ึนจากเม่ือกอนท่ีปละ ประมาณ 150 คน เปน 
ประมาณ 300 คน 
 หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ ไดทํางานหนักตามหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตลอดมา จนกระท่ังป                   
พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายแหงชาติ ใหการสนับสนุนงบ ประมาณแกโรงพยาบาล                    
ท่ีมีศักยภาพ ท่ีจะเปนศูนยการรักษาโรค 3 โรคหลัก อันเปนสาเหตุใหเกิดอัตราการตายในคนไทยมากท่ีสุด                 
อันไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคอันเกิดจากอุบัติเหตุ ทําให รพ.พระมงกุฎเกลา ไดรับการจัดใหมีศูนยระดับตติย
ภูมิ ท้ัง 3 โรค อันไดแก ศูนยโรคหัวใจ ศูนยมะเร็ง และศูนยอุบัติ เหตุอยางเปนทางการ เม่ือป พ.ศ. 2547                
ดวยเหตุนี้เอง การทํางานของหนวยศัลยกรรมทรวงอก จึงตองประสานใกลชิดกับทางอายุรกรรมหัวใจ และ หนวย
โรคหัวใจเด็ก ในท่ีสุดเพ่ือใหครบวงจรจึงไดรวมวิสัญญีแพทยท่ีทํางานทางหัวใจ, แพทยเวชศาสตรฟนฟูทางดานหัวใจ 
ตลอดจน ทีมหอผูปวยหนักทางหัวใจ ท้ังทาง อายุรกรรม และ ศัลยกรรม เขามาทํางานรวมกันเปน  “ศูนยโรคหัวใจ                 
รพ.พระมงกุฎเกลา” โดยมีการแตงตั้งใหมี ผอ.ศูนยโรคหัวใจ และบุคลากรทางธุรการ เพ่ือเปนตัวแทนในการ
ประสานงานระหวางหนวยตางๆ รวมท้ังประสานงานกับ สปสช. ของระบบงานสาธารณสุขอีกดวย โดยท่ีบุคลากรแต
ละคนก็ยังคงสังกัดอยูกับกองของตนเองเหมือนเดิม 

ตอมาป พ.ศ. 2551 จากดําริของทาน ผอ. ศพม. ในขณะนั้นคือ พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล กับ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกลา 
ขณะนั้น คือ พล.ต.กิตติพล ภัครโชตานนท ท่ีพยายามจะสนับสนุนและผลักดันโครงการศูนยโรคหัวใจ                    
รพ.พระมงกุฎเกลา ใหเดินหนาอยางทัดเทียมกับ รพ.โรงเรียนแพทยอ่ืนๆ ดวยเห็นถึงศักยภาพของแตละหนวยท่ีมี
ความสามารถในศูนยโรคหัวใจ จึงไดมีการจัด Campaign ใหญเก่ียวกับศูนยโรคหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกลา ออกสู
สาธารณะในวันมหาธีรราชเจา ระดมทุนเต็มท่ีเพ่ือนํามาพัฒนาศูนยโรคหัวใจ และในท่ีสุด  ศูนยโรคหัวใจ รพ.พระ
มงกุฎเกลา ก็ไดรับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เปน “โครงการศูนย
โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” เม่ือวันท่ี 7 พ.ย. 2552 การรวมมือกันระหวางผูใหญ และ แพทยทาง
หัวใจท้ังหมดคราวนี้ ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จนเปนดังในปจจุบันนี้
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เนื่องจากในปจจุบันนี้ การทํา Endovascular treatment หรือ Percutaneous catheter-based procedures 
ตาง ๆ เปนท่ีแพรหลายมากข้ึน procedures ดังกลาวท่ีสวนหนึ่งมีขอจํากัดอยู ไดถูกแกไขดวยความรวมมือจาก
ศัลยแพทย เพ่ือใหการ treatment เกิดข้ึนอยางสมบูรณในผูปวยคนเดียวกันได จึงไดเกิด concept ในการ combine 
procedures รวมกันระหวาง Nonsurgical and surgical procedures ในเวลาเดียวกันและในสถานท่ีเดียวกันข้ึนมา  
ซ่ึงเปนท่ีมาของการสรางหองผาตัด Hybrid operation room ข้ึน หองผาตัดนี้จะประกอบไปดวยอุปกรณดมยาและ
ผาตัด รวมกับเครื่องเอ็กซเรยท่ีจําเปนตางๆ เชน เครื่อง Fluoroscopy, Angiography and U/S เขามาอยูดวยกัน  
 ดวยความเจริญกาวหนาในวิทยาการสมัยใหมทางดานการแพทย ประกอบกับแพทยรุนนองๆถัดมาท่ีจบมา
จากตางประเทศ ไดชวยกันพัฒนาหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ ควบคูไปกับทีมอ่ืน ๆ ดวย เพราะการผาตัดทาง 
Cardiothoracic surgery ไมสามารถเปนไปไดโดยลําพัง จําเปนจะตองมีทีมสนับสนุน  ซ่ึงทีมเหลานั้นไดแก 

1. ทีมท่ีเก่ียวของโดยตรงขณะผาตัด คือ ทีมวิสัญญี , ทีมพยาบาลหองผาตัด ( Scrub nurses ) และ             
ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม ( Perfusionist ) 

2. ทีมท่ีดูแลผูปวยหนักหลังผาตัด ( Post-operative ICU CVT nurses )  
ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม ( Perfusionist ) ก็เปนคนในกองศัลยกรรมนั่นเอง  ถือได 

วาเปนผูรับไมตอจากทีมวิสัญญี ในขณะผาตัด เพราะเขาเปนผูดูแล hemodynamics  and respiration ของผูปวย 
ในขณะท่ีศัลยแพทยทรวงอกฯ กําลังทําผาตัดหัวใจท่ีไมสามารถ support normal blood pressure ใหกับรางกายได 
ตอมาเม่ือหัวใจกลับมาเตนเองอยางแข็งแรงแลว ก็จะสงไมคืนใหทีมวิสญัญีตอไป สําหรับ ทีมนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจ
และปอดเทียม  ท่ีมีมาในอดีต  ตั้งแตเริ่มผาตัดหัวใจ ท่ี รพ.พระมงกุฎเกลานั้น มี พ.ท.เฉลิม ม่ิงมวงสุข ตอมาเปนทีม
ของ พ.อ.เฉลิม ดวงจันทร จนกระท่ัง พ.ศ. 2545  จนถึงขณะนี้เปนทีมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูงมาจาก 
พยาบาล หรือ จบมาจากคณะสหเวชศาสตร สาขาเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 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 ซ่ึงมี พ.ท.หญิง วรรธกร รักอิสระ เปนหัวหนาในชวงนั้น 
ไดมีการพัฒนาสงเสริมใหพยาบาลทุกคนในทีม ไดมีโอกาสไปเรียนตอดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตท่ัวไป และ                
การพยาบาลเฉพาะทางผูปวยศัลยกรรมทรวงอกฯ รวมท้ังเขารวมประชุมทางวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของอยูเปนประจํา 
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 เปนศูนยโรคหัวใจท่ีมีขีดความสามารถสูง และ ทันสมัยทัดเทียมโรงเรียนแพทยอ่ืนๆเชนกัน 
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 ขอมูลสังเขปขององคกร 
หนวยศัลยศาสตรทรวงอก 
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
1.พันธกิจ  
พันธกิจ 1: สรางหลักสูตรตางๆของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา งานใหการ
ฝกศึกษาอบรม และการเรียนการสอน แกบุคลากรทางการแพทยในทุกระดับท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก แพทยประจําบาน 
นักเรียนแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เปนหนึ่งในพันธกิจหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ  
 สําหรับการจัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ใหกับแพทยประจําบาน
สาขาศัลยศาสตรทรวงอกนั้น ถือไดวาเปนหลักสูตรหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ เพราะเปนการสรางศัลยแพทย
ผูเชี่ยวชาญชั้นสูง โดยมีเปาหมายเพ่ือฝกอบรมใหแพทยประจําบาน สําเร็จเปนศัลยแพทยทรวงอกท่ีมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
 1.1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยาง
อยางเหมาะสม เปนท่ียอมรับและเชื่อถือไดของสังคม  
 1.2 มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูปวยเปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม 
 1.3 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมท้ังผูปวยและญาติ 
 1.4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได 
 1.5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ 
 1.6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ 
 1. ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของระบบสาธารณสุขของประเทศ 
 2. สรางศัลยแพทยทรวงอก ท่ีมีความเปนเลิศดานวิชาการควบคูไปกับความสามารถทางหัตถการ ตลอดจน            
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูปวย 
พันธกิจ 2: เก็บสถิติเพ่ือสรางงานวิจัยตางๆท่ีสําคัญของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาล              
พระมงกุฎเกลา ไดแก 
 1. งานวิจัยพัฒนาและงานสรางนวัตกรรม เพ่ือเสาะแสวงหาองคความรูใหมหรือประเมินประสิทธิภาพ            
ในการรักษา ในการดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก 
 2. งานวิจัยพัฒนาและงานสรางนวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอนทางศัลยศาสตรทรวงอก 
 3. งานวิจัยพัฒนาและงานสรางนวัตกรรม จากการนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาดูแลรักษาผูปวย (เชน 
Thoracoscopic surgery, Minimal invasive surgery, Thoracic endovascular aortic repair, Extracorporeal life 
support และ Transcatheter aortic valve implantation) 
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ 
 1. ทําใหเกิดงานวิจัยอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการตอยอดความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. สรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ เพ่ือนําไปพัฒนาการรักษาผูปวยและนโยบายสุขภาพใหดียิ่งข้ึน 
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พันธกิจ 3: ใหการบริการทางการแพทยท้ังในและนอกเวลาราชการ อันไดแก 
 1.  งานบริการผูปวยนอก 
  1.1  บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอก 
       1.2  สงเสริมและปองกันโรคทางศัลยกรรมทรวงอก 
       1.3  ใหคําปรึกษา/ดูแลผูปวยแผนกอ่ืนๆ ท่ีมีปญหาทางดานศัลยกรรมทรวงอก 
 2.  งานบริการผูปวยใน 
 บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ผาตัด ปองกัน สงเสริมและฟนฟูสภาพ แกผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอก 
 3. งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและศัลยกรรมฉุกเฉิน 
 บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานอุบัติเหตุและผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมทรวงอก 
 4. งานบริการรับการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในกลุมโรคท่ีมีความซับซอนหรือเกินศักยภาพ   
 บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยทางดานศัลยกรรมทรวงอกท่ีซับซอนหรือเกินศักยภาพจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
แลวสงตัวมารักษาตอยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 5. งานบริการภารกิจพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ 
  5.1 งานศัลยกรรมสนาม สนับสนุนการปฏบิัติการรบ 
  5.2 งานศัลยกรรมสนับสนุนภารกิจของกองทัพ เพ่ือการดูแลประชาชน 
 6. หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ ยังทํางานบริการดานหัวใจสอดประสานใกลชิดกับ Specialties อ่ืนท่ี เก่ียวของ
กับโรคหัวใจ อันไดแก อายุรกรรมโรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ, วิสัญญีแพทยผาตัดโรคหัวใจ และเวชศาสตร
ฟนฟูหัวใจ โดยรวมตัวกันเปน Patient care team ใหญท่ีมีชื่อวา “ศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” 
เพ่ือใหเกิดการบริการอยางตอเนื่อง และครบวงจร 
ความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ 
 1. สามารถใหบริการการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรมทรวงอกท่ีถูกตองตามหลักวิชาการในทุกระดับ              
ท้ังระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และระดับตติยภูมิ (Tertiary care) 
 2. เปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการแกปญหาใหกับผูปวยซับซอนทางดานศัลยกรรมทรวงอก ท่ีรับสงตอมา
จากโรงพยาบาลอ่ืน 
 3. เปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพในดานศัลยกรรมสนาม ใหกับกองทัพบก 
2. สมรรถนะหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ 
 1. สามารถใหการบริการงานรักษาในกลุมโรคทางศัลยกรรมทรวงอกท่ีซับซอน และยุงยาก ท้ังในกรณีท่ีตองใช
เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง หรือในกรณีท่ีตองใชบุคลากรท่ีมีความสามารถชํานาญการสูง 
 2. จัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ใหกับแพทยประจําบานท่ีมีความ
ตั้งใจท่ีจะเปนศัลยแพทยทรวงอกท่ีเพียบพรอมไปดวยทักษะท่ีหลากหลาย 
 3. มีระบบการคัดเลือกอาจารยแพทย, แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อยาง
เปนรูปธรรม และตรวจสอบได 

4. สงเสริมใหอาจารยแพทย ไดพัฒนาตัวเองในทุกดาน ท้ังในดานแพทยศาสตรศึกษา, ดานวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ รวมท้ังดาน Non-technical skill อ่ืนๆ 
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อธิบายความสัมพันธกับการบรรลุผลของพันธกิจหลักท้ัง 3 ดานคือ 
 จากสมรรถนะหลักของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯดังกลาวขางตน อันเปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
องคกรในระดับท่ีสูงกวาคือ กอง-ภาควิชาศัลยศาสตร กับ โรงพยาบาล-วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ซ่ึงมี
ระบบการเรียนการสอนท้ังในระดับ Undergraduation และ postgraduation ของบุคลากรแพทยและพยาบาล, มี 
Residency training program ในทุก Specialties, มีเครื่องมืออุปกรณท้ังในการวินิจฉัยและรักษาท่ีทันสมัย, มี 
Resource ทางการแพทยอยางหลากหลาย และมีระบบท่ีสนับสนุนการคนควาวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหพันธกิจ
หลักท้ัง 3 ดานเปนไปไดอยางราบรื่น 
3. วิสัยทัศน/ปรัชญา คานิยม 
 3.1 วิสัยทัศนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา คือ 
 วิสัยทัศน (vision) : สถาบันทางการแพทยชั้นนําของกองทัพในระดับภูมิภาค 
 พันธกิจ (mission) : ใหบริการทางการแพทยระดับตติยภูมิท่ีข้ันสูงมีคุณภาพ จัดการฝกศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย เพ่ือมุงสรางนวัตกรรมและเพ่ิมคุณคาแกผูใชบริการ และตอบสนองตอภารกิจของกองทัพบกอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คานิยม (values) : สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ผลงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
 อัตลักษณ : ซ่ือสัตย เสียสละ สํานึกในหนาท่ี 
 คําขวัญ : คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ 
 3.2 วิสัยทัศนของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ คือ 
 วิสัยทัศน (vision) :  เปนหนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ท่ีมีคุณภาพระดับภูมิภาค     เพ่ือ
ทหารและครอบครัว รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
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. ศัลยแพทยท่ีปรึกษา 
  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 เจาหนาท่ีธุรการ    น.ส.วรีพร  ไหวพริบ       
ปจจัยหลักท่ีสงเสริมใหพวกเขาทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายและพันธกิจขององคการคือ 
 1. มีการสรางความรักความสามัคคีในองคกร โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกเดือน 
 2. การบริการมีการแบงภาระงานบนพ้ืนฐานความรู ความสามารถ 
 3. ใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและระบบการทํางานเพ่ือความสะดวกสบาย และสามารถทํางานไดบรรลุ
ตามเปาหมาย 
 4. มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ และงานแพทยศาสตรศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย
แพทยสงแพทยไปศึกษาท้ังในและตางประเทศ อีกท้ังหลักสูตรการบริหารงานตางๆสําหรับอาจารยแพทยทุกทาน 
 5. ใหความสําคัญงานฝกอบรมโดยมีการประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือประเมินแพทยประจําบาน และพัฒนา
เก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรม โดยมีแพทยประจําบานเขารวมดวย และนอกจากนี้ หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯยังไดเขา
รวมสัมมนาหลักสูตรกับกองศัลยกรรมเปนประจําทุก 1 ป 
 6. มีสํานักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปน
หนวยงานท่ีสนับสนุนการคนควาวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. เทคโนโลยี อุปกรณ อาคาร สินทรัพยหลักท่ีสําคัญ ไดแก 
 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจัดใหมี“ ศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” ข้ึนท่ี                
อาคารสมเด็จยา 90 โดยใชชั้นท่ี 2, 3, 4, 7, 9 เปนสถานท่ีทํางานรวมกันระหวาง Specialties ท่ีเก่ียวของ โดยเปนท่ีตั้ง
ของ หอง 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. ท่ีชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ พระชนมพรรษา หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มี ICU CVT โดยเฉพาะ
จํานวน 6 เตียง และหองผาตัดทางศัลยกรรมทรวงอก ท่ีมีขนาดใหญเปนพิเศษ (>48 ตารางเมตร) จํานวน3หอง ซ่ึง
หนึ่งในหองนั้นเปนหอง Hybrid Operating Room ท่ี มีเครื่อง Cath Fluoroscopy สําหรับทําได ท้ัง PCI และ 
Thoracic Endovascular repair ได 
 3. หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีอุปกรณและเครื่องมือผาตัดดวยกลอง Thoracoscopy รวมท้ัง Minimal 
Invasive Surgery ตางๆ ดวย 

4. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาจัดใหมี “Simulation Center” ซ่ึงอยูในระหวางการกอสราง             
เพ่ือจัดใหมีการเรียนการสอนท่ีใช Soft cadaveric รวมท้ัง Simulator อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนและการ
ฝกอบรมสําหรับนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานและบุคลากรทางการแพทยทุก Specialties 
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5. หองสมุดรวมท้ัง E-Library มีท้ังในระดับของหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯท่ีชั้น 7, หองสมุด กองศัลยกรรมท่ี
ชั้น 12 ท้ัง 2 แหงนี้อยูในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ พระชนมพรรษา และหองสมุดชั่วคราวของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา ท่ีชั้น 5 - 6 อาคาร ธนะรัชต (หองสมุดใหมจะอยูท่ีชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7รอบ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง) 
 ประโยชนท่ีมีตอการดําเนินการตามพันธกิจคือ 
 1. อํานวยความสะดวกในการใหบริการการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ครบวงจรในระดับตติยภูมิ 
 2. สงเสริมการเรียนรูและการฝกอบรมในทุกระดับชั้น 
 3. สามารถเขาถึงแหลงความรูท้ังแบบหนังสือ, วารสาร หรือแบบออนไลนท่ีทันสมัยอยูเสมอ  
 4. มีระบบสนับสนุนงานวิจัยท่ีดีใหกับอาจารยและแพทยประจําบาน 
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับท่ีสําคัญ ไดแก 

1. ระเบียบปฏิบตัิแพทยประจําบาน ภายในกองศัลยกรรม 
2. การแตงตั้งอาจารย เพ่ือการดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

 3. กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของทางราชการ 
 4. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
7. โครงสรางองคการและกลไกการกํากับดูแลองคการ 
 กรมแพทยทหารบก เปนองคกรสูงสุดของทหารเหลาแพทย ภายใตกองทัพบก นอกจากจะมีหนาท่ีให             
การสนับสนุนทางการแพทยใหกับกองทัพ กําลังพลทหาร และครอบครวั ยังใหการบริการทางการแพทยแกประชาชน 
และพลเรือนท่ัวไปในรูปแบบของโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ 3 แหง และโรงพยาบาลในคายทหารในเครืออีก 34 
แหงดวย โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ภายใตศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลตติยภูมิ
ขนาดใหญท่ีสุดท่ีมีจํานวนเตียง 800-1,000 เตียง 

จากแผนผังองคกร (Organization Chart) ขางลางจะเห็นวา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานั้น มี
ภารกิจในการดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียนแพทยเปนหลักเทานั้น นักเรียนแพทยเหลานี้ข้ึนคลินิกโดยผานทางการ
จัดการของภาควิชาท่ีมีท่ีตั้งและคณะทํางานอยูภายในกองตางๆท่ีชื่อเดียวกัน ดังนั้นภาควิชาตางๆจะข้ึนตรงกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา สวนกองตางๆจะข้ึนตรงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทย ท่ีทํางานอยูใน
แตละภาควิชาจะมีอยูไมก่ีคนเทานั้น ในขณะท่ีแพทยสวนใหญในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้นสังกัดอยูกับกองตางๆ 
หัวหนาภาควิชาก็จะเปนคนละคนกันกับหัวหนากอง แตผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คือคน
เดียวกันกับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  
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โครงสรางและระบบการบริหารงานของสถาบัน 
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ภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูรับนโยบายการทํางานจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในการดูแลนักเรียน

แพทยท่ีข้ึนคลีนิก สวนกองศัลยกรรมก็เปนผูรับนโยบายการทํางานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สําหรับการ

ฝกอบรมและการวิจัยของแพทยประจําบานนั้น จะอยูในความดูแลของแตละกอง ไมใชภาควิชา               หนวย

ศัลยกรรมทรวงอกเองเปนหนวยงานท่ีงานกําลังพลศัลยแพทย, งานใหการบริการรักษาผูปวย และงานฝกอบรมและ

การวิจัยของแพทยประจําบานอยูภายใตกองศัลยกรรม ในขณะเดียวกันศัลยแพทยทรวงอก                         ก็

ปฏิบัติงานในดานการเรียนการสอนนักเรียนแพทยภายใตภาควิชาศัลยศาสตร ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึง

เปนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยท่ีมีระบบการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาของความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกันอยางครบ

วงจร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลทหารท่ีสังกัดกับกองทัพบกอีก 36 แหงท่ัวประเทศเปนเครือขายสําคัญ ทําใหมี

ทรัพยากรการศึกษาอยางหลากหลาย 

8. กลุมลูกคาและความตองการหลัก 

พันธกิจ ลูกคาหลัก ความตองการหลัก 

การใหการ

ฝกอบรม 

ผูเขารับการฝกอบรม -มีเปนศัลยแพทยทรวงอกท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความ

ชํานาญและจริยธรรมท่ีดี ตอบสนองความตองการของ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

-มีสิ่งแวดลอมท่ีดีและสวัสดิการในระหวางการเรียนท่ี

เหมาะสม 

การวิจัย ผูเขารับการฝกอบรม/อาจารย

แพทย/โรงพยาบาล/วงการแพทย 

-งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและนาเชื่อถือ 

-ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน/ปรับปรุงแกไขปญหา

ทางสาธารณสุขไดอยางเปนรูปธรรม 

-นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในทางคลินิกได 

การบริการ

ทาง

การแพทย 

ผูปวยระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ -การรักษาท่ีไดมาตรฐานและเทาเทียม  

-บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เขาถึงงาย และเปนมิตร 

-คาใชจายท่ีเหมาะสม 
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9. ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ไดแก 
       1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลตนสังกัดของแพทยประจําบาน (ท้ังในสวนของกองทัพและสวนราชการอ่ืนๆ) 
       2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 มีความตองการหลักคือ 
 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความชํานาญดานศัลยศาสตรทรวงอก สามารถสอบผานไดรับวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญ มีวุฒิภาวะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถกลับไปดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีตามความตองการของตน
สังกัด 
 2. เขารับการฝกอบรมและเขารวมปฏิบัติงานในงานสวนรวมของสถาบันฝกอบรมเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากตารางการฝกอบรมปกติเม่ือไดรับการรองขอ 
10. ผูสงมอบหลัก ไดแก 
 1. คณาจารยของหนวยศัลยกรรมทรวงอก และกองศัลยกรรม 
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย(สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย) 
บทบาทสําคัญตอระบบงานของสถาบันฝกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแขงขันคือ 
 1. กองศัลยกรรม มีระบบบริหารจัดการฝกอบรมท่ีดี มีหนวยงานรับผิดชอบ ท่ีทํางาน และระบบ IT              
ครบครันในการอํานวยความสะดวกสนับสนุนการหาความรูใหแกผูเขารับการฝกอบรมในทุกระดับ 
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามี “ศูนยบริหารงานวิชาการ” เปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลการศึกษาฝกอบรม
เปนสวนรวม, อํานวยความสะดวกใหกับแพทยประจําบานในทุกๆดาน, ใหการสนับสนุนงบประมาณดานวิชาการ, จัด
ฝกอบรม basic science, ใหความรูเก่ียวกับ จริยธรรม การแพทยทางเลือก ระบบสาธารณสุขของประเทศ และ 
Non-technical skill ตางๆ รวมท้ังดูแลในดานหอพักใหแกแพทยประจําบานอีกดวย 
 3. คณาจารยของหนวยศัลยกรรมทรวงอก รวมมือกับ Specialties ท่ีทํางานเก่ียวกับผูปวยโรคหัวใจรวมกัน 
และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สถาปนา “ศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา”                 ข้ึน 
นอกจากจะเปนประโยชนตอผูปวยแลว ยังเปนการสรางระบบใหแพทยประจําบานไดเห็นถึงการทํางานเปนทีมอีกดวย 
 4. หนวยศัลยกรรมทรวงอก และกองศัลยกรรมมีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีหลากหลาย มีอุปกรณเครื่องมือ
ทางการแพทยท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังยังมีบุคคลกรทางการแพทยท่ีมีความรูความสามารถอยางเพียงพอ 
 5. กองศัลยกรรม มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานงานวิชาการและดานงานวิจัย เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานดานวิจัย ของอาจารยศัลยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ 
 6. กรมแพทยทหารบก มีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย รวมท้ังมีทุนสนับสนุนใหทํางานวิจัยตางๆ 
แกท้ังอาจารยและแพทยประจําบาน ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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 7. การกําหนดกรอบการฝกอบรมตามหลักเกณฑมาตรฐานของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย ทําใหสถาบันฝกอบรมมีการพัฒนาคุณภาพการฝกอบรมใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
สามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนๆ ได 
11. คูความรวมมือท่ีสําคัญ ไดแก 
 1. สถาบันฝกอบรมของโรงเรียนแพทยอ่ืนๆ รวมท้ังโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีรับ              
แพทยประจําบานไปเพ่ิมพูนศักยภาพ (Elective) ในระหวางการฝกอบรม 
 2. สมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
บทบาทสําคัญตอระบบงานของสถาบันฝกอบรม และการเสริมขีดความสามารถในการแขงขันคือ 
1. ชวยเสริมความรูประสบการณของแพทยประจําบานท่ีขาดไปในสถาบันฝกอบรม นอกจากนั้นยังทําใหแพทย 
ประจําบานมีความรูและรับทราบปญหาผูปวยในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพตางๆ 
2. สมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย นอกจากจะมีสวนชวยในดานการบริหาร
จัดการ และเรื่องธุรการเก่ียวกับการรับสมัครตางๆ การลงทะเบียนตางๆ การอนุมัติวุฒิบัตรและ หนังสืออนุมัติตางๆ 
โดยการดําเนินเรื่องผานแพทยสภาแลว ยังชวยในการอบรมใหความรูแกแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกเปนการ
สวนรวมท้ังประเทศ ในเรื่องของศัลยศาสตรพ้ืนฐาน และ Non-technical skill ตางๆ ท้ังกอนท่ีจะเขารับการฝกอบรม
และระหวางการฝกอบรมในแตละสถาบัน 
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ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันฝกอบรม 

1. ขอมูลของสถาบันฝกอบรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ป 2562 

ชื่อผูอํานวยการโรงพยาบาล  พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ 
การรับรองคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) ระยะเวลา  10 มิ.ย.63 – 9 มิ.ย.66  
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในกลุมของโรงพยาบาลคาย
ทหารท่ีสังกัดอยูในกองทัพบก ท่ีเปนเครือขายอยูดวยกันท้ังหมด 36 แหง ดวยศักยภาพถึง 1,200 เตียง ตามอัตราการ
จัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ท่ี 3610 แตขณะนี้เปดใหบริการจริง 970 เตียง ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกลอนุสาวรียชัย
สมรภูมิ แรกกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2475 เปนกองเสนารักษ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ตอมาในป พ.ศ. 2495 ทบ. ไดกราบ
บังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาเปนชื่อของ
โรงพยาบาล เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยไดกระทําพิธีเปดปายชื่อ เม่ือวันท่ี 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ซ่ึงถือเปน  วันสถาปนา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

ศักยภาพท่ัวไปของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562) 
 

หัวขอ รายละเอียด  
จํานวนแพทยท้ังสิ้น 366 คน   
จํานวนเตียงท้ังสิ้น 970 เตียง  
จํานวนพยาบาลวิชาชีพท้ังสิ้น 892 คน 
จํานวนแพทยประจําบานรวมทุกชั้นปท้ังหมด 580 คน 

 
ภาระงานบริการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562)  

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนผูปวยนอกท้ังหมด (ตอป)  1,946,452  
จํานวนผูปวยในท้ังหมด (ตอป) 32,587 
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คุณลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ป 2562) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
ผลการตรวจเย่ียม 

หมายเหตุ 
มี  ไมมี  

1. การรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล/กลุมงาน 

ไดรับการรับรองคุณภาพหรืออยูระหวางดําเนินการพัฒนา
เพ่ือรับรองคุณภาพ 

 
 

  

2. หนวยงานผูรับผดิชอบดําเนินการ 
จัดการฝกอบรม 

มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/
วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาล เชน 
กลุมงาน เปนผูรับผดิชอบดําเนินการจัดการฝกอบรมฯ 

 
   

  

3. ปณิธาน และพันธกิจ มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุงผลิตแพทยประจํา
บานท่ีมีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัตสิอดคลอง
กับหลักสตูรฯ 

 
    

  

4. ระบบบริหารงาน มีระบบบริหารงานในหนวยงานท่ีชัดเจน และเอ้ือตอการ
จัดการฝกอบรมฯ 

      

5. หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา
กายวิภาคสาํหรับการชันสูตร 

มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทําการ
ตรวจศพ ช้ินเน้ือ และสิ่งสงตรวจ 

      

6. หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา
คลินิก 

มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก ใหบริการดาน
ตรวจโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา 
วิทยาภูมิคุมกัน และมีธนาคารเลือด 

 
    

  

7. หนวยรังสีวิทยา มีการตรวจทางรังสีท่ีจําเปนตอการฝกอบรม      
8. หองสมุดทางการแพทย มีหองสมุดและมีตํารามาตรฐานทางการแพทย รวมท้ัง

วารสารทางการแพทยท่ีใชบอยหรอื electronic books 
และสามารถทําการสืบคนทางคอมพิวเตอรได 

 
   

  

9. หนวยเวชระเบียนและสถิต ิ มีหนวยเวชระเบียน ซึ่งรับผิดชอบการดูแลรักษา จัดเก็บ 
คนหา แฟมประวัติผูปวย ท้ังผูปวยใน และผูปวยนอก 
อยางมีประสิทธิภาพท้ังในรูปแบบของเอกสาร และสแกนสู
คอมพิวเตอร 

 
 
   

  

10. หนวยงานท่ีเก่ียวของทางคลินิก มีหนวยงานทางคลินิกท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ท่ีสําคญั 
ไดแก อายุรศาสตร อายุรศาสตรโรคหัวใจ อายุรศาสตร
โรคปอด อายรุศาสตรโรคไต อายรุศาสตรประสาทวิทยา 
กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ กุมารเวช
ศาสตรโรคปอด กุมารเวชศาสตรโรคไต กุมารเวชศาสตร
ประสาทวิทยา เพ่ือสามารถใหการปรึกษาผูปวยได เมื่อ
จําเปน 
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2. ขอมูลของกองศัลยกรรม ป 2562 

ชื่อหัวหนากอง พันเอก สุขไชย สาทถาพร 
 

ศักยภาพท่ัวไปของกองศัลยกรรม (ป 2562) 
หัวขอ รายละเอียด  

จํานวนอาจารยแพทยศัลยศาสตรท้ังหมด 46 คน 
จํานวนเตียงผูปวยศัลยกรรมท้ังหมด (สามัญ/พิเศษ) 270/63 
จํานวนเตียง ICU ศัลยกรรม รวมทุกสาขาวิชา 15 เตียง 
จํานวนหองผาตัดใหญท้ังหมด 38 หอง 
จํานวนหองผาตัดเล็ก 2 หอง 
จํานวนแพทยประจําบานศัลยกรรมท้ังหมด 79 คน 

 
ภาระงานบริการของกองศัลยกรรม (ป 2562)  

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนผูปวยนอกศัลยกรรมท้ังหมด (ตอป)  109,458  
จํานวนผูปวยในศัลยกรรมท้ังหมด (ตอป) 10,476 
จํานวนผาตัดใหญท้ังหมด (ตอป) 5,310 
จํานวนผาตัดฉุกเฉินท้ังหมด (ตอป) 1,207 
จํานวนผาตัดเล็กท้ังหมด (ตอป) 3,298 

 
 

3. ขอมูลของ หนวยศัลยกรรมทรวงอก ป 2562 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆ อาจารย และผูเกี่ยวของท่ีใหการฝกอบรม (ตามผนวกท่ี 1) 
      1.1 รายช่ืออาจารยศัลยแพทยทรวงอกท่ีใหการฝกอบรม 

ตําแหนง ช่ือ นามสกุล 
ประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทย
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

พล.ต. ผศ. ธีรฉัตร ศิลารัตน 

หัวหนาสาขาวิชา / หนวยศัลยกรรมทรวงอก พ.อ. ไผ บุญศิริ 
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ศัลยแพทยทรวงอกผูใหการฝกอบรม 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล FullTime Part Time หมายเหต ุ

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     

6 พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย    

7 พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย    
 

1.2 รายช่ือคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

 

ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกลา กรรมการท่ีปรึกษา 

พ.อ. สุขไชย สาทถาพร กรรมการท่ีปรึกษา 
พ.อ. ดนัย มีแกวกุญชร กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. วรสิน เกตานนท กรรมการท่ีปรึกษา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตนสังกัดโดยตําแหนง ของแพทยประจําบาน 
สาขาศัลยศาสตรทรวงอกทุกคน หรือผูแทน 

กรรมการท่ีปรึกษา 

พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน ประธานคณะกรรมการ 
พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด กรรมการ 
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน กรรมการ 
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย กรรมการ 
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย กรรมการ 
หัวหนาพยาบาลแผนกศัลยกรรมโดยตําแหนง หรือผูแทน    กรรมการ 
หัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือผูแทน กรรมการ 
พ.อ. ไผ บุญศิริ  กรรมการและเลขานุการฯ 
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หนาท่ี  1) วางนโยบาย ควบคุม และกํากับดูแลการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กอง
ศัลยกรรม ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรมฯ ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน           เพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฉบับ พ.ศ. 2563 
          2) ปรับแตง หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสมดุลย และคงไวซ่ึงความ
ครบถวนของการเรียนการสอน 
          3) พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไขหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมฯ เพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร
ทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในทุกๆ ๕ ป เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และทันสมัยกาวทัน
เทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงไป อันกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมฯ และสังคมโดยรวม 
    1.3 รายช่ือคณะกรรมการฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. วรสิน เกตานนท กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน ประธานคณะกรรมการ 
พล.ต. เกรียงชัย ประสงคสกุาญจน กรรมการ 
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย กรรมการ 
พ.ต. จิรศักดิ์ เสวตรวิทย กรรมการ 
หัวหนาพยาบาลแผนกศัลยกรรมโดยตําแหนง หรือผูแทน    กรรมการ 
พ.อ. ไผ บุญศิริ  กรรมการและเลขานุการฯ 

 

1.4 รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
พล.ท. ณรงค รอดวรรณะ กรรมการท่ีปรึกษา 
พล.ท. นพดล เพ็ญกิตติ กรรมการท่ีปรึกษา 
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 แพทยประจําบานปท่ี 5 กรรมการสอบคัดเลือก 
พ.อ. ไผ บุญศิริ  กรรมการสอบคัดเลือกและเลขานุการฯ 

 
หนาท่ี  1) รับผิดชอบกํากับดูแลการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม                
ในเรื่องของ การทํางาน, การจัดเนื้อหาความรู, การเขาถึงความรู, การจัดระเบียบการเรียนการสอน, การออก
กฎระเบยีบตางๆ, การใหคําแนะนําและปรึกษาในทุกๆเรื่อง และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานการฝกอบรม
ฯ ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ               ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา                   ฉบับ 
พ.ศ. 2563 
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          2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตามวงรอบทุก ๓ เดือน โดยการรวบรวมผลการประเมิน
จากบุคคลผูเก่ียวของอยางรอบดาน แลวแจงใหแพทยประจําบานทราบเปนรายบุคคล 
          3) ประมวลผลงานแพทยประจําบานแตละคนเม่ือปฏิบัติงานครบ ๙ เดือน ตามหัวขอการประเมินเพ่ือผาน
เกณฑการเลื่อนชั้นป แลวแจงใหแพทยประจําบาน และคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯทราบ 
1.5 รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาดูแลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนรายบุคคล 

อาจารยท่ีปรึกษา 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 

 

หนาท่ี  1) ดานวิชาการ  
 1.1 ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับหลักสูตร และการวิจัย  
 1.2 ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ควรตักเตือนแพทย
ประจําบานตามความเหมาะสม  
 1.3 ใหคําปรึกษาแนะนาและชวยเหลือแพทยประจําบาน ในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ                   ท่ี
เก่ียวของกับการเรียนหรือการวิจัย  
  2) หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาดานบริการและพัฒนาแพทยประจําบาน  
 2.1 แนะนําสวัสดิการตางๆ ของสถาบันฝกอบรม  
 2.2 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพอนามัย ท้ังสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
 2.3 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาทางดานสังคม ไดแก การปรับตัวในสังคมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
ฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม  
 2.4 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาทางดานการเงิน ไดแก ปญหาการขาดแคลนทุนทรัพย และแสวงหา
แหลงสวัสดิการท่ีจะชวยเหลือแพทยประจําบานทางดานนี้ 
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 2.5 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับวิชาชีพ ไดแก ความเขาใจ ทัศนคติ จรรยาบรรณท่ีถูกตองของวิชาชีพ  
  3) หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาทางดานอ่ืนๆ  
 3.1 พิจารณาคํารองตางๆ ของแพทยประจําบานและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ  
 3.2 กําหนดเวลาใหแพทยประจําบานเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
 3.3 ประสานงานกับอาจารยทานอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือแพทยประจําบาน  
 3.4 ชี้แจง และทําความเขาใจกับแพทยประจําบาน ถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา  
 3.5 ใหคํารับรองแกแพทยประจําบาน เม่ือแพทยประจําบานตองการไปแสดงตอผูอ่ืน  
 3.6 เก็บขอมูลรายละเอียดของแพทยประจําบานในความรับผิดชอบอยางเปนระบบและเปนความลับ 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับ หนวยงานท่ีสนับสนุนการฝกอบรมฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โดยสังเขป ไดแก 
     2.1 หนวยอายุรกรรมหัวใจ 

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนอายุรแพทยโรคหัวใจท้ังหมด  11 
                      - Noninvasive cardiologists 5 
                      - Interventional cardiologists 3 
                      - EP cardiologists 3 
จํานวนเตียงใน CCU 8 
จํานวนหอง Cath Lab /สัปดาห 15 หอง/สัปดาห 
จํานวน case ท่ีทํา Echocardiography (TTE+TEE)/ป 4,861 case/ป 
จํานวน case ท่ีสวนหัวใจ/ป 1,067 case/ป 
จํานวน case ท่ีทํา PCI/ป 468 case/ป 
จํานวน Cardiology Fellow ท้ังหมด/ป 6 
                      - General cardiology/ป 5 
                      - Interventional cardiology/ป 1 
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     2.2 หนวยกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ 

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนกุมารแพทยโรคหัวใจท้ังหมด  3 
จํานวนเตียงใน PICU หรือ PCCU 4 
จํานวนหอง Cath Lab /สัปดาห 2 หอง/สัปดาห 
จํานวน case ท่ีทํา Echocardiography/ป 1098 case/ป 
จํานวน case ท่ีสวนหัวใจ/ป 53 case/ป 
จํานวน Pediatric cardiology Fellow ท้ังหมด/ป 1 

 

      2.3 หนวยอายุรกรรมโรคปอด 

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนอายุรแพทยโรคปอดท้ังหมด  6 
จํานวน case ท่ีทํา Pulmonary function test/ป 1,130 
จํานวน case ท่ีทํา Bronchoscopy/ป 
                                FOB+EBUS 
                                Rigid 

 
300 
55 

จํานวน Chest Fellow ท้ังหมด/ป 3 
 

2.4 หนวยงานท่ีสนับสนุนอ่ืนๆ 
หัวขอ รายละเอียด 

จํานวนวิสัญญีแพทยเฉพาะทางศัลยศาสตรทรวงอก 6 
จํานวนนักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม 5 
จํานวนอายุรแพทยโรคไต 8 
จํานวนอายุรแพทยประสาทวิทยา 8 
จํานวนกุมารแพทยโรคปอด 4 
จํานวนกุมารแพทยโรคไต 3 
จํานวนกุมารแพทยประสาทวิทยา 2 
จํานวนอายุรแพทยมะเร็งวิทยา (ถามี) 3 
จํานวนแพทยรังสีรักษา (ถามี) 4 
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3. ขอมูลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

     3.1 แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 5 ปปจจุบัน 
 จํานวนผูสมัคร 
แพทยประจําบานปท่ี 1 - 
แพทยประจําบานปท่ี 2 ร.ต.ปจเจกพล จวนสาง (5 ป) และ นพ.พีรวิชญ ศรียารันต (5 ป) 
แพทยประจําบานปท่ี 3 - 
แพทยประจําบานปท่ี 4 นพ.ชยวัน รุงกาญจนกุล (5 ป) และ นพ.ชวลิต รุงนฤทัย (ตอยอด) 
แพทยประจําบานปท่ี 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 รายละเอียดและสถานท่ี 
หองสมุด และ E-Library สําหรับแพทยประจําบานของ
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ และ กองศัลยกรรม 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ของหนวย
ศัลยกรรมทรวงอกฯ อยูท่ีชั้น 7 สวนของ 
กองศัลยกรรม อยูท่ีชั้น 12 

หองพักแพทยประจําบานของ กองศัลยกรรม อยูท่ีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบ 
หองพักเวรนอกเวลาของแพทยประจําบาน สาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก 

อยูใน ICU CVT ชั้น 8 อาคารเฉลิม         
พระเกียรติ 6 รอบ 

 



22 

 4. ศักยภาพของหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

หัวขอ รายละเอียด 

จํานวนครั้งของการออกตรวจ OPD/สัปดาห 1 

จํานวนหองผาตัด/สัปดาห 6 หอง/สัปดาห 

มีหองผาตัด Hybrid หรือไม มี 

จํานวนเตียงของหนวยศัลยกรรมทรวงอก (สามัญ/พิเศษ) 10/10 

จํานวนเตียงของ ICU CVT 6 

จํานวนอุปกรณเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
                  - Transthoracic Echocardiography                  
                  - Transesophageal Echocardiography 
                  - Heart-Lung machine 
                  - Intra-aortic Balloon Pump 
                  - Centrifugal pump และ/หรือ ECMO 

 
2 
1 
3 
3 
3 

 5. ภาระงานของหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

     สถิติดานการรักษาพยาบาลตอป ยอนหลัง 3 ป 
 2560 2561 2562 
จํานวนผูปวยนอกศัลยกรรมทรวงอกท้ังหมด 8,089 8,134 8,125 
จํานวนผูปวยในศัลยกรรมทรวงอกท้ังหมด 663 678 686 
จํานวน Total open heart surgery 306 319 324 
จํานวน Coronary heart surgery (รวม concomitant procedures อ่ืนดวย) 175 178 193 
จํานวน Valvular heart surgery 65 62 57 
จํานวน Open Congenital heart surgery 47 53 55 
จํานวน Thoracic Aneurysm surgery (รวมท้ัง Thoraco-abdominal aneurysm) 21 29 22 
จํานวน Adult Closed heart surgery 28 19 18 
จํานวน Pediatric Closed heart surgery 24 30 28 
จํานวน Chest surgery 130 142 160 
จํานวน VATS 40 79 96 
จํานวน Esophageal surgery (ใชของ Gen surg ได) 2 1 4 
จํานวน TEVAR alone 1 3 1 
จํานวน TEVAR hybrid 2 1 2 
จํานวน TAVR 0 0 2 
จํานวน ECMO 8 15 14 

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

 
 

เนื้อหาโดยสังเขปของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

1. เปาหมายของการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

http://1ab.in/jRq
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 1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยางอยาง
เหมาะสม เปนท่ียอมรับและเชื่อถือไดของสังคม  
 2 มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวย
เปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม 

 3 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมท้ังผูปวยและญาต ิ

 4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเปนทีมได 
 5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ 

 6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 

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 บทบาทหนาท่ี 

เนื่องจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางมากและรวดเร็ว ฉะนั้น
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก จึงมีจุดประสงคท่ีจะใหแพทยประจําบานได 

    - เรียนรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (Correlated basic medical science)  
    - เรียนรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป  
    - เรียนรูศัลยศาสตรสาขาวิชาเฉพาะทางตางๆ และสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับศัลยศาสตร 
    - เรียนรูศัลยศาสตรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตรหลอดอาหาร และศัลยศาสตรหลอดเลือด 
    - เรียนรูวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ท้ัง 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult 

cardio-vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ใหมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน 
          - หมุนเวียนไปทางแผนกอายุรกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาหาความรูเก่ียวกับ Diagnostic investigation และ 
Intervention ตาง 
 - มีประสบการณในการผาตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจในการแกปญหาตางๆอยาง
เปนระบบ ถูกตองเหมาะสม โดยในปสุดทายของการฝกอบรมจะไดทําหนาท่ีเปนหัวหนาแพทยประจําบานดวย ท้ังนี้
การฝกอบรมตองมีสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
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    - แพทยประจําบานจะมีระยะเวลา 3 เดือนไปหาประสบการณเพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                 
ในสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะในวิชาหรือสวนซ่ึงสถาบันท่ีฝกอบรมนั้นๆ อาจจะขาดแคลน ท้ังนี้ตองใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมไดรับทราบเปนกรณี ๆ ไป   

 ดังนั้นแพทยประจําบานตองไดรับการฝกอบรม ดังนี้  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 1   
   เปนวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร สําหรับแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกท่ีจะตองผาน เพ่ือเปนการเตรียม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาเบื้องตนแกผูปวยทางศัลยกรรมท่ัวไปและอนุสาขาอ่ืนๆ สามารถใหคําแนะนําและสงผูปวยไปรักษาตอโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตอไปได 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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 
จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 1 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  

-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลินิกเปนอยางดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหเกิดความ
เขาใจในการดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงข้ึนไป  

-มีความรูความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลัง
ผาตัด ท้ังในทางศัลยกรรมท่ัวไปและอนุสาขาอ่ืนๆ 

-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได 

รวมท้ังสามารถดูแลผูปวยวิกฤติทางศัลยกรรมท้ังกอนและหลังผาตัดในหอผูปวย ICU ได      
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หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 2     
    เปนวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรทรวงอก สําหรับแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เพ่ือเปนการเตรียม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ
การรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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 

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 2 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการ

ดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงข้ึนไป  
-มีความรูความสามารถพ้ืนฐานทางดานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด 

และหลังผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก 
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเบื้องตนในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย, อายุรศาสตรหัวใจ และ

อายุรศาสตรทางเดินหายใจ 
-เริ่มทําการคนควาวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 3    
       เปนวิชาทางศัลยศาสตรทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตรหลอดเลือดซ่ึงมีความคาบเก่ียวกัน แพทยประจําบานสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอกตองมีความรู, ทักษะ, และประสบการณดวย ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะให
การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกดีข้ึน นอกจากนี้ยังตองมีทักษะในการทํา 
Vascular access ของท้ัง Artery และ Central vein  การใสทอชวยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซายขวา 
รวมท้ังมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆท่ีใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายใน
ระหวางการผาตัดอีกดวย 
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การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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)  

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 3 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผูปวยภายใน และภายนอก กลุมสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เก่ียวกับข้ันตอน

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพ่ือฝกทําการใสทอชวยหายใจชนิด Double 

lumen tube รวมท้ังแทงเสนเลือดแดง และเสนเลือดดําใหญ 
-ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆท่ีใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของ

รางกายในระหวางการผาตัด จากหนวย Perfusion Unit 
-ฝกหัดผาตัดเล็กทางศัลยศาสตรทรวงอก  
-ชวยผาตัดใหญทางศัลยศาสตรทรวงอก 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 3 
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 4  
การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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)  

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 4 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
- รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยภายใน และภายนอก รวมท้ังใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานชั้น

ต่ํากวาท่ีปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เก่ียวกับข้ันตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด  
-ฝกทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมท้ังการแปลผลภายใตการควบคุมของอาจารยแพทย  
-ชวยผาตัดใหญ หรือทําผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 4 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเพ่ิมเติมในการใช และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษท่ีใช

การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคท่ีเก่ียวของ ในสาขาวิชาอายุรศาสตรทางเดินหายใจ, อายุรศาสตรหัวใจ, และกุมารเวช
ศาสตรหัวใจ 

-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของวิจัยตอเนื่อง 
 
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 5  
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การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 5         ระยะเวลา 12 เดอืน 
         หนวยงานหรือสาขาวิชา                เดือน  

Thoracic Surgery 5                  9   
Elective period (CVT - surgical experience)      3  

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 5 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-รับผิดชอบในฐานะแพทยประจําบานอาวุโส หรือหัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกท้ังหมด  
-ตรวจและรักษาผูปวยนอก และคลีนิคเฉพาะทางรวมกับอาจารยแพทย 
-เปนท่ีปรึกษาทางศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยเวร และแพทยประจําบานอ่ืน  
-ฝกหัดทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมท้ังการแปลผลภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารย

แพทย  
-ควบคุมและรับผิดชอบการผาตัดเล็กของแพทยประจําบานชั้นปอ่ืน  
-ชวยหรือเปนผูทําการผาตัดใหญภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 5 
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการของหนวย หรือสาขาวิชาศัลยศาสตรทรวงอก 
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-ทําการคนควาวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-ชวยสอนแพทยประจําบาน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย (ถามี) ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ในโรงพยาบาลอ่ืนตามท่ีหัวหนาโครงการฝกอบรม

เห็นสมควร  
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สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก  
 

SPECIALTIES ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 ชั้นป 5 รวม 
General Surgery (Including Esophageal Surgery) 2 6    10 
Traumatic Surgery 2      
Anesthesiology 1  0.5   1.5 
ICU 1     1 
Pediatric Surgery 1     1 
Urology 1     1 
Orthopedics 1     1 
Neurosurgery 1     1 
Plastic Surgery 1     1 
Pathology  1    1 
Radiology  1    1 
Vascular surgery  1 1   2 
Thoracic Surgery       
                   - Adult Cardiology  0.5  1  1.5 
                   - Pediatric cardiology    1  1 
                   - Pulmonary Medicine  0.5  1  1.5 
                   - Perfusion unit   0.5   0.5 
                   - Thoracic unit 1 2 10 9 9 31 
                   - Elective period     3 3 

 
 

4. หัตถการทางศัลยศาสตรทรวงอก (Operative Thoracic Surgery) แบงเปน 3 ระดับ และในแตละระดับจะมี
หัตถการท่ีเปน Milestone ของแตละชั้นป ดังตอไปนี้ 
 ระดับท่ี 1 (Level 1)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง   
                ระดับท่ี 2 (Level 2)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ 
 ระดับท่ี 3 (Level 3)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรทราบ 

Level 1 หัตถการท่ีตองทําไดดวยตนเอง (ทําในขณะรับการฝกอบรม)    ทําในชั้นปท่ี 
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 
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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 

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 
SVG harvesting       3 
RA harvesting       4 
IMA harvesting       5 
Insertion of IABP       4 

Level 2 หัตถการท่ีควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)         ทําในชั้นปท่ี 
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 
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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 หัตถการท่ีควรทราบ  
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 

-เปนงานวิจัยท่ีกระทําในสถาบันฝกอบรมฯท่ีแพทยประจําบานฝกอบรมและเปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปน
งานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 

-แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
และ Good Clinical Practice (GCP) 

-งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก 
-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตอง และเหมาะสม 
-รูปแบบของการเขียนงานวจิัย จะตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

1) จุดประสงคของการวิจัย 
2) วิธีการวิจัย 
3) ผลการวิจัย 
4) การวิจารณผลการวิจัย 
5) บทคัดยอ 

 5.2 วิธีดําเนินการ 
-เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลงของ

คณะกรรมการเพ่ือการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยเครงครัด 
-หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  
-ในการทําวิจัยตองเคารพสิทธิของผูปวย โดยถือประโยชนของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกข

ทรมานกับผูปวย  
 5.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
     การทําวิจัยดวยตนเองเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตร เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม
ฯ อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย จะชวยเปนท่ีปรึกษาตั้งแตการเตรียม โครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย 
ท้ังนี้หนวยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีระบบในการดูแลความคืบหนาของงานวิจัย เพ่ือใหมี
การกํากับดูแลอยางท่ัวถึง 
5.4 กรอบเวลาการดําเนินการ  
     ในชวงระยะการฝกอบรมฯ กิจกรรมการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ จะถูกกําหนดใหเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาในแตละ
ชั้นป ตั้งแตป 3 ถึง ป 5 ตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย ใน ผนวกท่ี 2 

-จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 
-จัดทําโครงรางงานวิจัย  
-แกไขโครงรางงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บขอมูล 
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-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆในแตละชั้นป 
-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

     -จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารย ท่ีปรึกษาปรับแกไขจัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยตอสถาบัน 

     -ตองนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศใหเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จึงจะมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผลงานวิจัยนั้นๆ ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 5 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการระดับประเทศข้ึนไป สามารถนํามาใชเปนผลงานวิจัยสงเพ่ือสอบได 
       5.5 การรับรองวุฒิบัตรฯ และอนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอกใหมีคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก 

 หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไมสามารถจัดการฝกอบรม
แพทยประจําบาน เพ่ือใหมีการรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได 
6. จํานวนปของการฝกอบรมฯ 

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมฯเปน 2 แบบ คือ 
 6.1 หลักสูตรปกติ 5 ป เปนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ป (ตามขอ 6.1 วิธีใหการฝกอบรมฯ) โดยมี

ระยะเวลาการฝกอบรมในสวนของศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 36 เดือน  
 6.2 หลักสูตรตอยอด 2 ป เปนการฝกอบรมสําหรับแพทยท่ีจบการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรท่ัวไปมาแลว  

โดยผูเขารับการฝกอบรมจะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก ตามขอ 6.1 (วิธีใหการฝกอบรมฯ) 
เฉพาะในปท่ี 4 และปท่ี 5 ไมนอยกวา 2 ป 
7. การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมฯและการเล่ือนช้ันป 

 หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและ
ประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ข้ึนอีกคณะหนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยคณะอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม เพ่ือนอกจากจะทําหนาท่ีใหการฝกอบรมวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอกแลว ยังมีหนาท่ีในการประเมิน
ระหวางการฝกอบรมโดยสมํ่าเสมอ และแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบทุก 3 เดือน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
สมรรถนะหลักดานตางๆของผูเขารับการฝกอบรมไดอยางสมบูรณ 

การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม จะครอบคลุมท้ังดานองคความรู ทักษะการปฏิบัติงาน การทํา
หัตถการตางๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยตางๆ รวมท้ังการวิจัย โดย
สถาบันฝกอบรมฯเปนผูกําหนดรายละเอียดเกณฑการผานการประเมิน ผลการประเมินดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชใน
การพิจารณาการเลื่อนชั้นปและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ 

การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในระยะเวลาระหวางการฝกอบรมจะมีข้ึนอยางสมํ่าเสมอทุกๆ 3 เดือน
ตลอดหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมิน และการกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นปอยางชัดเจน แลวประกาศ
ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการฝกอบรมจะเริ่มข้ึน ในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 

7.1 เนื้อหาและหัวขอการประเมิน ในแตละชั้นปจะตองประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 ขอดังตอไปนี้ 
1. สมรรถนะตามเปาประสงคหลักในแตละระดับของการฝกอบรม (Performance-Based Assessment : 

PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)  
หลักสูตรกําหนดใหแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ตองทําหัตถการเพ่ือการประเมินในการเลื่อน

ชั้นป โดยเลือกจากชนิดของหัตถการท่ีไดกําหนดไวในแตละชั้นปดังตารางตอไปนี้
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กําหนดชนิดของหัตถการหรือการผาตัดเพ่ือประเมินในแตละช้ันป 
 

 Level 1 Level 2 
        Procedure ช้ันป 3 ช้ันป 4 ช้ันป 5 ช้ันป 5 

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     

 
สําหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพ่ือประเมินในแตละชั้นปนั้น กําหนดใหเลือกดังนี้ 
- ชั้นปท่ี 3 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case 
- ชั้นปท่ี 4 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case- ชั้นปท่ี 5 ตองเลือก

อยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ท้ัง 4 ชนิดของหัตถการใน Level 2 ทําชนิดละ 1 case
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การทําหัตถการ (PBA) แตละอยาง จะแบงหัวขอการประเมินออกเปน 6 สวน (ผนวกท่ี 3) และ  มีระดับท่ีจะ
นําไปสูการเปน Entrustable Professional Activity (EPA) ไดดังตอไปนี้ 

- L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 
- L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 
- L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 
- L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง 
- L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 
ดังนั้นเม่ือมีการประเมินเกิดข้ึน ในแตละหัวขอของการประเมินจะมีการใสระดับของ EPA ไวดวย โดยการ

ประเมินหัตถการในเฉพาะ Level 1 จะใหผานข้ึนชั้นปไดก็ตอเม่ือไดระดับของ EPA ตั้งแต L4 ข้ึนไปท้ัง 6 หัวขอ 
2. รายงานประสบการณผาตัดจาก Log book 

 แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองรายงานประสบการณการผาตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการตางๆและ
จํานวน case ท้ังหมดท้ังท่ีทําเอง และชวยผาตัดลงใน Log book ตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภาใหครบถวน รวมถึงรายชื่อผูปวยและชนิดของหัตถการเพ่ือการ
ประเมินผานชั้นป ท่ีไดทําดวยตัวเอง ตามท่ีกําหนดใหเลือกไวในแตละชั้นปตามขอ 1 ขางบนนี้ดวย (ตัวอยางการบันทึก 
อยูใน ผนวกท่ี 4) 
 สวนแบบฟอรมการบันทึกประสบการณการผาตัดใน Log book นั้น สามารถขอได โดยตรงจาก 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา 

3. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการท้ังในหนวย และนอกหนวย 
 สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพ่ือแพทยประจําบานไดเขารวม 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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. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการท้ังในหนวย และนอกหนวย 
 สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพ่ือแพทยประจําบานไดเขารวม 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 ผนวกท่ี 5 

5. รายงานความกาวหนาของงานวิจยั 
แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 
        ช้ันปท่ี 3 -จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา (สามารถทําไดตั้งแต   
                     ขณะอยูชั้นปท่ี 2) 

-จัดทําโครงรางงานวิจัย  
-แกไขโครงรางงานวิจัย 

-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บขอมูล 

                   ช้ันปท่ี 4 -เก็บขอมูลวิจัย  
-ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน 

    -นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ 
          ช้ันปท่ี 5 -เก็บขอมูลวิจัยตอ 
    -วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
        -จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 
         -จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ 
 แบบรายงานความกาวหนางานวิจัย อยูในผนวกท่ี 2  

-เริ่มเก็บขอมูล 
6. รายงานผลการสอบ Intraining exam 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/OSCE/Oral เพ่ือ
ประเมินดานทฤษฏีเพ่ือเลื่อนชั้นป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในชวง 9 เดือนแรกของปการศึกษา 
7.2 เกณฑการเลื่อนช้ันปและแนวทางการดําเนินการ 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานหลังจากปฏิบัติงานแลว 9 
เดือนในแตละชวงปการศึกษา การประเมินเลื่อนชั้นปประกอบไปดวย 6 หัวขอ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดัง 2 ตาราง
ตอไปนี้ 
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ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารท่ีใชประเมิน และเกณฑผาน 
 

หัวขอ วิธีการและเอกสารท่ีใชประเมิน เกณฑผาน 

1. การประเมิน
สมรรถนะ PBA หรือ 
DOPS 

แบบประเมิน PBA หรือ DOPS แยกหัตถการตามแต
ละชั้นป ตามแบบฟอรมในผนวกท่ี 3 (สถาบันจะเก็บ
แบบประเมินของแตละหัตถการ ของแพทยประจํา
บานแตละคน ในทุกชั้นป ไวเปนหลักฐานเอกสารให
แพทยประจําบานปสุดทาย แนบไปกับเอกสารรับรอง
การผานการฝกอบรมและไดรับการเสนอชื่อเขาสอบ
เพ่ือวุฒิบัตรฯ จากหัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก) 

ใชการประเมินหัตถการในเฉพาะ Level 1 
และจะใหผานข้ึนชั้นปไดก็ตอเม่ือไดระดับ
ของ EPA ตั้งแต L4 ข้ึนไปท้ัง 6 หัวขอ 

2. การรายงาน
ประสบการณเรียนรู
จากผูปวย log book 

รายงานการบันทึก log book ซ่ึงขอแบบฟอรมไดจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา  

มีบันทึกครบถวน รวมถึงผูปวยท่ีทําเองตาม
จํานวนหัตถการท่ีกําหนดไวในแตละชั้นป 
และเม่ือถึงชั้นปสุดทาย จะตองมีบันทึกผูปวย
ในแตละหัตถการตางๆ โดยเปนท้ัง Surgeon 
และ Assistant เปนจํานวนไมนอยกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทย
สภา 

3. การเขารวม
กิจกรรมประชุม
วิชาการทางศัลยกรรม
ทรวงอก 

แบบเซ็นชื่อเขารวมประชุมของท้ังแพทยประจําบาน 
และอาจารย 

มีการเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอยกวารอย
ละ 80 ของท้ังหมด 

4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแพทย
ประจําบาน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
ในแตละ Rotation ตามแบบฟอรมในผนวกท่ี 5 

ในชวงการประเมินครั้งท่ี 3 (ชวงการ
ปฏิบัติงานครบ 9 เดือนของแตละป
การศึกษา) จะตองมีเกณฑผานรวม 3 หมวด 
ตั้งแต 60% ข้ึนไป เกณฑผานในแตละหมวด 
ตั้งแต 60% ข้ึนไปเชนกัน 

5. การรายงาน
ความกาวหนางานวิจัย 

แบบรายงานความกาวหนางานวิจัยตามแบบฟอรมใน
ผนวกท่ี 2 

มีบันทึกครบถวนและมีความกาวหนาของ
งานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนดในแตละชั้นป 

6. การรายงานผลการ
สอบซ่ึงจัดโดยสถาบัน 

การสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/
OSCE/Oral 

เกณฑผานรวม ตั้งแต 60% ข้ึนไป 
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ตารางหัวขอการประเมินในแตละช้ันปและเกณฑการเล่ือนช้ันป 

หัวขอ 
ช้ันปการศึกษาท่ีประเมิน 

ป 3 ป 4 ป 5 

1.  การประเ มินสมรรถนะ PBA หรือ 
DOPS 

   

2. การรายงานประสบการณเรียนรูจาก 
log book 

   

3. การเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ
ทางศัลยกรรมทรวงอก 

   

4. การประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
แพทยประจําบาน 

   

5. การรายงานความกาวหนางานวิจัย    

6. การรายงานผลการสอบซ่ึงจัดโดย
สถาบัน 

   

เกณฑการเลื่อนช้ันป ผาน 5/5 ผาน 5/5 - 

เกณฑการสงสอบวุฒิบัตร - - ผาน 5/5 

 
 

ป 3 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรตอยอด การประเมินการเลื่อนชั้นป จะเริ่มตั้งแตป 4 โดยนําเกณฑ
ของหัวขอการประเมินในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความกาวหนางานวิจัย ของหลักสูตรปกติ 
5 ป ในชั้นปท่ี 3 ไปรวมอยูกับชั้นปท่ี 4 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ อยาง
นอยทุกๆ 3 เดือนเพ่ือประชุมผูเก่ียวของ เก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น, ปญหาขอขัดของตางๆ, การปรับปรุง
ปรับแตงรายละเอียดของแผนการฝกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม แลว
แจงผลการประเมิน, ใหความเห็น, คําแนะนํา และขอควรปรับปรุงเปนลายลักษณอักษรแกผูเขารับการ
ฝกอบรมลงนามรับทราบเปนรายบุคคล รวมท้ังการแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึนกับ
ผูเขารับการฝกอบรม กรณีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานแลว 9 เดือนในแตละชวงป แลวยังไมมีการปรับปรุง
และไมผานเกณฑ ใหคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม จัดใหมีการประเมินซํ้าภายใน 2 เดือนถัดมา
กอนเลื่อนชั้นปโดยทําการภาคทัณฑซํ้าชั้นไวเปนลายลักษณอักษร หากแพทยประจําบานนั้นๆยังไมผานการ
ประเมิน ใหปฏิบัติงานในชั้นปเดิมตออีกเปนเวลา 1 ป และถาซํ้าชั้น 1 ปแลวยังไมผานอีก จึงใหออกจากการ
ฝกอบร



38 

8 การสอบเพ่ือวุฒิบัตรของแพทยสภา 
8.1 คุณสมบัติของผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
ก. เปนแพทยท่ีสมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา 
ข. เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม 
ค. ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบัน

ฝกอบรมฯพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได 
ง. ในกรณีเปนแพทยใชทุนซ่ึงปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคและไดรับการฝกอบรมในภาควิชาศัลยศาสตร

ทรวงอก หรือแผนกศัลยกรรมทรวงอกในสถาบันท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก
ซ่ึงไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว โดยมีขอกําหนด ตอไปนี้ 

 - ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพ่ิมพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา 
 - ไมนับปเพ่ิมพูนทักษะเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
 - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ปในหลักสูตรปกติ หรือ 2 ปในหลักสูตรตอยอด (ตามขอ 

6.1 วิธีใหการฝกอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก) 
 - มีเอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯครบถวนตามขอ 2 ดานลางนี้ 
8.2 เอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย 

1. เอกสารรับรองการผานการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตร และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบ
จากหัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอกในสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ 

2. เอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery) 
3. เอกสารแสดงถึงการผานการฝกอบรมการชวยชีวิตอุบัติเหตุข้ันสูง Advanced Trauma 

Life Support (ATLS)  
4. เอกสารรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติท่ีดี (Good surgical practice)  
5. เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกอยางนอย 1 เรื่อง ในรูปแบบอยางใด

อยางหนึ่งตอไปนี้ 
 5.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยแหงประเทศไทย ท่ีไดนําเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือ 

 5.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 3 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศข้ึนไป 

6. เอกสารผานการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามกําหนดในแตละชั้นป (ตั้งแตป 3-5) 
7. รายงานประสบการณการผาตัด (Log book) แสดงผลจํานวนการผาตัดตลอดระยะเวลา          

ท่ีอยูหนวยศัลยกรรมทรวงอก คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กําหนดใหในปสุดทายแพทยประจําบาน
จําเปนตองมีจํานวนการผาตัดตามหัตถการตางๆ ดังตารางตอไปนี้
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Procedures 
จํานวน case (อยางนอย) 

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 
(Both Opened and Closed heart surgery) 

4 20 

Aortic surgery - 10 
Peripheral vascular surgery - 10 
Bronchoscopy 5 10 
Esophago-gastroscopy 3 5 

 
8.3 วิธีการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 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 ประกอบดวยความรูเก่ียวกับศัลยศาสตรทรวงอกเปนปรนัย (Multiple 
choice question; MCQ) 90 ขอ และความรูเก่ียวกับ Pathology ในทรวงอกเปนอัตนัย (เชน Modified 
essay question; MEQ, Essay, Short answer question; SAQ) 10 ขอ  

ข. OSCE เปนการสอบเก่ียวกับความรูทางการสืบคน (Investigations) 4 Stations และ
เก่ียวกับหัตถการสั้นๆอีก 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 ในกรณีท่ีไมผานจะไมมีสิทธิ์              
เขาสอบปากเปลา  

ผูเขารับการประเมินโดยการสอบปากเปลา จะตองสอบผานเกณฑของขอเขียนและ OSCE กอน จึงจะ
เขาสอบได ถาสอบปากเปลาไมผาน ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิ์ในการสอบปากเปลาไดเปนเวลา 2 
ป นับต้ังแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ป ตองเริ่มตน
สอบขอเขียนและ OSCE ใหม 
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9. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
 หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาท่ีกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปน
ประจาํ ในทุกๆป กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร ไดกําหนดใหมีการประชุมสัมมนาใหญประจําป เพ่ือประเมิน
หลักสูตรของท้ังนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขารวมกัน ผูเขารวมประชุมจะเปนอาจารยแพทยทุกสาขา 
รวมท้ังกลุมของนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขา เปนการสัมมนาท้ังภายในแตละสาขาวิชาเองและ
ระหวางสาขาวิชา เพ่ือปรับปรุงปรับแตงเนื้อหาและการปฏิบัติงานใหเกิดการ บูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกภาคสวน 
 หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับ เก่ียวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม (ผนวกท่ี 7)  มารวมในการประเมินการฝกอบรม/
หลักสูตรดวย 
 
10. การประเมินอาจารยผูใหการฝกอบรม 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีการประเมินอยางรอบดาน 360 องศา คือนอกจากจะใหคณาจารย ผูรวมงาน 
และนักเรียนแพทยประเมินแพทยประจําบานแลว ยังมีการใหตัวแพทยประจําบานไดประเมินอาจารยผูสอนดวย 
เพ่ือท่ีนอกจากจะไดมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการฝกอบรม/หลักสูตรดวยแลวยังมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงตัว
อาจารยอีกดวย โดยมีแบบประเมินดังใน ผนวกท่ี 6 
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ระเบียบปฏิบัติ สทิธิ และหนาที่ของแพทยประจําบาน 

1. ระเบียบปฏิบัติท่ัวไปของแพทยประจําบาน  
 1. แพทยประจําบานท่ีไดรับการจัดใหฝกอบรมสายงานใหแพทยประจําบานนั้นอยูในความรับผิดชอบของ 
แพทยหัวหนาสายโดยการควบคุมของ ผูอํานวยการกองศัลยกรรมฯ 
 2. แพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานอยูในสายงานจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสายงานนั้น  
 3. แพทยประจําบานจะตองมีมารยาท และความประพฤติอันเหมาะสม ตอผูใหการฝกอบรม ผูรวมงานและ
ผูปวยไม กระทําการใดๆ เปนท่ีเสื่อมเสีย  
 4. แพทยประจําบานจะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆท่ีไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 
 5. แพทยประจําบานจะตองเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 6. ในระหวางฝกอบรม ถาปรากฏวาแพทยประจําบานมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดความรับผิดชอบไมสนใจ
ในการฝกอบรมปฏิบัติงาน หัวหนาสายงาน และอนุกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบานฯ มีสิทธิเสนอใหลงโทษได 
โดยการควบคุมของ ผูอานวยการกองศัลยกรรมฯ 

2. หนาท่ีของแพทยประจําบาน  
 1. ปฏิบัติตามระเบียบท่ัวไป  
 2. แพทยประจําบานมีหนาท่ีปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังในเวลาและนอกเวลาในการ
ดูแลตรวจรักษาผาตัดผูปวยในโรงพยาบาล ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงานหนาท่ีแพทยเวรตามท่ีงานหรือฝายมอบหมายให  
 3. แพทยประจําบานมีหนาท่ีอุทิศตัวเพ่ือการศึกษาในสาขาท่ีตนฝกอบรมโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก  
 4. ในเวลาราชการแพทยประจําบาน จะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเม่ือไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
เรียบรอยแลวหรือ ไดมอบหมายใหแพทยประจําบานทานอ่ืนปฏิบัติงานแทน และไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
สาย หรือแพทยหัวหนาหนวย 
 5. แพทยประจําบานมีหนาท่ีใหคําแนะนําฝกสอนนักศึกษาและแพทยฝกหัด รวมถึงแพทยประจําบานรุนนอง 
รวมถึงดูแลเรื่องการปฏิบัติงานและเจตคติในการทํางาน 
 6. แพทยประจําบานจะเปนผูชวยแพทยหัวหนาสายในการใหคะแนนและการประเมินผลนักศึกษาแพทย และ
แพทยฝกหัดอีกดวย  
 7. แพทยประจําบานมีหนาท่ีควบคุมดูแลและเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาแพทยและแพทยฝกหัดในการ
ปฏิบัติงานดูแลผูปวย รวมถึงการจัดทํารายงานรับผูปวยใหเรียบรอยเพ่ือเปนหลักฐานทางการแพทย              ท้ัง
ประวัติการตรวจรางกาย, การดําเนินโรค,การเตรียมผาตัด, รายงานการผาตัดและรายงานการติดตามผูปวย 
  7.1 ประวัติและการตรวจรางกายใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังผูปวยรับเขาในโรงพยาบาล ใน
กรณีผูปวย ตองรับการผาตัดดวนจะตองมีประวัติและการตรวจรางกายกอนผูปวยรับการผาตัด 
  7.2 การดําเนินโรค ตองลงเพ่ิมเติมทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหรืออยางนอยทุก 48 ชั่วโมง
ควรมีการลงเพ่ิมเติมถึงแมไมมีการเปลี่ยนแปลง  
  7.3 รายงานผาตัดจะตองเสร็จอยูในแฟมรายงานภายใน48ชั่วโมง  
  7.4 รายงานสรุปควรจะเสร็จภายใน48ชั่วโมงกอนท่ีเจาหนาท่ีจะเก็บรายงานไปยังหองสถิติ
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8. แพทยประจําบานมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยประจําบานรุนพ่ี หัวหนาแพทยประจําบานและแพทย
อาวุโส ผูควบคุมรับผิดชอบถาคําสั่งนั้นถูกตองตามหลักวิชาและทํานองคลองธรรม 
 9. แพทยประจําบานตองเขารวมอภิปราย,บรรยายและประชุมทางวิชาการท่ีเก่ียวของของงานของ
โรงพยาบาลทุกครั้ง  
 10. ในระหวางท่ีแพทยประจําบานปฏิบัติหนาท่ีแพทยเวร ตามท่ีไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการ หรือใน
วันหยุดราชการ ถือวาการปฏิบัติหนาท่ีแพทยเวรนี้เปนสวนของการฝกอบรมท่ีสําคัญเพราะเก่ียวของกับการรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับชีวิตของผูปวย ฉะนั้นหากมีการบกพรองในหนาท่ีจะถือวาเปนความผิดท่ีรายแรงดังนั้นแพทย
ประจําบานท่ีปฏิบัติแพทยเวร จะตองอยู ณ สถานท่ีในโรงพยาบาลเทานั้น แพทยเวรจะออกนอกโรงพยาบาลไดตอเม่ือ  
  10.1 ไดรับการอนุญาตจากหัวหนาแพทยประจําสาย  
  10.2 มีแพทยประจําบานในระดับเดียวกันปฏิบัติหนาท่ีแทนทุกอยางในหนาท่ีแพทยเวร  
  10.3 แพทยเวร1คนจะปฏิบัติหนาท่ีแทนแพทยเวรหลายคนไมได  
 11. ในกรณีท่ีผูปวยถึงแกกรรม แพทยประจําบานตองพยายามขออนุญาตตรวจศพจากญาติรวมชันสูตรศพ
กับพยาธิ แพทยและลงในใบมรณะบัตรใหโดยดวนเพ่ือญาติผูตายจะไดจัดการกับศพตามความตองการตอไปได  
 12. ควรมีการสื่อสารติดตอกับผูปวยหรือญาติผูปวยดวยทาทีท่ีเปนมิตรและสุภาพตองอธิบายใหเขาใจถึงโรค
การดําเนิน ไปของโรคแผนการรักษาพยากรณโรคและความเสี่ยงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากเหตุตางๆเพ่ือใหผูปวยและ
ญาติเขาใจท้ังกอนและหลังผาตัด 
 13. การปรึกษากับแพทยตางแผนกถาเปนไปไดนอกจากเขียนใบปรึกษาใหละเอียดและสมบูรณแลวควร
ติดตอปรึกษากับแพทยท่ีรับปรึกษาโดยตรง อธิบายใหทราบถึงสาเหตุท่ีตองปรึกษาและสภาพของผูปวยในขณะนั้น ขอ
ความเห็นอยางออนนอม ถอมตน เพ่ือประโยชนแกผูปวยและการเรียนรูของแพทยประจําบานเอง  
 14. แพทยประจําบานจะตองสวมเครื่องแบบท่ีโรงพยาบาลจัดหาใหในเวลาปฏิบัติหนาท่ีเสมอ  
 15. แพทยประจําบานจะตองมีหนาท่ีดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุดตามหลักวิชา ภายใตความ
ควบคุมของ หัวหนาแพทยประจําบาน 
 16. แพทยประจําบานมีหนาท่ีตรวจเยี่ยมผูปวยในท่ีไดรับมอบหมายอยางนอยวันละ๒ครั้งคือในตอนเชาให
เสร็จสิ้น กอนเวลา08.00น.และในตอนบายกอน16.30น.  
 17. แพทยประจําบานจะตองรายงานแพทยหัวหนาสายทุกครั้งถามีเหตุการณท่ีสําคัญเกิดข้ึนหรือมีผูปวยรับ
ใหมทุกราย 
3. สิทธิตางๆของแพทยประจําบาน  
 1. แพทยประจําบานมีสิทธิในการดูแลรักษา สั่งการรักษา ชวยและทําผาตัดในผูปวยท่ีตนไดรับ มอบหมาย 
โดยการควบคุมของแพทยรุนพ่ี หรือแพทยหัวหนาสาย 
 2. แพทยประจําบานออกใบรับรองแพทยและใบความเห็นแพทยได แตไมมีสิทธิเก่ียวของกับใบชันสูตร
บาดแผลท่ีเก่ียวกับคดีตางๆ 
 3. แพทยประจําบานมีสิทธิในการเปนผูดําเนินสถานพยาบาลสวนตัว หรือประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
เอกชนได แตจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีแพทยประจําบาน 
 4. สิทธิในการลาหยุดงาน  

4.1 การลาหยุดพักผอนมีสิทธิหยุดพักผอนไดไมเกิน10วันตอปโดยขออนุมัติโดยตรงตอหัวหนาสายหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีฝกอบรมโดยตรง และท่ีการทําการลาเปนลายลักษณอักษร 
 4.2 การลากิจลากิจสวนตัวได 5 วันจะตองเขียนใบลาทุกครั้งและตองไดรับการอนุญาตจากแพทยหัวหนา
หนวย 

4.3 การลาปวยจะตองมีใบรับรองแพทยจากอาจารยแพทยทุกครั้ง  
 การลาทุกประเภท ลาปวย ลาพักผอน และลากิจท้ังสิ้นไมเกิน 15 วันตอป โดยในการลาของแตละ หนวยงาน
ท่ีฝกอบรมไมเกิน 5 วัน ถาเกินจากกําหนดนี้คณะกรรมการฝกอบรมฯ อาจพิจารณาใหฝกอบรมและปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ิมเติมในสาขาวิชาท่ีขาดการฝกอบรม หรือพิจารณาไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรได  
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 ในการลากิจ ลาพักรอน ยกเวนลาปวยจะตองปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว หรือได 
มอบหมายใหแพทยประจําบานทานอ่ืนปฏิบัติแทนแลว และแจงใหแพทยรุนพ่ีในสายทราบดวย  
 5. มีสิทธิในการพักอาศัยในสถานท่ีท่ีโรงพยาบาลจัดใหเปนหองพักแตตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบ             
ทุกประการ  
 6. มีสิทธิเขารักษาในโรงพยาบาลในอัตราคาหองพิเศษฟรี ท้ังนี้ตองอยูในดุลพินิจของผูอานวยการ 
 7. มีสิทธิในการใชหองสมุด ยืมหนังสือจากหองสมุด โดยตองปฏิบัติตามกฎของหองสมุด 
 8. มีสิทธิในการรับคาตอบแทนเปนคาลวงเวลาปฏิบัติหนาท่ีแพทยเวร เปนอัตราตามท่ีกําหนดไว 
 9. มีสิทธิในการลาพักการศึกษาหรือการฝกอบรมตลอดหลักสูตรไมเกิน 2 /ป  
4. การพิจารณาความผิด  
 การท่ีแพทยประจําบานทุกทานไดรับการคัดเลือกใหเขารับการศึกษาตอ เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญในสาขา
ดังกลาว ถือวา แพทยประจําบานทุกคนเปนผูท่ีมีความพรอมท่ีจะศึกษาหาความรู สะสมประสบการณ ในการท่ี  จะนํา
ความรูและประสบการณนี้ไปปฏิบัติงานรักษาผูปวยและญาติเพ่ือใหเกิดประโยชน แตในเวลาท่ีผานมาพบวามีแพทย
ประจําบานบางคน ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ขาดคุณสมบัติของการเปนแพทยท่ีดีและอาจจะเปนภัยท้ังตอตนเองผูปวย 
และสังคม ดังนั้นคณะกรรมการฝกอบรมฯ จึงมี ความจําเปนตองกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบและหนาท่ีของแพทย
ประจําบานใหยึดถือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของการฝกอบรมทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 
และเปนประโยชนตอผูปวย ดังนั้นหากแพทยประจําบานผูใดมิไดกระทําตาม กฎ ระเบียบและหนาท่ีของแพทยประจํา
บาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอผูปวยดวยจะถูกเขาพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือพิจารณาความผิดตอไปความผิดท่ีเกิดข้ึนนี้อาจจะเกิดจาก
ความผิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติตนอันไดแก การประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสม พูดจาไม สุภาพ กอเรื่องทะเลาะวิวาท 
เกิดการทํารายรางกาย หรือความผิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เชนการปฏิบัติงานไมเรียบรอย ไมปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบ ไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของอาจารยแพทยหรือแพทยรุนพ่ีการไมรักษาความลับผูปวย ขาดการปฏิบัติงาน โดย
ไมลาหรือแจงใหทราบลวงหนาเกิดผลเสียตอผูปวยท้ังจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย ไมเขารวมการ
ประชุม วิชาการ หรือไมเตรียมเอกสารการประชุมวิชาการ
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การดําเนินการตอความผิดท่ีเกิดข้ึน  
 ในกรณีท่ีเกิดการกระทําความผิดเกิดข้ึน ใหหัวหนา หรือเลขานุการคณะกรรมการฝกอบรมแพทย             
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนผูนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบเพ่ือพิจารณา โดย
จัดความผิดออกเปน 3 ระดับ 
 ระดับ 1 ความผิดเล็กนอยท่ีอาจจะเกิดผลเสียตอผูปวย ไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนาท่ีของ
แพทยประจําบาน เชน การลาหรือขาดการฝกอบรม (หรือลา) โดยไมแจงใหทราบ หรือมีเหตุอันสมควร                
การไมปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยรุนพ่ีหรืออาจารยแพทย เปนตน 
 ระดับ 2 ความผิดรายแรงโดยเกิดผลเสียตอผูปวยไมรุนแรง ไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ หนาท่ี
ของแพทยประจําบาน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของแพทยอาวุโส แลวมีผลใหเกิดผลเสียอันตราย                              (รวมถึง
ผลแทรกซอน) ตอผูปวย แตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมรุนแรงและสามารถแกไขได  
 ระดับ 3 ความผิดรายแรงเกิดผลเสียตอผูปวยอยางรุนแรง ไดแก การกระทําใดๆก็ตามท่ีทําใหเกิดอันตราย
หรือผลเสียตอผูปวย มีผลแทรกซอนท่ีทําใหตองไดรับการรักษาเพ่ิมเติม เชน การผาตัด หรือทําใหผูปวยเสียชีวิต โดย
ไมมีเหตุอันสมควรเชนการละท้ิงหนาท่ี หรือ เกิดจากความประมาทอยางรายแรง  
การพิจารณาความผิด  
 ใหพิจารณาตามระดับความผิด ไดแก ความผิดระดับ 1 คณะกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตาม
ระดับความรุนแรงหรือความถ่ีของความผิด โดยอาจจะตัดสินใน 3 ลักษณะ  
 1. ใหแพทยประจําบานทําบันทึกขอความชี้แจง และใหหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอกหรือเลขานุการ
คณะกรรมการฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือนดวยวาจา  
 2. ใหแพทยประจําบานทําบันทึกขอความชี้แจงและใหหัวหนาหนวยศัลยศาสตรหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ฝกอบรมฯ วากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พรอมกับใหแพทยประจําบานลงนามรับทราบ  
 3. กรณีท่ีทําความผิดซํ้าอีกหรือรุนแรงมากข้ึนใหพิจารณาเปนความผิดตามความผิดในระดับ 2 
บทลงโทษ 
  คณะกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอยางเปนธรรม และมีเมตตาธรรม               
ตามความรุนแรงและมีบทลงโทษใน 2 ลักษณะดังนี้  
 1. ใหภาคทัณฑ โดยแพทยประจําบานลงนามรับทราบหรือแจงใหทราบในท่ีประชุม  
 2. กรณีท่ีทําความผิดซํ้าหรือรุนแรง ใหพิจารณาเปนความผิดตามความผิดในระดับ 3  
 ความผิดระดับ 3 ใหคณะกรรมฝกอบรมฯพิจารณาเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน และนําผลการสอบสวนเขารายงานใหคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ กรณีท่ีคณะกรรมการสอบ
สวนขอเท็จจริงเห็นวามี ความผิด ใหคณะกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาความผิดอยางรอบคอบและเปนธรรม โดยมี
บทลงโทษใน 3 ลักษณะดังนี้  
 1. ใหแพทยประจําบานทานนั้นฝกอบรมและปฏิบัติงานซํ้าในหนวยงานท่ีเกิดความผิด 
 2. ใหแพทยประจําบานทานนั้นฝกอบรมและปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปท่ีกําลังศึกษาอยู  
 3. พิจารณาไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอก หรือใหออกจากการฝกอบรม 
 



45 

การใหออกหรือลาออกจากการฝกอบรม  

 ในระหวางการฝกอบรมศัลยศาสตรทรวงอก อาจจะมีเหตุทําใหตองลาออกหรือถูกใหออกจากการฝกอบรมนั้น  
 1. คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกพิจารณาแลวเห็นวาแพทยประจําบาน                      

มีความผิดอยางรายแรง และมีมติใหออกจากการฝกอบรมฯ  
 2. แพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกเองมีความประสงคท่ีจะขอลาออกจากการฝกอบรม  
 3. คณะกรรมการฝกอบรมฯ มีความเห็นวาแพทยประจําบานทานนั้นมีความผิดปกติหรือโรคท่ีเปนอยูเปน
อุปสรรคตอรับการฝกอบรม ตอไปแลวจะทําใหเกิดอันตรายตอตัวแพทยประจําบานนั้นหรือเกิดอันตรายตอผูปวย  
 4. คณะกรรมการฝกอบรมฯ พิจารณาแลววาแพทยประจําบานมีความผิด และมีมติใหซํ้าชั้นการฝกอบรมฯ
ตลอดหลักสูตร ไมเกิน 2 ป ท้ังนี้ข้ึนอยูการพิจารณาของคณะกรรมการฝกอบรมฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด  
การแจงความผิด  
 ใหหัวหนา หรือเลขานุการคณะกรรมการฝกอบรม ดําเนินการตามมติท่ีประชุม โดย  

 1. ทําหนังสือแจงใหแพทยประจําบานทานนั้นทราบภายใน 30 วัน  

 2. ทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ  
 3. ทําหนังสือแจงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
 
การอุทธรณ  
 กรณีความผิดรายแรงท่ีใหออกจากการฝกอบรมหรือไมสงสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรทรวงอกนั้น ใหแพทย
ประจําบานผูนั้น ดําเนินการอุทธรณไดภายใน 30 วันนับจากวันท่ีทราบหรือประกาศของคณะกรรมการฝกอบรมฯ 
โดยทําบันทึกขอความถึง ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใต
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภาทราบ เพ่ือใหดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
มติของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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การปฏิบัติงานดานการบริการและกิจกรรมทางวิชาการ 
ของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

1. การปฏิบัติงานบนหอผูปวย 
 1.1 หนาท่ีของแพทยประจําบานในการดูแลผูปวยใน ICU CVT 
                     (1) การดูแลผูปวยใน ICU CVT จําเปนตองทําอยางใกลชิด หลายๆครั้ง ตาม Protocol ท่ีมีอยูใน 
ICU CVT  และตามความจําเปน  การสั่ งการรักษาตองเขียนใหชัดเจนและอานออก โดยลงเวลาไวดวย                         
การปรับเปลี่ยน Settings ของ Respirator หรือ Rate ของ Infusion pump โดยแพทย จะตองแจงพยาบาลเจาของ
ไขทุกครั้ง  กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดูแลผูปวยใหปรึกษาอาจารยแพทยท่ีเปนเจาของผูปวยรายนั้น                   หรือ
อาจารยแพทยเวรในกรณีท่ีแจงอาจารยแพทยเจาของไขไมได 
                  (2) แพทยประจําบานตองเรียนรู การปรับเปลี่ยน Settings ของ Respirator, Rate ของ Infusion 
pump และ การปรับ Invasive monitor เพ่ือวัดคา Pressure ตางๆดวยตัวเองเปนบางครั้ง เพ่ือเปนการ Double 
check การวัดของพยาบาลดวย 
                    (3)  หัวหนาแพทยประจําบาน จําเปนตองคอยดูแล การหมุนเตียงใน ICU เพ่ือรองรับผูปวยหลัง
ผาตัดท่ีจะเขาในแตละวัน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและทันเวลา 
 1.2 หนาท่ีของแพทยประจําบานในการดูแลผูปวยบนหอผูปวย 
  (1)  Service round  แพทยประจําบานตองใหการดูแลผูปวย (service round) อยางนอย         วัน
ละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนและปรับเปลี่ยนการรักษา ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนไปของอาการหรือผลของ Investigation โดย
service round ตอนเชาตองดูแลผูปวย สั่งการรักษา แลวจึงรายงานอาจารยแพทยเจาของผูปวยแตละราย สวน 
service round   ตอนเย็นใหแพทยประจําบานกําหนดเวลาตามความเหมาะสม กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการดูแล
ผูปวยนอกเวลาราชการใหรายงานอาจารยแพทยท่ีเปนเจาของผูปวยแตละราย หรือ รายงานอาจารยแพทยเวร 
  (2)  การวางแผนจําหนายผูปวย ควรสั่งการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีตองการติดตามผลในวันนัด 
(Follow up) ใหเรียบรอย นอกจากนี้ ควรแจงผูปวย  และพยาบาลลวงหนา 1-2 วัน เพ่ือใหเตรียมตัวและตามญาติมา
รับตามกําหนด สําหรับการตรวจติดตามผลใหนัด 2 สัปดาห หลังจําหนาย 
  (3)  แพทยประจําบานมีหนาท่ีรับผิดชอบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยในใหถูกตองครบถวนและ
ทันเวลาทุกแฟมตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
      - Admission note มีบันทึกครบถวนท้ังรายละเอียดท่ัวไปของผูปวย วันท่ี อาการนํา ประวัติ
ปจจุบัน ประวัติอดีต โรคประจําตัวและความผิดปกติอ่ืน ๆ ผลการตรวจรางการแรกรับ การวิเคราะหและสรุปปญหา 
และการวางแผนการรักษา 
      -  Problem list มีรายละเอียดครบถวนตามแบบของโรงพยาบาล 
      - Progress note ใหเขียนตามแนวทาง SOAP โดยบันทึกรายละเอียดทุกครั้งท่ีผูปวยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคลินิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา ผูปวยหลังการผาตัด 3 วันแรก ควรมีการบันทึกทุกวัน และ
บันทึกทุก 2 – 3 วัน ในผูปวยท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน อยูในระหวางรอการผาตัด หรือรับการรักษาทางรังสี
รักษา เปนตน 
 - Operative note   สําหรับการผาตัดหัวใจตองบันทึกโดยแพทยผูผาตัดหรือแพทยผูชวยผาตัด
เทานั้น และตองมีรายละเอียดครบถวนตามแบบบันทึกของหนวย ใสไวในเวชระเบียนผูปวยใน ภายใน 24 ชั่วโมง
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                     - Discharge summary note  สรุปครบถวนตามแบบของโรงพยาบาล  ตรวจดูความถูกตองของ 
ICD10 และ ICD9CM โดยเฉพาะอยางยิ่งรายละเอียดการผาตัด เชน CABG เปนตน ภาวะแทรกซอน                    ผล
รายงานทางพยาธิวิทยา วันนัด ยาท่ีใหกลับบาน และแผนการรักษาตอไป   ใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจําหนาย
ผูปวย 
 
2. การปฏิบัติงานท่ีหองตรวจผูปวยนอก 
  หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีวันออกตรวจผูปวยนอกทุกวันศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น.   แพทย
ประจําบานตองออกตรวจผูปวยนอกตามวันท่ีออกตรวจของหนวย โดยสามารถปรึกษาผูปวยท่ีมีปญหากับอาจารย
แพทยไดตลอดเวลา นอกจากนี้ แพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ ยังมีหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงและใหความรูกับ แพทย
ประจําบานศัลยกรรมหนวยอ่ืน, Extern และนักเรียนแพทยทหาร ท่ีมาปฏิบัติงานในหนวยดวย และเพ่ือใหการติดตาม
ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ   ดังนี้ 
 2.1 สําหรับผูปวยท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาลทุกรายท่ีนัดมา F/U ท่ี OPD ตองมี discharge summary 
วามียาอะไรกลับบานบาง และมีแผนจะติดตามการรักษาเรื่องอะไร ในกรณีท่ีตองการผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ตอง
ใหผูปวยไปตรวจใหเสร็จกอนพบแพทย เชน เจาะเลือด, ผลตรวจทางพยาธิวิทยา, x-ray เปนตน ดังนั้น เม่ือผูปวยเขา
รับการตรวจจากแพทยแลว จะไดสามารถไปซ้ือยา และกลับบานไดเลยเปนการประหยัดเวลาในการรับบริการแก
ผูปวยและแพทย 
 2.2 การนัดผูปวยลวงหนาเพ่ือรับเปนผูปวยใน ตองผานการรับรองจากอาจารยแพทยทุกครั้ง 
 
3 การปฏิบัติงานท่ีหองผาตัด 
 3.1 หนวยศัลยกรรมทรวงอก ฯ มีวันผาตัดหลัก 3 วันๆละ 2 หอง ในวันจันทร, วันพุธ 
และวันพฤหัสบดี (รวม สัปดาหละ 6 หอง ) 
 3.2 ขอปฏิบัติของแพทยประจําบานในหองผาตัด 

 (1) การเตรียมผูปวยกอนผาตัด ควรตรวจสอบผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปนใหครบถวน               
ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีผูปวยตองไดรับการแกไข ควรปรึกษากับหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเรียบรอย โดยยึดหลักความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ในกรณีท่ีตองมีการงดผาตัด ใหแจงอาจารย
แพทยเจาของไขทราบโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสามารถเลื่อนการผาตัด case ของวันอ่ืน ๆ ท่ีใชเวลาในการผาตัดใกลเคียง
กันมา set แทน 

 (2)  การ set ผูปวยผาตัด elective  ใหไป set ท่ี บก.กองศัลยกรรม ไมเกิน 14.00 น. กอนวันผาตัด 
1 วัน ถาไมทันหรือมีการเปลี่ยนแปลงผูปวยหลังเวลาท่ีกําหนด ใหไป set ใหมท่ีหองรอฟนของหองผาตัด  กรณีมี 
Emergency case ใหไป set ท่ีหองรอฟนโดยจะตองเขียนรายละเอียด Condition และ ผล Lab ท่ีเก่ียวของใหหมอ
ดมยาทราบ 

          (3)  ในวันท่ีมีการผาตัด ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ มา standby ในหองผาตัดท้ัง 2 
หองขณะท่ี วิสัญญีแพทยเริ่มทํา vascular access และรับผิดชอบจนผาตัดเสร็จแลวอยูกับ case ตลอด จนกระท่ัง
ผูปวยเดินทางถึง ICU 
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4 การรับหรือสงปรึกษาผูปวยท้ังในและนอกหนวยศัลยกรรมทรวงอก 
          การรับปรึกษา ใหแพทยประจําบานไปรับปรึกษา แลวรายงานอาจารยแพทยตามตารางเวรของอาจารยแพทย 
ยกเวนมีการระบุชื่ออาจารยแพทยท่ีตองการสงปรึกษาโดยเฉพาะ สวนการจะสงผูปวยไปปรึกษายังหนวยงานอ่ืนๆ            
ใหผานความเห็นชอบจากอาจารยแพทยเจาของผูปวยทุกราย สําหรับแนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวง
อกอยูใน ผนวกท่ี 8 
5 การรับ-การสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล 
 ใหแพทยประจาํบานรบัปรึกษา แลวรายงานอาจารยแพทยเวรกอนตอบรับการสงระหวางโรงพยาบาลทุกราย 
ในกรณีท่ีไมสามารถตามอาจารยแพทยเวรได การรับสงตอใหแพทยประจําบานติดตอหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอก 
โดยตรงการรับ Referผูปวยไวรักษาใหถือปฏิบัติตามนโยบายของ รพ.พระมงกุฎเกลา โดยตองพยายามหาเตียงรับ
ผูปวยท่ีเปนทหารและครอบครัว และ ผูปวยท่ีใชสิทธิ์ประกันสังคมและประกันสุขภาพของ รพ.พระมงกุฎเกลาใหได   
นอกจากนี้ ผูปวยท่ีไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ใหแพทยประจําบานท่ีรับผูปวยทําการตรวจประเมินผูปวย 
และรายงานสภาวะผูปวยใหอาจารยแพทยท่ีอยูเวรรับทราบทันที   
6 การอยูเวรนอกเวลาราชการ  
 หัวหนาแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ  มีหนาท่ีจัดเวรนอกเวลาราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย, 
เหมาะสม และยุติธรรม ลวงหนา 1 เดือน แลวนําไปให บก. กองศัลยกรรม เพ่ือติดประกาศแจงใหทราบท่ัวกัน  โดยมี
หลักการดังนี้ 
 6.1 ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมหนวยอ่ืนท่ีมาปฏิบัติงานในหนวย และ/หรือ แพทยประจําบานศัลยกรรม
ทรวงอกฯ ป 3 สลับกันอยูเวรเทาๆกัน เปน 1st call  โดยใชนามปรึกษาวา “แพทยเวรศัลยกรรมทรวงอก” 
 6.2 ใหแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ สลับกันอยูเวรเทาๆกัน  โดยมี ป 4 (หรือปท่ี 1 
ในหลักสูตรตอยอด) เปน 2nd call สวนป 5 (หรือปท่ี 2 ในหลักสูตรตอยอด) อยูเวรเปน 3rd call 7 การปฏิบัติทาง
ธุรการท่ัวไป  
 7.1 การตามอาจารยแพทยเวรนั้น จะมีตารางการอยูเวรของอาจารยแพทยในแตละวัน ติดประกาศใหทราบ
ลวงหนา 1 เดือน การติดตออาจารยแพทยแตละคน และสถานท่ีสําคัญ มีรายละเอียดเบอรโทรศัพท ใน ผนวกท่ี 9 
 7.2 ในกรณีท่ีเกิดปญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะความขัดแยงกับหนวยงานอ่ืนๆ ควรรายงาน               ให
อาจารยแพทยทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาตอไป 
 7.3 ในกรณีผูปวยเสียชีวิต แพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาท่ีติดตอกับญาติเพ่ือ  พยายาม ของ Autopsy 
 7.4 การลาทุกประเภทของแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯ ตองขออนุญาตจากแพทยหัวหนา              
หนวย ฯ ทุกครั้ง 
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8. การปฏิบัติงานดานกิจกรรมทางวิชาการ 
การประชุมวิชาการตางๆ 

การประชุมทางวิชาการภายในโรงพยาบาล จํานวนครั้งตอสัปดาหหรือเดือน 
Monthly report 
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

1 ครั้ง/เดือน 
(วันศุกร 08.00-09.00 น.) 

Morbidity and mortality conference 
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

1 ครั้ง/เดือน 
(วันศุกร 08.00-09.00 น.) 

Unit grand round  (Bedside teaching round) & Interesting 
cases conference หองประชุมรอดวรรณะ/หอผูปวยศัลยกรรม 

1 ครั้ง/สัปดาห  
(ทุกวันอังคาร 09.00-13.00 น.) 

Topic review 
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

1 ครั้ง/เดือน 
(วันศุกร 08.00-09.00 น.) 

Journal review 
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 

1 ครั้ง/เดือน 
(วันศุกร 08.00-09.00 น.) 

Heart team conference ( Adult cardiology – CVT Cath 
conference)  หองประชุมชั้น 4 ตึกสมเด็จยา 90 

1 ครั้ง/สัปดาห  
(ทุกวันอังคาร 14.00-16.00 น.) 

Pediatric cardiology – CVT Cath conference 
หองประชุมหนวยโรคหัวใจเด็ก ชั้น 4 ตึกพัชรกิตติยาภา 

1 ครั้ง/สัปดาห  
(ทุกวันพุธ 08.00-09.00 น.) 

Pre-operative round 
หองประชุมรอดวรรณะ สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

1 ครั้ง/สัปดาห  
(ทุกวันศุกร 14.00-16.00 น.) 

Tumor conference  
หองประชุมวิศิษฐ ภัทรดิษฐ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

1 ครั้ง/เดือน 
(วันศุกร 08.00-09.00 น.) 

การประชุมประจําปของโรงพยาบาล ทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
การจัดประชุมภายในทางวิชาการอ่ืนๆ หรือทํา workshop เปน
ครั้งคราว 

1-2 ครั้ง/ป 

หมายเหตุ แพทยประจําบาน จําเปนตอง attend การประชุมภายในดังกลาวขางตนเปนจํานวน ต้ังแต 80% 

ข้ึนไป จึงจะผานเกณฑการเลื่อนชั้นปได 
 
การประชุมอ่ืนๆในหนวยศัลยกรรมทรวงอก รายละเอียดและจํานวนครั้ง 
การประชุมรวม PCT  ทุก 3 เดือน 
การประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตร และคณะกรรมการ
ฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

ทุก 3 เดือน 
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การประชุมทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล จํานวนครั้งตอสัปดาหหรือเดือน 
Interhospital conference ของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ ทุก 2 เดือน (วันเสาร 8.00-16.00 น.) 
ประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ปละ 1 ครั้ง (ก.ค. ของทุกป) 
ประชุม Two days in Cardiology ปละ 1 ครั้ง (ธ.ค. ของทุกป) 
ประชุมประจําปสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ ปละ 1 ครั้ง (ม.ค. ของทุกป) 
อบรมระยะสั้นของสมาคมศัลยแพทยทรวงอกฯ ปละ 1 ครั้ง (พ.ค. ของทุกป) 
ประชุมสมาคมแพทยโรคหัวใจ ปละ 2 ครั้ง 
Interhospital  pediatric cardiology conference 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 

อังคาร Ward round 
Monthly report อังคาร (ท่ี 1) 

M&M conference อังคาร (ท่ี 3) 
Topic review อังคาร (ท่ี 2 และ 4) 

Unit grand round  (Bedside 
teaching round) &Interesting 

cases conference 

Adult cardiology 
– CVT Cath 
conference 

พุธ Ward round 
Pediatric cardiology – CVT Cath 

conference 
OR 

พฤหัส Ward round OR 

ศุกร Ward round 
Tumor conference สลับกับ 

Journal review 
OPD Pre-op round 

หมายเหตุ 1600 – 1800 น. ทุกวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน จัดกิจกรรม Resident hour 
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10. หนังสือและวารสารท่ีควรอาน 
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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ผนวกที ่2 

2.1 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวจิัย 

   

แพทยประจําบาน (หลักสูตร 5 ป) แตละช้ันป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 

              แพทยประจาํบานปที ่3 

หวัขอ ผาน ไมผาน วนัที ่

1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา    

2. จัดทําโครงรางงานวิจัย    

3. แกไขโครงรางงานวิจัย    

4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย    

5. เริ่มเก็บขอมูล    

              แพทยประจาํบานปที ่4 

หวัขอ ผาน ไมผาน วนัที ่

1. เก็บขอมูลวิจัย    

2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

              แพทยประจาํบานปที ่5 

หวัขอ ผาน ไมผาน วนัที ่

1. เก็บขอมูลวิจัยตอ    

2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย    

5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข    

6. นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ    

7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ    

 

      อาจารยท่ีปรึกษา………………………………………………………. 
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2.2 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวจิัย 

 แพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 

              แพทยประจาํบานปที ่4 

หวัขอ ผาน ไมผาน วนัที ่

1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา    

2. จัดทําโครงรางงานวิจัย    

3. แกไขโครงรางงานวิจัย    

4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย    

5. เริ่มเก็บขอมูลวิจัย    

6. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

7. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

 

              แพทยประจาํบานปที ่5 

หวัขอ ผาน ไมผาน วนัที ่

1. เก็บขอมูลวิจัยตอ    

2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย    

5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข    

6. นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ    

7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ    

 

 

      อาจารยท่ีปรึกษา………………………………………………………. 
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ผนวกที ่3 

แบบฟอรมสาระการประเมนิในแตละชนดิของหตัถการหรอืการผาตดัของ 

แพทยประจาํบาน สาขาศลัยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา (PBA) 

แพทยผูทาํหัตถการ........................................................................... ชัน้ปที.่.......... 

OPERATION : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ระดับ 5 ขั้นทีจ่ะนําไปสู EPA คือ     L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ 

        L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

         L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมอีาจารยใหความชวยเหลือเมือ่ตองการ 

         L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

        L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูที่มีประสบการณนอยกวา 

หมายเหต ุผลของ PBA นี้ จะใชเลื่อนชั้นปได จะตองเปน EPA ท่ีผานถึงระดับ L4 ข้ึนไปท้ัง 6 หัวขอ 

COMMENT : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

      อาจารยผูควบคุม………………………………………………………. 

      วันท่ีประเมิน......................................................................

Items  ตั้งแต L4 ข้ึนไป นอยกวา L4 

1. Consent for operation   

2. Preoperative care   

3. Exposure and closure   

4. Surgical technique   

5. Operative note   

6. Postoperative care   
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ผนวกท่ี 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) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
1.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
2. Lung surgery 
2.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Lung surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
2.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Lung surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          
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3. Esophageal surgery 
3.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophageal surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
4. Valve surgery 
4.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Valve surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          
 

4.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Valve surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          
 

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

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          
 

5.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Coronary artery bypass graft (CABG) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

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

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
6.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Congenital heart disease) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
7. Aortic surgery 
7.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Aortic surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
8. Peripheral vascular surgery 
8.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Peripheral vascular surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          
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9. Bronchoscopy 
9.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Bronchoscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
9.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Bronchoscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
10. Esophago-gastroscopy 
10.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Esophago-gastroscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
10.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophago-gastroscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 
หมายเหตุ 
(ผลการผาตัด) 

1          

2          



69 

ผนวกที ่5 
5.1 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของแพทยประจําบาน สาขาศลัยศาสตรทรวงอก  

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา โดยคณาจารย  
ผูถูกประเมิน               ชั้นปที่        ชวงเวลาทีป่ฏิบัตงิาน                                                          
สถานที่ในการปฏิบตัิงาน                               
 

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและ conferences ตางๆ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
ความรูประเมินจากการดูแลผูปวยทั้งที่ OPD และบนหอผูปวย ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
ความรูประเมินในระหวางการผาตัด ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถูกตอง เหมาะสม 
และสม่ําเสมอ 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷4) (A) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

2. การประเมินดานทักษะในการผาตัด (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ทักษะในการชวยผาตัด หรือชวยทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
ทักษะในการทาํผาตัด หรือทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิาน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ความตั้งใจ เอาใจใส ใฝที่จะเรียนรู และนาํ IT เขามาใชในการหาความรูและ
ปฏิบัติงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานตามหนาที่ ความเปนผูนํา การบริหารจัดการ และ
การรักษาเวลา 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบยีบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้การดูแล
ความสมบูรณของเวชระเบียน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ และการทาํงานเปนทีมกับ
ผูรวมงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชพีแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
เหมาะสมกับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

 
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการประเมิน    [   ] ผาน [   ] ไมผาน                 อาจารยผูประเมนิ (ลงชื่อ)……………………………………….   
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5.2 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของแพทยประจําบาน สาขาศลัยศาสตรทรวงอก  

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา โดยผูรวมงาน/นกัเรียนแพทย  
ผูถูกประเมิน               ชั้นปที่        ชวงเวลาทีป่ฏิบัตงิาน                                                          
สถานที่ในการปฏิบตัิงาน                               
 

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ความรูทางวชิาการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถูกตอง เหมาะสม 
และสม่ําเสมอ 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷2) (A) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

2. การประเมินดานทักษะในการทําหัตถการ (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ทักษะในการชวยทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
ทักษะในการทาํหัตถการดวยตนเอง ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิาน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 
ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานตามหนาที ่ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
ความเปนผูนํา ความเชื่อมั่นในตวัเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน 
และการรักษาเวลา 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบยีบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้การดูแล
ความสมบูรณของเวชระเบียน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสื่อสาร และ
การทํางานเปนทีมกับผูรวมงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชพีแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่
เหมาะสมกับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

 
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูรวมงาน 
: ตําแหนงของผูรวมงานที่ประเมิน คือ ………………………………………. 
นักเรียนแพทย : ชั้นปของนักเรียนแพทยทีป่ระเมิน คือ ………………………………………. 
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ผนวกท่ี 6 

แบบประเมินอาจารย ...............................................  
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

โดยแพทยประจําบาน ช้ันปที่ ........ 
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน.................................... 

 

หัวขอการประเมิน 

คะแนน 

5 
Outstanding 

                              
4 

Above 
Average 

3 
Average 

2 
Marginal 

1 
Poor 

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรกัษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินจิฉัยโรค การ

ดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ยูภายใต
การดแูล 

     

2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนัสมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการ
ตรวจรักษาผูปวยในสายงาน 

     

3. มีสวนรวมในกจิกรรมทางวิชาการของโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทั่วไป 
เชน conference , lectures , rounds อยางสม่ําเสมอ 

     

4. มีเทคนิคการผาตัด หรอืการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตราฐาน และสามารถถายทอดสูแพทย
ประจําบานไดเปนอยางด ี

     

5.  มีความตั้งใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดทําหัตถการดวยตนเอง       
6. มีความพรอมใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการดแูลผูปวย      
7. กระตุนสงเสริมการทํางานและการหาความรูเพ่ิมเตมิของแพทยประจําบานอยางสม่ําเสมอ      
8. ใหการประเมนิการปฏิบัติงานและรับฟงความคิดเห็นของแพทยประจําบาน      
9. เปนแบบอยางการปฏิบัติตัวที่ดีใหแกแพทยประจําบาน มีความสัมพันธอนัดีตอผูปวย ญาติ
ผูปวย นักเรียนแพทยทหาร ตลอดจนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอื่น 

     

 
ขอเสนอแนะ

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

................................................................................................................................................ 
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ผนวกท่ี 7 
แบบประเมินศัลยแพทยผูผานการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ช่ือ - สกลุ       โรงพยาบาล        

หัวขอการประเมิน 
คะแนน 

5 4                         3 2 1 

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรกัษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวินจิฉัยโรค การ

ดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ยูภายใต
การดแูล 

     

2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนัสมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการ
ตรวจรักษาผูปวยในสายงาน 

     

3. มีสวนรวมในกจิกรรมทางวิชาการของหนวยงาน  เชน conference , lectures , 
rounds อยางสม่ําเสมอ 

     

4. มีเทคนิคการผาตัด หรอืการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตรฐาน และสามารถถายทอดสูแพทยรุน
นอง ไดเปนอยางด ี

     

5.  มีความตั้งใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยรุนนองไดทําหัตถการดวยตนเอง       
6. มีความพรอมใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการดแูลผูปวย      
7. ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที ่      
8. ความเปนผูนํา ความเชือ่มัน่ในตวัเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน และ
การรักษาเวลา 

     

9. ความมีวนิัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลความ
สมบูรณของเวชระเบียน 

     

10. ความมมีนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการส่ือสาร และการ

ทํางานเปนทมีกับผูรวมงาน 

     

11. การดํารงไวซ่ึงเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตวั การส่ือสารที่เหมาะสม
กับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

     

 
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
       
      ผูประเมิน......................................................................... 
                 ตําแหนง......................................................................... 
      วันท่ีประเมิน................................................................... 
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ผนวกที ่8 

แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 

     8.1 จากหองฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ER 

Trauma Non - Trauma 

ศลัยกรรมอบุตัเิหต ุ ศลัยกรรมทรวงอกฯ 

ศลัยกรรม 2 

ศลัยกรรม 3 

 

ศลัยกรรมทรวงอกฯ 2nd  call 

Staff เวร 

ศลัยกรรมทรวงอกฯ 2nd  call 

 

Staff เวร 

ศลัยกรรม

ทรวงอกฯ  
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แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 

    8.2 ผูปวยใน Ward ศัลยกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ward ศัลยกรรม 

ศัลยกรรมทรวงอกฯ 

ศลัยกรรมทรวงอกฯ 2nd  call 

Staff เวร 
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แนวทางการปรึกษาแพทยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 

  8.3 ผูปวยนอก / ใน Ward ศัลยกรรม หรือ Ward นอกกองศัลยกรรม 

 1 การปรึกษาเรงดวน ( ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมทรวงอกฯ ) ใหปรึกษาทาโทรศัพท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การปรึกษาในภาวะไมเรงดวน ( Elective case , OPD case ) มีแนวทางปรึกษาได 2 แนวทาง  

      3.2.1  การสงใบปรึกษาตามปกติ ในกรณีท่ีผูปวยยังไมจําหนายออกจาก รพ. 

      3.2.2  สงผูปวยพบแพทยท่ี OPD ศัลยกรรมทรวงอกฯ วันศุกร เวลา 08.30 – 12.00 น. 

หมายเหตุ   

1.  แพทยเวรศัลยกรรมทรวงอกฯ จัดจากแพทยประจําบานศัลยกรรมทรวงอกฯปท่ี 3 หรือสลับกับแพทย
ประจําบานศัลยกรรมท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ในหนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ในขณะนั้น 

2. ศัลยกรรมทรวงอกฯ 2 หมายถึงแพทยประจาํบานศัลยกรรมทรวงอกฯปท่ี 4 หรือ 5 ท่ีอยูเวร  
3. ในบางเวลาอาจไมมีการจัดแพทยเวรครบทุกลําดับข้ัน  ดังนั้นการติดตามเพ่ือปรึกษา  ถาติดตอไมไดใน

ลําดับตน  ใหเลื่อนการติดตอแพทยเวรในลําดับถัดไปจนถึง Staff เวร และหัวหนาหนวยศัลยกรรมทรวงอก 

Ward, OPD 

 ศัลยกรรมทรวงอก

 

ศลัยกรรมทรวงอกฯ 2nd  call 

Staff เวร 
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ผนวกท่ี 9 
9.1 หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงาน                                               

 
หนวยงาน เบอรโทรศัพท เบอรโทรศัพทภายใน 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ 02-3547600 - 24 - 
กองศัลยกรรม 02-3547742 93231 
สํานักงานหนวยศัลยกรรมทรวงอกหัวใจ 
และหลอดเลือด 

02-3545366 93919 

สํานักงานแพทยโรคหัวใจเด็ก 02-6444134 94121 
สํานักงานอายุรแพทยโรคหัวใจ 02-3547726 93827 
หองสวนหัวใจ  93829 
หอง Echo  93324 
I.C.U. ศัลยกรรม 02-3547706, 

087-6808656 
93918, 
99491, 99492 

I.C.U. CVT  93146 
I.C.U. Trauma 084-6369982 93420 
C.C.U. 02-3547638 93822 

Neonatal I.C.U. ( NICU )  94109 
Pediatric I.C.U. ( PICU )  94114 

หองผาตัดศัลยกรรม  93143 
หองรอฟน  94023, 94024 
หองผาตัดตึกอุบัติเหตุ  93415 
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9.2 หมายเลขโทรศัพทติดตอบุคลากร 
 

ศัลยแพทย 
 

รายชื่อ มือถือ 
พล.ท. ณรงค  รอดวรรณะ 081-8089453 
พล.อ. อรชนุ  พิบูลนครินทร 081-9367788 
พล.ท. นพดล  เพ็ญกิตติ 086-6165623 

พล.ต. วรสิน  เกตานนท 089-8815487 
พล.ต. ธีรฉัตร  ศิลารัตน 081-6241081 
พล.ต. ชัชชัย  เต็มยอด 081-3414754 
พ.อ. ชาคริต  คงไทย 087-7176510 
พล.ต. เกรียงชัย  ประสงคสุกาญจน 084–6471555 
พ.อ. ไผ  บุญศิริ 081-6201122 
พ.อ. สักกะ รักษาทรัพย 099-3654699 
พ.ต. จิรศักดิ์  เสวตรวิทย 081-6598034 

 
นักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม 

 

รายชื่อ มือถือ 
พ.ต.หญิง  นัดดา   เณรพงษ 084-1088056 
พ.ต.หญิง  อาภาพร  พิรุณเนตร 081-7904954 

ร.อ.หญิง  วาสิน ี  มาลัยลอย 061-2623922 
นส. กนกวรรณ   พุมเจริญ 094-6296115 
นส. พนิดา   เย็นธรามาส 093-1343493 
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หลักสูตรและเกณฑการ 
ฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

สาขาศลัยศาสตรทรวงอก  
กองศัลยกรรม  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ฉบับ พ.ศ. 2563 
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หลักสตูรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ฉบับ พ.ศ. 2563 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย :       หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

         ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม 
         โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

     ภาษาอังกฤษ : Phramongkutklao Residency Training in Thoracic Surgery 

2. ช่ือคุณวุฒิ ( ตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา ) 
    2.1 ช่ือวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม  ภาษาไทย : วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
          ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery  
ชื่อยอ   ภาษาไทย : วว. สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
          ภาษาอังกฤษ : Dip., Thai Board of Thoracic Surgery 

    2.2 ช่ือหนังสืออนุมัติ  
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
                        สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
         ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery  

ชื่อยอ ภาษาไทย : อว. สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
        ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการ

ฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการกําหนด
หลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติงาน จัดการประเมินผลและสอบในแตละชั้นป กําหนดเกณฑผานชั้นป จนกระท่ังสําเร็จ
หลักสูตรในชั้นปสุดทายและมีคุณสมบัติพรอมท่ีจะเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรตามมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา
บานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยสภาตอไป 
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4. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกของหนวย

ศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีเปาหมายเพ่ือฝกอบรมใหแพทยประจําบาน สําเร็จเปน

ศัลยแพทยทรวงอกท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 4.1 มีความรู ความชํานาญ ตามมาตรฐานสากล สามารถใชความรูและทักษะนั้นในการดูแลผูปวยไดอยางอยาง

เหมาะสม เปนท่ียอมรับและเชื่อถือไดของสังคม  

 4.2 มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผูปวย

เปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม 

 4.3 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมท้ังผูปวยและญาต ิ

 4.4 สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาขีพหรือเปนทีมได 

 4.5 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ 

 4.6 มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 

 การฝกอบรมประกอบดวย การใหความรูทางวิชาการ ประสบการณและทักษะในการรักษาดูแลผูปวย และทักษะ

ในหัตถการทางศัลยกรรมทรวงอก มีระบบกํากับดูแลใหแพทยประจําบานสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 

ตามลําดับข้ัน สรางอุปนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบ สามารถใหการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การตัดสินใจ และ

การแกปญหาตางๆไดอยางเหมาะสมถูกตองและปลอดภัย  

 หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก กําหนดใหแพทยประจําบานมีความรู ทักษะและประสบการณในศัลยศาสตรท่ัวไป

และสาขาอ่ืนๆดวยโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจากศัลยแพทยทรวงอกนอกจากจะมีหนาท่ีใหบริการทาง

ศัลยกรรมทรวงอกแลว ในบางสภาวะและบางสถานท่ี จะตองสามารถใหการรักษาเบื้องตนทางศัลยศาสตรท่ัวไปได 

 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอก จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องตามยุค

สมัย ท้ังในวิชาการความรูและระยะเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหทันตามมาตรฐานสากล ทําใหศัลยแพทยท่ีผานการฝกอบรม 

มีมาตรฐานและเกียรติภูมิเปนท่ียอมรับของศัลยแพทยนานาประเทศ สามารถไปศึกษาตอ และปฏิบัติงานในตางประเทศได

อยางเหมาะสม ท้ังยังเปนประโยชนตอการพัฒนาศัลยศาสตรของประเทศไทยอีกดวย 

5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 
     ตองการใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรทรวงอกมี สมรรถนะ 6 ดาน ดังตอไปนี้  
   5.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

  -สามารถประเมินลักษณะทางคลนิิกของโรคทางศัลยศาสตรทรวงอกท่ีสําคัญและพบบอย (Clinical Assessment) 

-สามารถตรวจหาสาเหตุและวิเคราะหโรคในผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก (Patient Investigation) 
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-ดูแลรักษาใหคําแนะนําการปองกันโรคแกผูปวยได (Patient Management) 

-มีทักษะการดูแลผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอกอยางเหมาะสม (Practical Skills) 

-สามารถทําหัตถการพ้ืนฐานเพ่ือรักษาผูปวยโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก (Surgical Skills) 

-สามารถปองกันและสงเสริมสุขภาพท่ีจําเปน (Health Promotion and Disease Prevention) 

   5.2 ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน  (Medical 

Knowledge and Skills) 

-มีความรู วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรท่ัวไปและทรวงอก 

-มีความรู ความเชี่ยวชาญในโรค การปองกัน และรักษาโรคทางศัลยศาสตรทรวงอก 

  5.3 การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

-มีทักษะในวิชาชีพ สามารถทําหัตถการและผาตัดตามเกณฑท่ีกําหนดทางศัลยศาสตรทรวงอกไดดวยตนเอง 

(Technical skills) 

-สามารถสรางและวิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยสาขาศัลยศาสตรทรวงอกได 

-สามารถนําเทคโนโลยีการสื่ อสาร (Information Technology) มาใช ให เกิดประโยชน ท้ั งในวิชาชีพและ                       

ในการดูแลผูปวย 

-มีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Professional Development) 

-มีการเขารวมการประชุมทางวิชาการ อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อยางสมํ่าเสมอ 

  5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

-นําเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทยและอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

-สามารถถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย พยาบาล ผูรวมงาน และบุคลากรทางการแพทย

อ่ืนๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

-สามารถสื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

-มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  5.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
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-มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

-มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงานและเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

-เคารพสิทธิผูปวย รวมท้ังการรักษาความลับของผูปวย  

-มีความสามารถดาน Non-technical skills ตางๆ เชน การตระหนักรูในปญหา (Situation awareness), การ

ตัดสินใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส และเขาใจ (Empathy), การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร 

(Management), การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องตางๆ (Prioritization), การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม 

(Communication and Teamwork) และความเปนผูนําในวิชาชีพ (Leadership) เปนตน  

  5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

-มีความรูเก่ียวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ 

-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 รปูแบบ ดังนี ้

6.1.1 มอบหมายใหดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 
ใหสถาบันฝกอบรมจัดตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน โดยมีการมอบหมาย 

ใหผูรับการฝกอบรม มีความรับผิดชอบตาง ๆ ในความควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรมดังตอไปนี้ 
             ก. แพทยประจําบานปท่ี 1 และ 2 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมท่ัวไประดับไม
ซับซอนท้ังในผูปวยนอกและผูปวยใน รวมถึงศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก  
                         - ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมท่ีหองตรวจโรคผูปวยนอก 
                         - ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจําบานชั้นสูงกวา 
                         - ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมท่ีพบบอยและท่ีวินิจฉัยไมซับซอนดวยตนเอง 
                         - ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจําบานชั้นสูงกวา 
                         - ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการรวมกับแพทยประจํา 
บานชั้นสูงกวาและชวยแพทยประจําบานชั้นสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวยท่ีซับซอนมากข้ึน 
             ข. แพทยประจําบานปท่ี 3 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลรักษา ชวยผาตัด และทําหัตถการตามชั้นปท่ีกําหนดใน
ผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมท้ังรับปรึกษาปญหาผูปวยจากนอกแผนกศัลยกรรมทรวงอก 
             ค. แพทยประจําบานปท่ี 4 ดูแลรักษา ชวยผาตัด ทําหัตถการ และผาตัดตามชั้นปท่ีกําหนดในผูปวยทาง
ศัลยกรรมทรวงอกท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการท่ีมีความซับซอนมากข้ึนกวาแพทยประจําบานชั้นปท่ี 3 และเปนท่ี
ปรึกษาของแพทยประจําบานชั้นต่ํากวาในการดูแลและรักษาผูปวย 
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             ง. แพทยประจําบานปท่ี 5 ดูแลรักษา ชวยผาตัด ทําหัตถการ และผาตัดตามชั้นปท่ีกําหนดในผูปวยทาง
ศัลยกรรมทรวงอกท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการท่ีมีความซับซอนมากข้ึนกวาแพทยประจําบานชั้นปท่ี 4 และเปนท่ี
ปรึกษาหลัก หรือหัวหนาชุดของแพทยประจําบานชั้นต่ํากวาในการดูแลและรักษาผูปวย 

6.1.2 หมุนเวียนไปเรียนรูยังแหลงความรูท่ีเกี่ยวของตางๆ (Medical Knowledge) 
เนื่องจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางมากและรวดเร็ว ฉะนั้น

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก จึงมีจุดประสงคท่ีจะใหแพทยประจําบานได 
    - เรียนรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (Correlated basic medical science)  
    - เรียนรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป  
    - เรียนรูศัลยศาสตรสาขาวิชาเฉพาะทางตางๆ และสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับศัลยศาสตร 
    - เรียนรูศัลยศาสตรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตรหลอดอาหาร และศัลยศาสตรหลอดเลือด 
    - เรียนรูวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ท้ัง 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult cardio-

vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ใหมีความเชี่ยวชาญและแตกฉาน 
          - หมุนเวียนไปทางแผนกอายุรกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาหาความรูเก่ียวกับ Diagnostic investigation และ 
Intervention ตางๆ 
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    - มีประสบการณในการผาตัดรักษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะการตัดสินใจในการแกปญหาตางๆอยางเปน
ระบบ ถูกตองเหมาะสม โดยในปสุดทายของการฝกอบรมจะไดทําหนาท่ีเปนหัวหนาแพทยประจําบานดวย ท้ังนี้การ
ฝกอบรมตองมีสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
          - แพทยประจําบานจะมีระยะเวลา 3 เดือนไปหาประสบการณเพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือในสถาบันอ่ืน 
โดยเฉพาะในวิชาหรือสวนซ่ึงสถาบันท่ีฝกอบรมนั้นๆ อาจจะขาดแคลน ท้ังนี้ตองใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมไดรับทราบ
เปนกรณี ๆ ไป   

 ดังนั้นแพทยประจําบานตองไดรับการฝกอบรม ดังนี้  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 1   
   เปนวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร สําหรับแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกท่ีจะตองผาน เพ่ือเปนการเตรียม
ความรู, ทักษะ, และประสบการณ ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและ    
การรักษาเบื้องตนแกผูปวยทางศัลยกรรมท่ัวไปและอนุสาขาอ่ืนๆ สามารถใหคําแนะนําและสงผูปวยไปรักษาตอโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตอไปได 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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  

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 1 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลินิกเปนอยางดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหเกิดความเขาใจ

ในการดําเนินของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงข้ึนไป  
-มีความรูความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัด 

ท้ังในทางศัลยกรรมท่ัวไปและอนุสาขาอ่ืนๆ 
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได รวมท้ัง

สามารถดูแลผูปวยวิกฤติทางศัลยกรรมท้ังกอนและหลังผาตัดในหอผูปวย ICU ได       
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 2     
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    เปนวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรทรวงอก สาํหรับแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เพ่ือเปนการเตรียมความรู, 

ทักษะ, และประสบการณ ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะใหการวินิจฉัย การตรวจสอบและการรักษา

แกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอก 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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 

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 2 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  

-ใหแพทยประจําบานไดมีความรูพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการดําเนิน
ของโรค และสามารถนําไปประยุกตตอไปในการฝกอบรมระดับสูงข้ึนไป  

-มีความรูความสามารถพ้ืนฐานทางดานในการประเมินผูปวย ใหการรักษาผูปวยกอนผาตัด ระหวางผาตัด และ
หลังผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก 

-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนแกผูปวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
-มีความรูความสามารถในการรักษาเบื้องตนทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตได  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเบื้องตนในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย, อายุรศาสตรหัวใจ และอายุรศาสตร

ทางเดินหายใจ 
-เริ่มทําการคนควาวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 3    

       เปนวิชาทางศัลยศาสตรทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตรหลอดเลือดซ่ึงมีความคาบเก่ียวกัน แพทยประจําบานสาขา

ศัลยศาสตรทรวงอกตองมีความรู, ทักษะ, และประสบการณดวย ซ่ึงจะสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการท่ีจะใหการ

วินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแกผูปวยทางศัลยกรรมทรวงอกดีข้ึน นอกจากนี้ยังตองมีทักษะในการทํา Vascular 

access ของท้ัง Artery และ Central vein  การใสทอชวยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซายขวา รวมท้ังมีความรู
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พ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆท่ีใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายในระหวางการผาตัดอีก

ดวย 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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)  

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 3 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผูปวยภายใน และภายนอก กลุมสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เก่ียวกับข้ันตอนการ

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพ่ือฝกทําการใสทอชวยหายใจชนิด Double 

lumen tube รวมท้ังแทงเสนเลือดแดง และเสนเลือดดําใหญ 
-ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานของระบบอุปกรณตางๆท่ีใชชวยสนับสนุนระบบไหลเวียนของรางกายใน

ระหวางการผาตัด จากหนวย Perfusion Unit 
-ฝกหัดผาตัดเล็กทางศัลยศาสตรทรวงอก  
-ชวยผาตัดใหญทางศัลยศาสตรทรวงอก 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 3 
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง 

 
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 4  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 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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จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 4 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยภายใน และภายนอก รวมท้ังใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานชั้นต่ํา

กวาท่ีปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก เก่ียวกับข้ันตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษากอนและหลังผาตัด  
-ฝกทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมท้ังการแปลผลภายใตการควบคุมของอาจารยแพทย  
-ชวยผาตัดใหญ หรือทําผาตัดทางศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 4 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณความรูเพ่ิมเติมในการใช และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษท่ีใชการ

วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคท่ีเก่ียวของ ในสาขาวิชาอายุรศาสตรทางเดินหายใจ, อายุรศาสตรหัวใจ, และกุมารเวชศาสตรหัวใจ 
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-ทํางานวิจัยตอเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 5  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกปท่ี 5    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หนวยงานหรือสาขาวิชา                เดือน  

Thoracic Surgery 5                  9   
Elective period (CVT - surgical experience)      3  
 

จุดประสงคของหลักสูตรในปท่ี 5 นี้ อาจสรุปไดดังนี้  
-รับผิดชอบในฐานะแพทยประจําบานอาวุโส หรือหัวหนาแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผูปวยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกท้ังหมด  
-ตรวจและรักษาผูปวยนอก และคลีนิคเฉพาะทางรวมกับอาจารยแพทย 
-เปนท่ีปรึกษาทางศัลยศาสตรทรวงอกของแพทยเวร และแพทยประจําบานอ่ืน  
-ฝกหัดทําการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตรทรวงอก รวมท้ังการแปลผลภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยแพทย  
-ควบคุมและรับผิดชอบการผาตัดเล็กของแพทยประจําบานชั้นปอ่ืน  
-ชวยหรือเปนผูทําการผาตัดใหญภายใตการดูแล และแนะนําจากอาจารยแพทย 
-ทําหัตถการหรือผาตัดตามท่ีกําหนดไวสําหรับชั้นปท่ี 5 
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการของหนวย หรือสาขาวิชาศัลยศาสตรทรวงอก 
-รวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-ทําการคนควาวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-ชวยสอนแพทยประจําบาน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย (ถามี) ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ในโรงพยาบาลอ่ืนตามท่ีหัวหนาโครงการฝกอบรม

เห็นสมควร  
สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก  

     SPECIALTIES ช้ันป 1 ช้ันป 2 ช้ันป 3 ช้ันป 4 ช้ันป 5 รวม 
General Surgery (Including 
Esophageal Surgery) 

2 6    10 

Traumatic Surgery 2      
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Anesthesiology 1  0.5   1.5 
ICU 1     1 
Pediatric Surgery 1     1 
Urology 1     1 
Orthopedics 1     1 
Neurosurgery 1     1 
Plastic Surgery 1     1 
Pathology  1    1 
Radiology  1    1 
Vascular surgery  1 1   2 
Thoracic Surgery       
                   - Adult Cardiology  0.5  1  1.5 
                   - Pediatric cardiology    1  1 
                   - Pulmonary Medicine  0.5  1  1.5 
                   - Perfusion unit   0.5   0.5 
                   - Thoracic unit 1 2 10 9 9 31 
                   - Elective period     3 3 

     6.1.3 การพัฒนาตนเองจากการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Practice-based Learning and Improvement)  
     แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง 

              ก. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ 
              ข. มีประสบการณการเรียนรูทักษะในการทําหัตถการและผาตัดตามเกณฑท่ีกําหนดทางศัลยศาสตรทรวงอก      
ไดดวยตนเอง (Technical skills) 
              ค. ทํางานวิจัยสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ไดแก งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective 
study หรือ Cross-sectional study โดยเปนผูวิจัยหลัก 
              ง. เรียนรูในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) มาใชใหเกิดประโยชนท้ังในวิชาชีพและ
ในการดูแลผูปวย 
     จ. มีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังเขารวมการประชุมทางวิชาการ 
อบรมวิชาการระยะสั้นหรือระยะยาว อยางสมํ่าเสมอ 



89 

 89 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
          แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง 
              ก. เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน 
              ข. ใชความรูในการสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย แพทยประจําบานรุนหลัง และบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ             
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
              ค. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ 
              ง. เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 
              จ. บันทึกรายงานทางการแพทย และลงขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ 

         ฉ. ใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 
              ช. มีทักษะในการทํางานรวมกับแพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ 

     6.1.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
          แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง 
              ก. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย 
              ข. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงานและเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
              ค. เคารพสิทธิผูปวย รวมท้ังการรักษาความลับของผูปวย  
              ง. เรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถดาน Non-technical skills ตางๆ เชน การตระหนักรูในปญหา 
(Situation awareness), การตัดสินใจ (Decision making), ความอดทน ความเอาใจใส และเขาใจ (Empathy),                
การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร (Management), การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องตางๆ (Prioritization), การ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีม (Communication and Teamwork) และความเปนผูนําในวิชาชีพ (Leadership) 
เปนตน  

     6.1.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 
          แพทยประจําบานทุกชั้นป มีประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลกระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรท่ีมีจํากัดและอยูในภาวะวิกฤต  มี
ความสามารถท่ีจะปรับการทํางานเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ 
  
 6.2 เนือ้หาการฝกอบรม แบงออกเปน 3 สวนคือ 
     6.2.1 ความรูจากการฝกอบรม 
     เนื้อหาสังเขปของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ประกอบดวย 

ก. ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร (Basic Science in Surgery)  
       ข. พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร (Basic Surgical Research & Methodology)  

ค. ความรูพ้ืนฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ  
- ศัลยศาสตรท่ัวไปและอุบัติเหตุ 
- กุมารศัลยศาสตร  
- ศัลยศาสตรยูโรวิทยา  
- ศัลยศาสตรตกแตง  
- ศัลยศาสตรออรโธปดิกส  
- ประสาทศัลยศาสตร  
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- ศัลยศาสตรหลอดเลือด 
- วิสัญญีวิทยา 
- พยาธิวิทยา 
- ทักษะและความรูพ้ืนฐานในการใชสายสวน (Catheter base Skills) 
- อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เห็นสมควร  
ง. ความรูทางศัลยศาสตรทรวงอก (Principles of Thoracic Surgery)  
ศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) ประกอบดวยความรู 3 ดานหลัก คือ Chest surgery, Adult cardio-

vascular surgery และ Pediatric cardio-vascular surgery ในโรงพยาบาลพระมง กุฎ เกล า  มี  resource ท่ี มี  
distribution ของผูปวยกระจายครบถวนท้ัง 3 ดาน ดังนั้นแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก จะตองมีเกณฑ
ความสามารถ เม่ือจบการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ดังตอไปนี้ 

 
          1. สามารถสืบสวนเพ่ือการวินิจฉัยโรคตางๆ ดวยวิธีดังตอไปนี้  
 1.1 ซักประวัติ  
 1.2 ตรวจรางกาย  
 1.3 สงตรวจและแปลผลทางเวชศาสตรชันสตูร รวมท้ังการตรวจเสมหะ สารเหลวจากชองปอดและ ชองเยื่อหุมหัวใจ  
 1.4 ส งตรวจและแปลผลทางรั งสี วิทยา  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 เพ่ือการวิเคราะหโรค  
 1.7 สงตรวจและแปลผล การตรวจสมรรถภาพของปอด การวิเคราะหแกสในเลือด (Blood gas analysis)  
 1.8 ส ง ต ร ว จและแปลผลกา รต ร ว จทา ง ร ะบบหั ว ใ จ และหลอด เ ลื อ ด  เ ช น  Exercise stress test, 
Echocardiography, Cardiac catheterization และ Coronary arteriogram เปนตน  

          2. สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคตอไปนี้ได  
 2.1 โรคท่ีตองรูเปนอยางดี 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 โรคท่ีสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได  การรกัษาตอไปอาจปรึกษาผูอ่ืน  
    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
จะมีหัตถการท่ีเปน Milestone ของแตละชั้นป ดังตอไปนี้ 

                     ระดับท่ี 1 (Level 1)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง   
                     ระดับท่ี 2 (Level 2)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 
   ระดับท่ี 3 (Level 3)  หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรทราบ 
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Level 1 หัตถการท่ีตองทําไดดวยตนเอง (ทําในขณะรับการฝกอบรม)    ทําในชั้นปท่ี 

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 หัตถการท่ีควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)         ทําในชั้นปท่ี 

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 หัตถการท่ีควรทราบ  

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 
                               - การประยุกตความรูท่ีคนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 
                               - การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 
                     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 และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
1) การสื่อสารและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ 
2) การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต 
3) การบอกขาวราย 
4) ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย  
5) การบริหารจัดการ Difficult case 
7) การตระหนักรูพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

  8) การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 
       ค. ความเปนมืออาชีพ ( Professionalisms ) 
           1) การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care) 

- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
                     - การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวยและสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุด 

                            - การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวย และญาติ 
                            - ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอน 
          2) พฤตินิสัย 
                            - ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย และมีวินัย 
                            - การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                    3) จริยธรรมการแพทย 
                            - การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี การนับถือใหเกียรติสิทธิ และรับฟง
ความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย 
  - การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีท่ีผูปวยตัดสินใจไมได ตอง
สามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได 
 - การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 
 - 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) ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เชน ระบบประกันสุขภาพ  ระบบ

ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน  
2) ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ กระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
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3) ความรูเก่ียวกับ Cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาระดับชาติ 
บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล เปนตน 

4) ความรูเก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย 
5) ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยและสิทธิผูปวย 
6) ความรูเก่ียวกับการแพทยทางเลือก 

6.1 การแพทยแผนไทย เชน การใชอาหาร และสมุนไพรตางๆรักษาโรค เปนตน 
                               6.2 การแพทยแผนจีน เชน การใชสมุนไพร และการฝงเข็มรักษาโรค เปนตน      

หมายเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนท่ีจะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ จะตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติท่ีดี (Good surgical practice) ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ เปนประจําทุกปกอนป
การศึกษาจะเริ่มข้ึน 
           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 

-เปนงานวิจัยท่ีกระทําในสถาบันฝกอบรมฯท่ีแพทยประจําบานฝกอบรมและเปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปน

งานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 

-แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และ 

Good Clinical Practice (GCP) 

-งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก 

-งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตอง และเหมาะสม 

-รูปแบบของการเขียนงานวจิัย จะตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

1) จุดประสงคของการวิจัย 

2) วิธีการวิจัย 



100 

 100 

3) ผลการวิจัย 

4) การวิจารณผลการวิจัย 

5) บทคัดยอ 

      6.3.2 วิธีดําเนินการ 

-เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลงของ

คณะกรรมการเพ่ือการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยเครงครัด 

-หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  

-ในการทําวิจัยตองเคารพสิทธิของผูปวย โดยถือประโยชนของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกขทรมาน

กับผูปวย  

      6.3.3 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

     การทําวิจัยดวยตนเองเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตร เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมฯ 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย จะชวยเปนท่ีปรึกษาต้ังแตการเตรียม โครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย ท้ังนี้

หนวยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีระบบในการดูแลความคืบหนาของงานวิจัย เพ่ือใหมีการกํากับ

ดูแลอยางท่ัวถึง 

      6.3.4 กรอบเวลาการดําเนินการ  

     ในชวงระยะการฝกอบรมฯ กิจกรรมการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ จะถูกกําหนดใหเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาในแตละ            

ชั้นป ตั้งแตป 3 ถึง ป 5 ตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย ในผนวกท่ี 1 

-จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 

-จัดทําโครงรางงานวิจัย  

-แกไขโครงรางงานวิจัย 

-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

-เริ่มเก็บขอมูล 

-นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆในแตละชั้นป 

-วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
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     -จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

     -จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทยตอสถาบัน 
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-ตองนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศใหเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือ
หนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จึงจะมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผลงานวิจัยนั้นๆ ไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 5 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับประเทศข้ึนไป สามารถนํามาใชเปนผลงานวิจัยสงเพ่ือสอบได 
      6.3.5 การรับรองวุฒิบัตรฯ และอนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอกใหมีคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก 
 หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจํา
บาน เพ่ือใหมีการรับรองคุณวุฒิ 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 เปนการฝกอบรมสําหรับแพทยท่ีจบการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรท่ัวไปมาแลว  โดยผู

เขารับการฝกอบรมจะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก ตามขอ 6.1 (วิธีใหการฝกอบรมฯ) เฉพาะในป
ท่ี 4 และปท่ี 5 ไมนอยกวา 2 ป 
  6.5 การบริหารจัดการการฝกอบรม 

6.5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน และประธานคณะกรรมการ  

     คณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหนาท่ีรับผิดชอบและมีอํานาจในการจัดการและดําเนินการโครงการฝกอบรมฯ, ปรับปรุง

หลักสูตร, การประสานงานตางๆ, การประชุม, รายงานการประเมินผลในแตละข้ันตอนของการฝกอบรมฯ, การแจงใหผูมี

สวนไดสวนเสียทราบถึงความกาวหนาของแพทยประจําบานแตละคน และติดตามความกาวหนาของแพทยผูสําเร็จการ

การฝกอบรมฯไปแลวเปนระยะๆ รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการใหความเห็น และวางแผน

การฝกอบรม คณะกรรมการนี้ นอกจากจะประกอบดวยอาจารยผูใหการฝกอบรมฯแลว จะมีตําแหนงของผูมีสวนไดสวน

เสียหลักอยูดวย อันไดแก ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรม, หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร, หัวหนาแพทยประจําบานศัลยกรรม

ทรวงอกหรือตัวแทน, หัวหนาหนวยงานของตนสังกัดของแพทยประจําบานแตละคน และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เปนท่ี

ปรึกษารวมดวย สวนประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ (Program director) จะเปนผูมีประสบการณ

ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกมาแลวไมนอยกวา 10 ป และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย

แหงประเทศไทย สําหรับรายชื่อคณะกรรมการนี้จะประกาศใหทราบในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 

 6.5.2 สภาวะการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 

     หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จะมีการแจงใหแพทยประจําบานทราบใน

คูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษาถึงการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

- ใหแพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ท่ีเก่ียวของกับการ

ฝกอบรม 



103 

 103 

- ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน 

- มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยประจําบานมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย 

การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรมฯ/หลักสูตร เปนตน 

- จัดใหมีคาตอบแทนแพทยประจําบานอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- จัดใหมีชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม รวมถึงการอยูเวรนอกเวลาทําการ 

  6.6 การวัดและประเมินผล 
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและประเมิน

แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ข้ึนอีกคณะหนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยคณะอาจารยผูใหการฝกอบรม เพ่ือ
นอกจากจะทําหนาท่ีใหการฝกอบรมวิชาทางดานศัลยศาสตรทรวงอกแลว ยังมีหนาท่ีในการประเมินระหวางการฝกอบรม
โดยสมํ่าเสมอ และแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบทุก 3 เดือน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆของ
ผูเขารับการฝกอบรมไดอยางสมบูรณ 

การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม จะครอบคลุมท้ังดานองคความรู ทักษะการปฏิบัติงาน การทําหัตถการ
ตางๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทยตางๆ รวมท้ังการวิจัย โดยสถาบัน
ฝกอบรมฯเปนผูกําหนดรายละเอียดเกณฑการผานการประเมิน ผลการประเมินดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชในการพิจารณา
การเลื่อนชั้นปและการมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ 

     6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 

การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในระยะเวลาระหวางการฝกอบรมจะมีข้ึนอยางสมํ่าเสมอทุกๆ 3 เดือนตลอด

หลักสูตร โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมิน และการกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นปอยางชัดเจน แลวประกาศใหผูเขารับ

การฝกอบรมทราบกอนการฝกอบรมจะเริ่มข้ึน ในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 

ก. เนื้อหาและหัวขอการประเมิน ในแตละชั้นปจะตองประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 ขอดังตอไปนี้ 

1. สมรรถนะตามเปาประสงคหลักในแตละระดับของการฝกอบรม (Performance-Based 

Assessment : PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills : DOPS)  

หลักสูตรกําหนดใหแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก ตองทําหัตถการเพ่ือการประเมินในการเลิ่อนชั้นป 

โดยเลือกจากชนิดของหัตถการท่ีไดกําหนดไวในแตละชั้นปดังตารางตอไปนี้ 
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กําหนดชนิดของหัตถการหรือการผาตัดเพ่ือประเมินในแตละช้ันป 

 Level 1 Level 2 

        Procedure ช้ันป 3 ช้ันป 4 ช้ันป 5 ช้ันป 5 

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     
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Simple ASD closure     

Simple Valve replacement     

Simple CABG     

PDA clipping / ligation     

 



106 

 106 

สําหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพ่ือประเมินในแตละชั้นปนั้น กําหนดใหเลือกดังนี้ 

- ชั้นปท่ี 3 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case 

- ชั้นปท่ี 4 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ทําชนิดละ 1 case 

- ชั้นปท่ี 5 ตองเลือกอยางนอย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ท้ัง 4 ชนิดของหัตถการใน Level 2 ทํา

ชนิดละ 1 case 

การทําหัตถการ (PBA) แตละอยาง จะแบงหัวขอการประเมินออกเปน 6 สวน (ผนวกท่ี 2) และมีระดับท่ีจะ

นําไปสูการเปน Entrustable Professional Activity (EPA) ไดดังตอไปนี้ 

- L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

- L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

- L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ 

- L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

- L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

ดังนั้นเม่ือมีการประเมินเกิดข้ึน ในแตละหัวขอของการประเมินจะมีการใสระดับของ EPA ไวดวย โดยการประเมิน

หัตถการในเฉพาะ Level 1 จะใหผานข้ึนชั้นปไดก็ตอเม่ือไดระดับของ EPA ตั้งแต L4 ข้ึนไปท้ัง 6 หัวขอ 

2. รายงานประสบการณผาตัดจาก Log book 

 แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองรายงานประสบการณการผาตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการตางๆและจํานวน 

case ท้ังหมดท้ังท่ีทําเอง และชวยผาตัดลงใน Log book ตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภาใหครบถวน รวมถึงรายชื่อผูปวยและชนิดของหัตถการเพ่ือการประเมินผานชั้นป 

ท่ีไดทําดวยตัวเอง ตามท่ีกําหนดใหเลือกไวในแตละชั้นปตามขอ 1 ขางบนนี้ดวย (ตัวอยางการบันทึก อยูในผนวกท่ี 3) 

 สวนแบบฟอรมการบันทึกประสบการณการผาตัดใน Log book นั้น สามารถขอไดโดยตรงจาก คณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา 

3. การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการท้ังในหนวย และนอกหนวย 

 สถาบันฝกอบรมควรมีหัวขอกิจกรรมวิชาการ เพ่ือแพทยประจําบานไดเขารวม 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 อยูในผนวกท่ี 4 

5. รายงานความกาวหนาของงานวิจยั 

แพทยประจําบานแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 

     ช้ันปท่ี 3   -จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา (สามารถทําไดตั้งแตขณะอยูชั้นปท่ี 2) 

-จัดทําโครงรางงานวิจัย  

-แกไขโครงรางงานวิจัย 

-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

-เริ่มเก็บขอมูล 

                   ช้ันปท่ี 4 -เก็บขอมูลวิจัย  

-ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน 

    -นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ 

          ช้ันปท่ี 5 -เก็บขอมูลวิจัยตอ 

    -วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

        -จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

         -จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ 

 แบบรายงานความกาวหนางานวิจัย อยูในผนวกท่ี 1   

6. รายงานผลการสอบ Intraining exam 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการสอบ Intraining exam เชน การสอบขอเขียน/OSCE/Oral เพ่ือประเมิน

ดานทฤษฏีเพ่ือเลื่อนชั้นป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในชวง 9 เดือนแรกของปการศึกษา 

          ข. เกณฑการเล่ือนช้ันปและแนวทางการดําเนินการ 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานหลังจากปฏิบัติงานแลว 9 

เดือนในแตละชวงปการศึกษา การประเมินเลื่อนชั้นปประกอบไปดวย 6 หัวขอ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดัง 2 ตารางขางลาง

นี้ 
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ตารางหัวขอการประเมิน เอกสารท่ีใชประเมิน และเกณฑผาน 

หัวขอ วิธีการและเอกสารที่ใชประเมิน เกณฑผาน 

1. การประเมินสมรรถนะ 

PBA หรือ DOPS 

แบบประเมนิ PBA หรือ DOPS แยกหัตถการ

ตามแตละชั้นป ตามแบบฟอรมในผนวกที่ 2 

(สถาบนัจะเก็บแบบประเมินของแตละหัตถการ 

ของแพทยประจําบานแตละคน ในทุกชั้นป ไวเปน

หลักฐานเอกสารใหแพทยประจาํบานปสุดทาย 

แนบไปกับเอกสารรับรองการผานการฝกอบรม

และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จาก

หัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวง

อก) 

ใชการประเมินหัตถการในเฉพาะ Level 

1 และจะใหผานข้ึนชัน้ปไดก็ตอเมื่อได

ระดับของ EPA ตั้งแต L4 ข้ึนไปทั้ง 6 

หัวขอ 

2. การรายงานประสบการณ

เรียนรูจากผูปวย log book 

รายงานการบนัทึก log book ซึ่งขอแบบฟอรมได

จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา

ศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา  

มีบันทึกครบถวน รวมถึงผูปวยที่ทําเอง

ตามจํานวนหัตถการที่กําหนดไวในแตละ

ชั้นป และเมื่อถึงชั้นปสุดทาย จะตองมี

บันทึกผูปวยในแตละหัตถการตางๆ โดย

เปนทั้ง Surgeon และ Assistant เปน

จํานวนไมนอยกวาเกณฑที่กําหนดโดย

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทย

สภา 

3. การเขารวมกิจกรรม

ประชุมวิชาการทาง

ศัลยกรรมทรวงอก 

แบบเซ็นชื่อเขารวมประชุมของทั้งแพทยประจํา

บาน และอาจารย 

มีการเขารวมกิจกรรมวิชาการไมนอย

กวารอยละ 80 ของทั้งหมด 

4. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของแพทยประจํา

บาน 

แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของแพทยประจํา

บาน ในแตละ Rotation ตามแบบฟอรมใน 

ผนวกที่ 4 

ในชวงการประเมินคร้ังที่ 3 (ชวงการ

ปฏิบัติงานครบ 9 เดือนของแตละป

การศึกษา) จะตองมีเกณฑผานรวม 3 

หมวด ตั้งแต 60% ข้ึนไป เกณฑผานใน

แตละหมวด ตั้งแต 60% ข้ึนไปเชนกัน 

5. การรายงาน

ความกาวหนางานวิจัย 

แบบรายงานความกาวหนางานวิจัยตามแบบฟอรม

ในผนวกที่ 1 

มีบันทึกครบถวนและมีความกาวหนา

ของงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดในแตละ

ชั้นป 
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หัวขอ วิธีการและเอกสารที่ใชประเมิน เกณฑผาน 

6. การรายงานผลการสอบ

ซึ่งจัดโดยสถาบัน 

การสอบ Intraining exam เชน การสอบ

ขอเขียน/OSCE/Oral 
เกณฑผานรวม ตั้งแต 60% ข้ึนไป 

 

 

ตารางหัวขอการประเมินในแตละช้ันปและเกณฑการเล่ือนช้ันป 

หัวขอ 
ช้ันปการศึกษาท่ีประเมิน 

ป 3 ป 4 ป 5 

1. การประเมินสมรรถนะ PBA หรือ DOPS    

2. การรายงานประสบการณเรียนรูจาก log 

book 
   

3. การเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการทาง

ศัลยกรรมทรวงอก 
   

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย

ประจําบาน 
   

5. การรายงานความกาวหนางานวิจัย    

6. การรายงานผลการสอบซ่ึงจัดโดยสถาบัน    

เกณฑการเลื่อนช้ันป ผาน 5/5 ผาน 5/5 - 

เกณฑการสงสอบวุฒิบัตร - - ผาน 5/5 

ในหลักสูตรปกติ 5 ป การประเมินการเลื่อนชั้นปของหนวยศัลยกรรมทรวงอกของแตละสถาบัน จะเริ่มมีข้ึนตั้งแต

ป 3 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรตอยอด การประเมินการเลื่อนชั้นป จะเริ่มตั้งแตป 4 โดยนําเกณฑของหัวขอการประเมิน

ในเรื่อง PBA หรือ DOPS กับ การรายงานความกาวหนางานวิจัย ของหลักสูตรปกติ 5 ป ในชั้นปท่ี 3 ไปรวมอยูกับ               

ชั้นปท่ี 4 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ อยางนอยทุกๆ              

3 เดือนเพ่ือประชุมผูเก่ียวของ เก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น, ปญหาขอขัดของตางๆ, การปรับปรุงปรับแตงรายละเอียด
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ของแผนการฝกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม แลวแจงผลการประเมิน, ใหความเห็น, 

คําแนะนํา และขอควรปรับปรุงเปนลายลักษณอักษรแกผูเขารับการฝกอบรมลงนามรับทราบเปนรายบุคคล รวมท้ังการ

แจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึนกับผูเขารับการฝกอบรม กรณีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานแลว 

9 เดือนในแตละชวงป แลวยังไมมีการปรับปรุงและไมผานเกณฑ ใหคณะกรรมการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม                 

จัดใหมีการประเมินซํ้าภายใน 2 เดือนถัดมากอนเลื่อนชั้นปโดยทําการภาคทัณฑซํ้าชั้นไวเปนลายลักษณอักษร หาก                

แพทยประจําบานนั้นๆยังไมผานการประเมิน ใหปฏิบัติงานในชั้นปเดิมตออีกเปนเวลา 1 ป และถาซํ้าชั้น 1 ปแลวยังไม

ผานอีก จึงใหออกจากการฝกอบรม 
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    6.6.2 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา 

1) คุณสมบัติของผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

ผูมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

ก. เปนแพทยท่ีสมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา 

ข. เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม 

ค. ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯ

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได 

ง. ในกรณีเปนแพทยใชทุนซ่ึงปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคและไดรับการฝกอบรมในภาควิชาศัลยศาสตรทรวงอก 

หรือแผนกศัลยกรรมทรวงอกในสถาบันท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกซ่ึงไดรับการรับรอง

จากแพทยสภาแลว โดยมีขอกําหนด ตอไปนี้ 

 - ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพ่ิมพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา 

 - ไมนับปเพ่ิมพูนทักษะเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

 - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 5 ปในหลักสูตรปกติ หรือ 2 ปในหลักสูตรตอยอด (ตามขอ 6.1 วิธีให

การฝกอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก) 

 - มีเอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯครบถวนตามขอ 2 ดานลางนี้ 

2) เอกสารท่ีตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย 

2.1 เอกสารรับรองการผานการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตร และไดรับการเสนอชื่อเขาสอบจาก

หัวหนาหนวยหรือหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอกในสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ 

2.2 เอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery) 

2.3 เอกสารแสดงถึงการผานการฝกอบรมการชวยชีวิตอุบัติเหตุ ข้ันสูง Advanced Trauma Life 

Support (ATLS)  

2.4 เอกสารรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติท่ีดี (Good surgical practice) 

2.5 เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกอยางนอย 1 เรื่อง ในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง

ตอไปนี้ 
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ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย ท่ีไดนําเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

สาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือ 

ข. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวไมเกิน 3 ป หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับประเทศข้ึนไป 

2.6 เอกสารผานการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามกําหนดในแตละชั้นป (ตั้งแตป 3-5) 

2.7 รายงานประสบการณการผาตัด (Log book) แสดงผลจํานวนการผาตัดตลอดระยะเวลาท่ีอยูหนวย

ศัลยกรรมทรวงอก คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กําหนดใหในปสุดทายแพทยประจําบานจําเปนตองมีจํานวนการ

ผาตัดตามหัตถการตางๆ ดังตารางตอไปนี้ 

 

Procedures 
จํานวน case (อยางนอย) 

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 

(Both Opened and Closed heart surgery) 

4 20 

Aortic surgery - 10 

Peripheral vascular surgery - 10 

Bronchoscopy 5 10 

Esophago-gastroscopy 3 5 
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3) วิธีการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ 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 ประกอบดวยความรูเก่ียวกับศัลยศาสตรทรวงอกเปนปรนัย (Multiple choice 

question; MCQ) 90 ขอ และความรูเก่ียวกับ Pathology ในทรวงอกเปนอัตนัย (เชน Modified essay question; 

MEQ, Essay, Short answer question; SAQ) 10 ขอ  

ข. OSCE เปนการสอบเก่ียวกับความรูทางการสืบคน (Investigations) 4 Stations และ

เก่ียวกับหัตถการสั้นๆอีก 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 ในกรณีท่ีไมผานจะไมมีสิทธิ์เขาสอบปากเปลา  

ผูเขารับการประเมินโดยการสอบปากเปลา จะตองสอบผานเกณฑของขอเขียนและ OSCE กอน จึงจะเขาสอบได 

ถาสอบปากเปลาไมผาน ผูเขารับการประเมินสามารถคงใชสิทธิ์ในการสอบปากเปลาไดเปนเวลา 2 ป    นับตั้งแตวันท่ีมี

คุณสมบัติครบในการสอบปากเปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา 2 ป ตองเริ่มตนสอบขอเขียนและ OSCE ใหม 
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6.6.3 การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ของแพทยสภา 
     แบงออกเปน 3 กรณี คือ 

1. ในกรณีเปนแพทยท่ีมิไดสมัครเขารับการฝกอบรมผานแพทยสภา แตไดปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบัน

สมทบ ท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอกซ่ึงไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว ใหมีสิทธิสอบ

หนังสืออนุมัติฯ โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

- ไดรับประกาศนียบัตรผานการเพ่ิมพูนทักษะตามกําหนดของแพทยสภา (ไมนับปเพ่ิมพูนทักษะ ใหเปนสวนหนึ่ง

ของการฝกอบรม) 

- มีประสบการณเรียนรูทางศัลยศาสตรท่ัวไปเปนเวลาอยางนอย 2 ป พรอมเอกสารรับรองจากสถาบัน 

- มีประสบการณเรียนรูทางศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลารวม 5 ปเพ่ิมเติมจากเรียนรูทางศัลยศาสตรท่ัวไปเปน

เวลา 2 ปดังกลาว พรอมเอกสารรับรองจากสถาบัน 

- มีเอกสารแสดงถึงการสอบผานความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร (Basic science in Surgery) 

- มีเอกสารแสดงถึงการผานการฝกอบรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) การชวยชีวิตอุบัติเหตุข้ันสูง 

- มีรายงานการผาตัด (log book) ท่ีทําดวยตนเอง และเปนผูชวยทําผาตัดเชนเดียวกับขอกําหนดของผูสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

- มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

หรือมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับประเทศข้ึนไปอยางนอย 1 เรื่อง ท่ีไดนําเสนอในการประชุม

ระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบ 

      2. ในกรณีเปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯสาขาศัลยศาสตรท่ัวไป ซ่ึงไมไดสมัครเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอกผานแพทยสภา แตไดปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ท่ีมีการฝกอบรม

ศัลยศาสตรทรวงอกซ่ึงไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว โดยตองมีประสบการณทํางานทางศัลยศาสตรทรวงอกเปน

เวลาอยางนอย 4 ป ใหมีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯได โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

- มีรายงานการผาตัด (log book) ท่ีทําดวยตนเอง และเปนผูชวยทําผาตัดเชนเดียวกับขอกําหนดของผูสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

- มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

หรือมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับประเทศข้ึนไปอยางนอย 1 เรื่อง ท่ีไดนําเสนอในการประชุม

ระดับประเทศเสร็จสิ้นกอนถึงวันกําหนดสอบ  
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 3. ในกรณีเปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก จากสถาบันตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย การพิจารณาวาจะมีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯไดหรือไม 

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯเปนกรณีไปตามความเหมาะสม     
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7. การรับและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

 หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมท่ีโปรงใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได  โดยจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีจะรับตอชั้นปนั้นมี 

2 ตําแหนงตามศักยภาพท่ีไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาไว โดยจะมีการประกาศใหผูเขารับการคัดเลือกทราบลวงหนา

อยางท่ัวถึง 

  7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
7.1.1 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาท่ีแพทยสภารับรอง 
7.1.2 ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
7.1.3 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของแพทยสภา ในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขา

ศัลยศาสตรทรวงอก 
7.1.4 มีความประพฤติดี 
 

  7.2 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
 7.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ในทุกครั้งท่ีมีกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยมี
ประธานคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรการฝกอบรมฯ (Program director) เปนประธาน และมีคณะกรรมการคัดเลือกท่ี
เปนศัลยแพทยทรวงอกอีกอยางนอย 2 คน โดยคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติงานอยูในสถาบันฝกอบรมฯแบบเต็มเวลา และ
ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก รวมท้ังปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกมาแลวอยางนอย 3 ป 

 7.2.2 เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จะจัดใหมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยใชระบบการ
ใหคะแนนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมท่ีชัดเจนและตรวจสอบได ท้ังนี้ในเกณฑดังกลาวจะพิจารณาการใหคะแนน
รวมจากอยางนอย จาก 3 สวนดวยกัน อันไดแก  

ก. คะแนนรวมจากขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม เชน ผลการศึกษาในระดับชั้น 
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตรบัณฑิตในสวนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร จํานวนปท่ี
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. คะแนนรวมจากการสอบขอเขียนความรูพ้ืนฐาน เพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางดานศัลยกรรม 
ท้ังนี้ หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะแจงเกณฑดังกลาวใหทราบโดยท่ัวกันพรอมกับการประกาศรับสมัครเพ่ือ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในแตละป สําหรับเกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ดูใน ผนวกท่ี 5 

 7.2.3 การประกาศจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกผู เขารับการฝกอบรมจะพิจารณาคัดเลือกผู เข ารับการฝกอบรม ท่ีไดรับการ 
คัดเลือกไมเกินศักยภาพท่ีประกาศรับสมัครในแตละป โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในลําดับสํารองอีก
จํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 

 7.2.4 การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม 
 หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแลว ผูท่ีไมไดรับการคัดเลือกสามารถรองขอตอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯนั้นๆ เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได แตตองเปนภายหลังจากการคัดเลือกแลวเสร็จไมนอยกวา                  
1 สัปดาห โดยหนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะเปดเผยเฉพาะคะแนนของผูท่ีรองขอเทานั้น  ผูรองขอไมสามารถตรวจสอบ
คะแนนของผูเขารับการคัดเลือกคนอ่ืนๆ ได 

  7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
     สําหรับจํานวนผูเขารับการฝกอบรมของหนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ท่ีแพทยสภา
ไดอนุมัติไวตามศักยภาพ ใหมีได 2 ตําแหนง 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

  8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฝกอบรม 
     หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและประเมิน
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ซ่ึงประกอบดวยคณะอาจารยผูใหการฝกอบรม มีหนาท่ีใหการฝกอบรมดาน
ศัลยศาสตรทรวงอก โดยมีรายละเอียดรายชื่ออยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 

8.1.1 คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการฝกอบรมฯ 
     เปนหัวหนาสาขาศัลยศาสตรทรวงอก หรือผูท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนทางการของกองศัลยกรรม โรงพยาบาล            
พระมงกุฎเกลา และเปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขา
ศัลยศาสตรทรวงอก ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 10 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสือ
อนุมัติฯ และขณะท่ีไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

8.1.2 คุณสมบัติของกรรมการฝกอบรมฯ 
     เปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และขณะท่ี
ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
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 8.2 คณะอาจารยผูใหการฝกอบรม 

     8.2.1 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมฯ 
เปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯจากแพทยสภา วาเปนผูมีความรูความชํานาญในสาขาศัลยศาสตร

ทรวงอก ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปภายหลังไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ และ
ขณะท่ีไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
     8.2.2 จํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีมีความรูความ
ชํานาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอกท้ังแบบเต็มเวลา และไมเต็มเวลา  สําหรับจํานวนและรายชื่ออาจารยผูใหการฝกอบรม 
มีรายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 
     8.2.3 การสรรหาอาจารยผูใหการฝกอบรม 

หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 
- มีนโยบายการคัดเลือกอาจารยใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฝกอบรม 
- มีการระบคุุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจนโดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ    

     8.2.4 ภาระงานอาจารยผูใหการฝกอบรม 
หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 
- มีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการเปนไปตามกฎระเบียบของสถาบันฝกอบรมนั้น 
- มีระบบการพัฒนาอาจารยท้ังดานการแพทยและแพทยศาสตรศึกษา และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ              

ท้ังจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูเขารับการฝกอบรม/นักเรียนแพทย (ตาม ผนวกท่ี 6) 
- จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาใหกับแพทยประจําบานเฉพาะบุคคล พรอมท้ังระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเปน              

ท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําในการฝกอบรม การทํางานวิจัย และรายงานตอคณะกรรมการฝกอบรมฯ 
 
9. ทรัพยากรทางการศึกษาและสถาบันฝกอบรม 
  9.1 ทรัพยากรทางการศึกษา 

 กรมแพทยทหารบก เปนองคกรสูงสุดของทหารเหลาแพทย ภายใตกองทัพบก นอกจากจะมีหนาท่ีใหการ

สนับสนุนทางการแพทยใหกับกองทัพ กําลังพลทหาร และครอบครัว ยังใหการบริการทางการแพทยแกประชาชน และพล

เรือนท่ัวไปในรูปแบบของโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ 3 แหง และโรงพยาบาลในคายทหารในเครืออีก 34 แหงดวย โดยมี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ภายใตศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญท่ีสุดท่ีมี

จํานวนเตียง 800-1,000 เตียง 
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โครงสรางและระบบการบริหารงานของสถาบัน 
 

 

 



122 

 122 

จากแผนผังองคกร (Organization Chart) ขางบนจะเห็นวา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานั้น มีภารกิจ

ในการดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียนแพทยเปนหลักเทานั้น นักเรียนแพทยเหลานี้ข้ึนคลินิคโดยผานทางการจัดการของ

ภาควิชาท่ีมีท่ีตั้งและคณะทํางานอยูภายในกองตางๆท่ีชื่อเดียวกัน ดังนั้นภาควิชาตางๆจะข้ึนตรงกับวิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา สวนกองตางๆจะข้ึนตรงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทยท่ีทํางานอยูในแตละภาควิชาจะมีอยูไมก่ีคน

เทานั้น ในขณะท่ีแพทยสวนใหญในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้นสังกัดอยูกับกองตางๆ หัวหนาภาควิชาก็จะเปนคนละ

คนกันกับหัวหนากอง แตผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คือคนเดียวกันกับผูอํานวยการโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา  

ภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูรับนโยบายการทํางานจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในการดูแลนักเรียน

แพทยท่ีข้ึนคลีนิค สวนกองศัลยกรรมก็เปนผูรับนโยบายการทํางานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สําหรับการฝกอบรม

และการวิจัยของแพทยประจําบานนั้น จะอยูในความดูแลของแตละกอง ไมใชภาควิชา หนวยศัลยกรรมทรวงอกเองเปน

หนวยงานท่ีงานกําลังพลศัลยแพทย, งานใหการบริการรักษาผูปวย และงานฝกอบรมและการวิจัยของแพทยประจําบาน

อยูภายใตกองศัลยกรรม ในขณะเดียวกันศัลยแพทยทรวงอกก็ปฏิบัติงานในดานการเรียนการสอนนักเรียนแพทยภายใต

ภาควิชาศัลยศาสตร ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงเปนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยท่ีมีระบบการศึกษาในทุกระดับ

และทุกสาขาของความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกันอยางครบวงจร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลทหารท่ีสังกัดกับกองทัพบกอีก  

36 แหงท่ัวประเทศเปนเครือขายสําคัญ ทําใหมีทรัพยากรการศึกษาอยางหลากหลาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงมี

นโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

   - มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดอยางเต็มท่ี 

   - มีการเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

   - ไดรับการรับรองการเปนสถาบันฝกอบรมตามท่ีแพทยสภากําหนด 

   - มีจํานวนผูปวยเพียงพอ และชนิดของผูปวยหลากหลาย สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังผูปวย

นอก ผูปวยใน ผูปวยนอกเวลาราชการ 

   - มีการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับสนับสนุน การเรียนรู 

   - มีสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได 

   - มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลัก

จริยธรรม 

   - มีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

 - มีอาจารยและบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความรูความสามารถ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง 
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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) ไดใชเวลาตลอดท้ังหลักสูตร ในการเรียนรูประสบการณจากสถาบันฝกอบรมแหงนี้เปนหลัก 

 9.2.2 เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรม   
หนวยศัลยกรรมทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีมาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมท้ัง

ตามเกณฑท่ัวไป และเกณฑฉพาะของแพทยสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑท่ัวไป 
1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ครั้งท่ี 5 ป พ.ศ. 2562 
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหนวยงานท่ีเรียกวา ศูนยบริหารงานวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา             

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ จัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในทุกสาขาอยางเปนระบบ 
3. หนวยศัลยกรรมทรวงอก มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรู

ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรฯ 
4. หนวยศัลยกรรมทรวงอก, กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร มีระบบบริหารงานในหนวยงานท่ีชัดเจนและ

เอ้ือตอการจัดการฝกอบรมฯ โดยมีรายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําป 
5. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค ท่ีสามารถทําการตรวจศพ ชิ้นเนื้อ 

และสิ่งสงตรวจตางๆได 
6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีธนาคารเลือด มีหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิก ใหบริการดานตรวจโลหิต

วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน  
7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีกองรังสีกรรม และภาควิชารังสีวิทยา ท่ีมีเครื่องมือท่ีทันสมัยทําการตรวจไดทุก

รูปแบบ ทุกอวัยวะ 
8. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหองสมุดและมีตํารามาตรฐานทางการแพทย รวมท้ังวารสารทางการแพทยท่ีใช

บอยหรือ electronic books และสามารถทําการสืบคนทางคอมพิวเตอรได นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีท่ีเปนหองสมุดขนาดเล็ก 
ท้ังในภาควิชาศัลยศาสตร และหนวยศัลยกรรมทรวงอกเอง ท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท้ังจากหนังสือ และคอมพิวเตอร 

9. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีแผนกเวชระเบียนใหญ ซ่ึงรับผิดชอบการดูแล รักษา จัดเก็บ คนหา แฟมประวัติ
ผูปวย ท้ังผูปวยใน และผูปวยนอก อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกองศัลยกรรมเอง มีหนวยเวชระเบียนชองตัวเองในการ
กํากับดูแลการบันทึกขอมูลใหครบถวนกอนสงไปท่ีแผนกเวชระเบียนใหญ 

10. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีหนวยงานทางคลินิกอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมทางศัลยศาสตรทรวงอก        
ท่ีสําคัญ ไดแก อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคหัวใจ, อายุรศาสตรโรคปอด, อายุรศาสตรโรคไต, อายุรศาสตรประสาทวิทยา
, กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตรโรคปอด, กุมารเวชศาสตรโรคไต และกุมารเวชศาสตร
ประสาทวิทยา เพ่ือสามารถใหการปรึกษาผูปวยได เม่ือจําเปน 

มาตรฐานของการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑเฉพาะ 
1. จํานวนเตียงของโรงพยาบาลและผูปวยศัลยกรรมทรวงอก 
 1.1 จํานวนเตียงท้ังหมดของโรงพยาบาล 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 จํานวนผูปวยนอก ผูปวยใน และปริมาณการผาตัดตอป มีจํานวนเพียงพอแกผูเขารับการฝกอบรมได

ไมนอยกวา 2 คน รายละเอียดอยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 
 2.2 มีหัตถการผาตัดท่ีครอบคลุมอยางนอย 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 ท่ีรองรับ

การฝกอบรมฯ อยูในคูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 
5. กิจกรรมทางวิชาการท่ีมีอยางสมํ่าเสมอ 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 เพ่ือใหการบันทึกมีครบในหมวดของ admission note, progress note, operative note, discharge 
summary และ pathological result 

7. เอกสารท่ีสําคัญในการฝกอบรม ท่ีเปนลายลักษณอักษร และจัดทําเปนท้ังรูปเลม และ Electronic files  
7.1 คูมือแพทยประจําบานประจําปการศึกษา 
7.2 หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาล              

พระมงกุฎเกลา 
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8. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆท่ีสําคัญในการฝกอบรม  
8.1 คณะกรรมการควบคุมหลักสตูรการกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
8.2 คณะกรรมการฝกอบรมและประเมินแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
8.3 คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
8.4 อาจารยท่ีปรึกษาดูแลแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก เปนรายบุคคล 
8.5 คณะกรรมการรับผิดชอบดานงานวิชาการและดานงานวิจัย ของอาจารยศัลยแพทย แพทยประจําบาน 

และบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ในกองศัลยกรรม 
8.6 คณะกรรมการเวชระเบียน กองศัลยกรรม 
8.7 คณะกรรมการสิทธิผูปวยและบริหารความเสี่ยง กองศัลยกรรม 

 9. กองศัลยกรรม มีหนวยงานเฉพาะท่ีมีหนาท่ีบริหาร และดูแลแพทยประจําบานทุกสาขา พรอมท้ังมีเจาหนาท่ี
เลขานุการประจําการ 
 10. สํานักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีทุน
สนับสนุนใหทํางานวิจัยตางๆ แกท้ังอาจารยและแพทยประจําบาน  

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
    หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ มีหนาท่ีกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนประจํา โดย

ในทุกๆป กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร ไดกําหนดใหมีการประชุมสัมนาใหญประจําป เพ่ือประเมินหลักสูตรของ

ท้ังนักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขารวมกัน ผูเขารวมประชุมจะเปนอาจารยแพทยทุกสาขา รวมท้ังกลุมของ

นักเรียนแพทย และแพทยประจําบานทุกสาขา เปนการสัมมนาท้ังภายในแตละสาขาวิชาเองและระหวางสาขาวิชา                

เพ่ือปรับปรุงปรับแตงเนื้อหาและการปฏิบัติงานใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกภาคสวน การประเมินแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตร จะครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

  10.1 พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

  10.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

  10.3 แผนการฝกอบรม 

  10.4 ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 

  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 จะแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับ

การฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับ เก่ียวกับความสามารถใน

การปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม (ผนวกท่ี 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

การปรับปรุงกระบวนการโครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัด การ

ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูล

อางอิง แลวสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทยและแพทยสภารับทราบ จากนั้นคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภารับทราบตอไป 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

  หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ 

  12.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการ

ฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ 

ของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปน

ทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐาน แสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  12.2 มีการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ แผนการฝกอบรม/หลักสูตรให

สอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

  12.3 มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและ

กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

  12.4 จัดใหมีใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงาน สนับสนุนดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของครบถวน 

สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

     แพทยสภากําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการฝกอบรมได จะตองผานการประเมินความพรอมในการ

เปนสถาบันฝกอบรม ดังนั้น หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯจะจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี้  
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  13.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯจะจัดใหมีระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก 2 ป 

  13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก หนวยศัลยกรรมทรวงอกฯ จะไดรับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรทรวงอก ภายใตราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและ

แพทยสภา อยางนอยทุก 5 ป 

ภาคผนวก 

ผนวกท่ี 1 

1.1 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย 
  แพทยประจําบาน (หลักสูตร 5 ป) แตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 

              แพทยประจําบานปท่ี 3 

หัวขอ ผาน ไมผาน วันท่ี 

1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา    

2. จัดทําโครงรางงานวิจัย    

3. แกไขโครงรางงานวิจัย    

4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย    

5. เริ่มเก็บขอมูล    

              แพทยประจําบานปท่ี 4 

หัวขอ ผาน ไมผาน วันท่ี 

1. เก็บขอมูลวิจัย    

2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

              แพทยประจําบานปท่ี 5 

หัวขอ ผาน ไมผาน วันท่ี 

1. เก็บขอมูลวิจัยตอ    
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2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย    

5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข    

6. นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ    

7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ    

 
   
  
 อาจารยท่ีปรึกษา………………………………………………………. 
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1.2 แบบฟอรมรายงานความกาวหนางานวิจัย 
แพทยประจําบานตอยอดแตละชั้นป ตองนําเสนอความคืบหนาของงานวิจัยเปนระยะๆดังนี้ 

              แพทยประจําบานปท่ี 4 
หัวขอ ผาน ไมผาน วันท่ี 

1. จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา    

2. จัดทําโครงรางงานวิจัย    
3. แกไขโครงรางงานวิจัย    
4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย    
5. เริ่มเก็บขอมูลวิจัย    
6. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    
7. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

 

              แพทยประจําบานปท่ี 5 

หัวขอ ผาน ไมผาน วันท่ี 

1. เก็บขอมูลวิจัยตอ    

2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือจําเปน    

3. นําเสนอความคืบหนางานวิจัยเปนระยะๆ    

4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย    
5. จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข    
6. นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ    
7. จัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ    

 
 
   
  
 อาจารยท่ีปรึกษา………………………………………………………. 
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ผนวกท่ี 2 
แบบฟอรมสาระการประเมนิในแตละชนิดของหัตถการหรือการผาตัดของ 

แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (PBA) 

แพทยผูทําหัตถการ........................................................................... ช้ันปท่ี........... 

OPERATION : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ระดับ 5 

ข้ันท่ีจะนําไปสู EPA คือ    L1 สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

   
     L2 สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารย 
   
     L3 สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

   
     L4 สามารถปฏิบัติงานไดเอง 

   
     L5 สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมปีระสบการณนอยกวา 

หมายเหตุ ผลของ PBA นี้ จะใชเลื่อนชั้นปได จะตองเปน EPA ท่ีผานถึงระดับ L4 ข้ึนไปท้ัง 6 หัวขอ 

COMMENT : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

   

  

 อาจารยผูควบคุม………………………………………………………. 

Items  ตั้งแต L4 ข้ึนไป นอยกวา L4 

1. Consent for operation   

2. Preoperative care   
3. Exposure and closure   
4. Surgical technique   
5. Operative note   
6. Postoperative care   
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   วันท่ี
ประเมิน...................................................................... 

 
ผนวกท่ี 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) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
1.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
2. Lung surgery 
2.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Lung surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
2.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Lung surgery) 
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ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          
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3. Esophageal surgery 
3.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophageal surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 

4. Valve surgery 
4.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Valve surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 

4.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Valve surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 

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

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 

5.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Coronary artery bypass graft (CABG) 
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ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

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

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
6.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Congenital heart disease) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
7. Aortic surgery 
7.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Aortic surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
8. Peripheral vascular surgery 
8.1 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Peripheral vascular surgery) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          
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9. Bronchoscopy 
9.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Bronchoscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
9.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Bronchoscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
10. Esophago-gastroscopy 
10.1 แบบฟอรมรายการทําผาตัดดวยตนเอง (Esophago-gastroscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 

1          

2          

 
10.2 แบบฟอรมรายการชวยทําผาตัด (Esophago-gastroscopy) 
ท่ี วดป. ชื่อ - สกุล อายุ H.N. A.N. Diagnosis Operation อาจารย 

ผูควบคุม 

หมายเหตุ 

(ผลการผาตัด) 
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1          

2          
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ผนวกท่ี 4 
4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยคณาจารย  
ผูถูกประเมิน               ชั้นปที่        ชวงเวลาทีป่ฏิบัตงิาน                                                          

สถานที่ในการปฏิบตัิงาน                               

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและ conferences ตางๆ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรูประเมินจากการดูแลผูปวยทั้งที่ OPD และบนหอผูปวย ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรูประเมินในระหวางการผาตัด ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถูกตอง เหมาะสม 

และสม่ําเสมอ 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷4) (A) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

2. การประเมินดานทักษะในการผาตัด (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ทักษะในการชวยผาตัด หรือชวยทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ทักษะในการทาํผาตัด หรือทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิาน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ความตั้งใจ เอาใจใส ใฝที่จะเรียนรู และนาํ IT เขามาใชในการหาความรูและ

ปฏิบัติงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานตามหนาที่ ความเปนผูนํา การบริหารจัดการ และ

การรักษาเวลา 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบยีบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้การดูแล

ความสมบูรณของเวชระเบียน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ และการทาํงานเปนทีมกับ

ผูรวมงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
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การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชพีแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่

เหมาะสมกับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

 

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................. 

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

สรุปผลการประเมิน    [   ] ผาน [   ] ไมผาน                 อาจารยผูประเมนิ (ลงชื่อ)……………………………………….   

     

4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยผูรวมงาน/นักเรียนแพทย  

ผูถูกประเมิน               ชั้นปที่        ชวงเวลาทีป่ฏิบัตงิาน                                                          

สถานที่ในการปฏิบตัิงาน                               

 

1.การประเมินดานความรู (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ความรูทางวชิาการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การประยุกตใชความรูในการแกปญหา การถายทอดความรูไดถูกตอง เหมาะสม 

และสม่ําเสมอ 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 1 (คะแนนรวม÷2) (A) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

2. การประเมินดานทักษะในการทําหัตถการ (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ทักษะในการชวยทําหัตถการ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ทักษะในการทาํหัตถการดวยตนเอง ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  
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คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

3. การประเมินดานทัศนคติและการปฏิบัตงิาน (คะแนนเต็มในแตละหัวขอ=100) เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามหนาที ่ ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความเปนผูนํา ความเชื่อมั่นในตวัเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน 

และการรักษาเวลา 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบยีบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทัง้การดูแล

ความสมบูรณของเวชระเบียน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการสื่อสาร และ

การทํางานเปนทีมกับผูรวมงาน 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

การดํารงไวซึ่งเกียรติของวิชาชพีแพทย (การแตงกาย การวางตัว การสื่อสารที่

เหมาะสมกับผูปวยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป  

คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยรวม÷5) (C) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

 

คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ เกณฑผาน คะแนนทีไ่ด 

(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4) ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

ความเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูรวมงาน : 

ตําแหนงของผูรวมงานทีป่ระเมิน คือ ………………………………………. 

นักเรียนแพทย : ชั้นปของนักเรียนแพทยทีป่ระเมิน คือ ………………………………………. 

 

ผนวกท่ี 5 

เกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกแพทยประจําบาน 

                         สาขาศัลยศาสตรทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

ช่ือผูสมัคร………………………………………………………………………วันท่ีประเมิน.................................... 
1. คะแนนมีตนสังกัดหนวยงานราชการ (4 คะแนน)                               คะแนนท่ีได………..……  

                     มีตนสังกัดหนวยงานราชการ           4 คะแนน    
                     ไมมีตนสังกัดหนวยงานราชการ        0 คะแนน 
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      2. ประสบการณการเปนแพทย    
                   2.1 จํานวนปท่ีใชทุนรัฐบาล (8 คะแนน)                                คะแนนท่ีได………..……  
                     จํานวนปท่ีใชทุน 3 ปข้ึนไป               8 คะแนน      
                     จํานวนปท่ีใชทุน 2 ป                      6 คะแนน     
                     จํานวนปท่ีใชทุน 1 ป                      4 คะแนน    
                     จํานวนปท่ีใชทุน 0 ป                      0 คะแนน    
                   2.2 เคยปฎิบัติงานดูแลรักษาเฉพาะผูปวยศัลยกรรม (4 คะแนน)         คะแนนท่ีได………..……  
                      เคย                                    4 คะแนน    
                      ไมเคย                                    0 คะแนน    

      3. ประวัติผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
                   3.1 เกรดเฉล่ียรวมทุกวิชา (5 คะแนน)                                       คะแนนท่ีได………..…… 
                     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 เกรดเฉล่ียเฉพาะวิชาศัลยศาสตร (5 คะแนน)                          คะแนนท่ีได………..……  
                     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  หารดวยหนวยกิตท่ีรวม 
          4. หนังสือแนะนําตนเอง (Recommendation) (4 คะแนน)                    คะแนนท่ีได………..……  

                     มีหนังสือแนะนําตนเอง                   4 คะแนน    
                     ไมมีหนังสือแนะนําตนเอง                0 คะแนน    

        5. การสอบขอเขียน (10 คะแนน)                                                   คะแนนท่ีได………..…… 
            6. การสอบสัมภาษณ (70 คะแนน)                                          คะแนนท่ีได………..……   
            วิธีการใหคะแนนผลลัพธกระทําโดยใหตัดคะแนนของกรรมการทานท่ีมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดออก  
      แลวหาคาคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทานท่ีเหลือ 

ใบคะแนนสําหรับการสอบสัมภาษณ  (Interview) 

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

 การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ความเชื่อม่ันในตัวเองและการแสดงออกใน
ท่ีสาธารณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความเห็น
เพ่ิมเติม 

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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ผนวกท่ี 6 

แบบประเมินอาจารย ...............................................  

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

โดยแพทยประจําบาน ช้ันปที่ ........ 

ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน.................................... 

หัวขอการประเมิน 

คะแนน 

5 

Outstandin

g 

                              

4 

Above 

Average 

3 

Average 

2 

Marginal 

1 

Poor 

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรกัษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวนิิจฉัยโรค การดูแลผูปวย

กอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ยูภายใตการดูแล 
     

2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนัสมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการตรวจ

รักษาผูปวยในสายงาน 

     

3. มีสวนรวมในกจิกรรมทางวิชาการของโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทั่วไป เชน 

conference , lectures , rounds อยางสม่ําเสมอ 

     

4. มีเทคนิคการผาตัด หรอืการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตราฐาน และสามารถถายทอดสูแพทยประจําบาน

ไดเปนอยางด ี

     

5.  มีความตัง้ใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดทําหัตถการดวยตนเอง       

6. มีความพรอมใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการดแูลผูปวย      

7. กระตุนสงเสรมิการทํางานและการหาความรูเพ่ิมเติมของแพทยประจําบานอยางสม่าํเสมอ      

8. ใหการประเมนิการปฏิบัติงานและรับฟงความคิดเห็นของแพทยประจําบาน      

9. เปนแบบอยางการปฏิบัติตัวที่ดีใหแกแพทยประจําบาน มีความสัมพันธอนัดีตอผูปวย ญาติผูปวย 

นักเรียนแพทยทหาร ตลอดจนผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอื่น 

     

 

ขอเสนอแนะ

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

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

ผนวกท่ี 7 

แบบประเมินศัลยแพทยผูผานการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
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สาขาศัลยศาสตรทรวงอก กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ช่ือ - สกลุ       โรงพยาบาล        

หัวขอการประเมิน 
คะแนน 

5 4                         3 2 1 

1. มีความรูความสามารถที่ดีในการตรวจรกัษาผูปวยในสายงานโดยรวมถึงการวนิิจฉัยโรค การดูแลผูปวย

กอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ ของผูปวยทีอ่ยูภายใตการดูแล 
     

2. ติดตามขอมูล ความกาวหนาทางการแพทยที่ทนัสมัย นํามาประยุกตใชและการปรับปรุงการตรวจรกัษา

ผูปวยในสายงาน 

     

3. มีสวนรวมในกจิกรรมทางวิชาการของหนวยงาน  เชน conference , lectures , rounds อยาง

สม่ําเสมอ 

     

4. มีเทคนิคการผาตัด หรอืการทําหัตถการอื่นๆ ไดมาตรฐาน และสามารถถายทอดสูแพทยรุนนอง ไดเปน

อยางดี 

     

5.  มีความตัง้ใจในการสอนและเปดโอกาสใหแพทยรุนนองไดทําหัตถการดวยตนเอง       

6. มีความพรอมใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการดแูลผูปวย      

7. ความตั้งใจ เอาใจใส และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที ่      

8. ความเปนผูนํา ความเชือ่มัน่ในตวัเอง การรับฟงความคิดเห็น การบริหารจัดการงาน และการรักษาเวลา      

9. ความมีวนิัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของหนวยและโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลความสมบูรณของ

เวชระเบียน 

     

10. ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท การควบคุมอารมณ การใชภาษาในการส่ือสาร และการทํางานเปนทีม

กับผูรวมงาน 

     

11. การดํารงไวซ่ึงเกียรติของวิชาชีพแพทย (การแตงกาย การวางตวั การส่ือสารที่เหมาะสมกับผูปวยและ

ญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

     

 

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

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

      ผูประเมนิ......................................................................... 

                 ตําแหนง......................................................................... 

   

  

 วันท่ีประเมิน................................................................... 
 


