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หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจำบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรตกแตง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Residency Training in Plastic Surgery

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Diploma of Thai Board of Plastic Surgery
วว. สาขาศัลยศาสตรตกแตง
Dip., Thai Board of Plastic Surgery

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนกศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โดยแตงตั้ง ประธานและคณะกรรมการฝกอบรมเปนผูรับผิดชอบ (ภาคผนวก ๑)
๔. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คือ ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวยเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะ
ทางที่ตอ้ งอาศัยความรูพ้ นื ้ ฐานทางด้านศัลยกรรมและความรูเ้ ฉพาะทาง ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่าง
กว้างขวางและลึกซึง้ เพื่อให้เป็ นแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญในด้านนี ้ จึงต้องมีความรูพ้ ืน้ ฐานทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
ความรูท้ างด้านศัลยกรรมตกแต่งและมีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมตกแต่ง ตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด
ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ
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นอกจากความรูแ้ ละทักษะด้านศัลยกรรมตกแต่งแล้วศัลยแพทย์ตกแต่งควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่
สําคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
การสื่อสารและปฏิสมั พันธ์ การทํางานเป็ นทีม มีความคิดวิเคราะห์ ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างองค์รวม
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ว่ มงานและองค์กรเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการให้การบริการทางศัลยกรรมตกแต่งโดยอยู่บนพืน้ ฐานของความต้องการ
ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม
๕. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร
แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตรตกแตงตองมีคุณสมบัติ และความสามารถ
ขั้นพื้นฐานตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ดานดังนี้
๕.๑) การดูแลรักษาผูปวย การทำหัตถการและการผาตัด (Patient care and Surgical skill)
๑. มีทักษะในการดูแลผูปวยศัลยกรรมตั้งแตระยะกอนการผาตัด ระหวางการผาตัด และ
ภายหลังการผาตัด รวมไปถึงการแกไขภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในแตละระยะ
๒. มี ท ั ก ษะในการทำหั ต ถการทางศั ล ยกรรมทั ่ ว ไปตามเกณฑ ก ำหนดของสมาคม
ศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
๕.๒) ความรูทางศัลยศาสตรตกแตง (Medical knowledge)
๑. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจรวมไปถึงความรู  ทาง
การแพทยคลินิกที่เกี่ยวของกับผูปวยศัลยกรรมตกแตง
๒. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตรตกแตง
๕.๓) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. นำเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทย และอภิปรายปญหาผูปวยอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. ถายทอดความรูและทักษะ ใหนักศึกษาแพทย นักเรียนแพทยทหารและแพทย
ประจำบานสาขาอื่นๆ
๓. สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีความ
เมตตา เคารพ การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูปวย
๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอื่นๆ
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๕.๔) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยญาติผูรวมงานรวมวิชาชีพและชุมชน
๒. ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย
๓. มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous professional development)
๔. การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองครวม คำนึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผาตัดรักษา
๕. คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากร
อื่นๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง
๕.๕) การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง
(Practice-based Learning and Improvement)
๑. ดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได
๒. วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได
๓. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงานได
๕.๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
๑. มีความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
๒. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
๓. ใชทรัพยากรทางการแพทยอยางเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร
๖.๑) เนื้อหาของการฝกอบรม
๑) เนื้อหาการฝกอบรมและความรู ครอบคลุมองคความรู ๓ สวน เปนไปตามเกณฑ
ของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (ภาคผนวก ๒)
ก. ความรูพื้นฐานที่เปนหลักการเบื้องตนของศัลยศาสตรตกแตง
ข. เนื้อหาสำคัญ (Essential contents) ของการฝกอบรมครอบคลุมหัวขอโรคหรือ
ภาวะของ ผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง
ค. ความรูทั่วไปในสาขาศัลยศาสตรอื่นๆ และสาขาที่เกี่ยวของกับสาขา
ศัลยศาสตรตกแตง
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๒) หัตถการและการผาตัดทางศัลยศาสตรตกแตง
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา ไดกำหนดเปาหมายในการทำหัตถการของ
แพทยประจำบานแยกตามหมวดหมูใหสอดคลอง กับหลักสูตรของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศ
ไทย เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม แพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรควรมีความสามารถในการดูแลผูปวยใน
ระยะกอนผาตัด ระหวางการผาตัด และหลังผาตัด รวมทั้งการผาตัดเองไดอยางเหมาะสม โดยมีการแบง
ระดับความสามารถในการทำหัตถการ เปน ๕ ระดับขั้นดังนี้ (ภาคผนวก ๓)
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
ระดับ D
ระดับ E

เขาใจในกายวิภาคและกระบวนการสามารถชวยผาตัดได
สามารถทำหัตถการดังกลาวโดยมีผูควบคุมชี้แนะโดยละเอียด
สามารถทำหัตถการไดโดยอาศัยการแนะนำควบคุมเพียงเล็กนอย
สามารถทำหัตถการไดเองโดยไมตองมีผูควบคุม
สามารถควบคุมชี้แนะผูอื่นในการทำหัตถการได

หมายเหตุ
ความสามารถในการทำหัตถการเบื้องตน และการผาตัดที่ซับซอนขึ้นอยูกับแพทยประจำบานแตละชั้นป
เปนไปตามเกณฑของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ดังแสดงไวใน Procedure skills ตางๆ
๓) การตรวจทางหองปฏิบัติการ ในรูปแบบตางๆ เชน การตรวจทางรังสี CT scan ,
MRI และการตรวจพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวของกับการรักษาทางศัลยศาสตรตกแตง
๔) ความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตรทางการแพทย
ที่จำเปนและเกี่ยวของกับการรักษาทางศัลยศาสตรตกแตง เชน Plate & Screw, Implant Material
๕) การเรียนรูทางดานบูรณาการ (ตามผนวก ๔)
๕.๑) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
(๑) การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปว ยและญาติ
(๒) การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต
(๓) การบอกขาวราย
(๔) ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย
(๕) การบริหารจัดการ Difficult case
(๖) การตระหนักรูพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน
๕.๒) ความเปนมืออาชีพ (Professionalisms)
(๑) การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง(Patient-centered care)
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(๑.๑) การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
(๑.๒) การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวยและสังคมโดยการรักษามาตรฐาน
การดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด
(๑.๓) การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพเพื่อนรวมงานผูปวยและญาติ
(๑.๔) ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่
ไมคาดคิดไวกอน
(๒) พฤตินิสัย
(๒.๑) ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลาความซื่อสัตย และมีวินัย
(๒.๒) การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
(๓) จริยธรรมทางการแพทย
(๓.๑) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี
(๓.๒) การนับถือใหเกียรติสิทธิและรับฟงความเห็นของผูปวยในกรณีผูปวยไม
เห็นดวยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา
(๓.๓) การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่
ผูปวยตัดสินใจไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได
(๓.๔) การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย
(๓.๕) การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย
(๓.๖) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง
(๔) การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(๔.๑) การกำหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง
(๔.๒) การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง
(๔.๓) การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
(๔.๔) การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
(๔.๕) การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ำเสมอ
(๔.๖) การใชElectronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการเรียนรู
(๔.๗) การถายทอดความรูแกแพทยบุคลากรทางการแพทยนิสิตนักศึกษา
ผูปวยและญาติ
๕.๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning)
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(๑) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
(๒) การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ
(๓) การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล
(๔) การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
(๕) การสราง Clinical Practice Guideline (CPG)
(๖) การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(๗) การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค
(๘) การประเมินความพอใจของผูปวย
(๙) การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา / แผนก / โรงพยาบาล / สมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย / ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
(๑๐) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๕.๔) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขระดับชาติ
(๑) ความรูเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเชนระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน ความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ และกระบวนการ Hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
(๒) ความรูเกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยา
ระดับชาติ บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผลเปนตน
(๓) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย
(๔) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผูปวย
(๕) ความรูเกี่ยวกับการแพทยทางเลือก เชน การฝงเข็มรักษาโรค
คณะกรรมการการฝกอบรมไดกำหนดแผนการฝกอบรมสำหรับแพทยประจำบานแตละชั้นปดังตอไปนี้
ก.แพทยประจำบานปที่ ๑-๒
ใหผูเขารับ การฝกอบรมได เรียนรู พื้ นฐานทางศัลยศาสตร เตรียมความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ซึ่งจะสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและรักษา
ผูปวยทางศัลยกรรมเบื้องตนทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะดานศัลยศาสตรทั่วไป และศัลยศาสตร
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เฉพาะทางอื่นๆที่เกี่ยวของ และสามารถใหคำแนะนำและสงผูปวยไปรักษาตอโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตอไปได
๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมระดับไมซับซอนทั้งในผูปวยนอก
และผูปวยในรวมถึงศัลยศาสตรเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก
๑.๑ ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมที่หองตรวจโรคผูปวยนอก
๑.๒ ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และอาจารยแพทย
๑.๓ ดูแลรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมที่พบบอยและที่วินิจฉัยไมซับซอนไดดวยตนเอง
๑.๔ ดูแลรักษาผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรมรวมกับแพทยประจำบานชั้นสูงกวา และ
วิสัญญีแพทย โดยปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตของศัลยกรรม
๑.๕ ดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมกับ แพทย
ประจำบานชั้นสูงกวาและชวยแพทยประจำบานชั้นสูงกวาในการดูแลรักษาผูปวย
ที่ซับซอนมากขึ้น
๑.๖ ปฏิบัติงานในหนวยวิสัญญีวิทยา เพื่อเรียนรูการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวาง
ผาตัดและหลังผาตัดในแงมุมของวิสัญญีแพทยเพื่อนำความรูมาประยุกตใชในการ
ดูแลผูปวยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง ตอไป
๑.๗ ปฏิบัติงานในหนวยศัลยศาสตรเฉพาะทาง และหนวยที่เกี่ยวของ ไดแก
ศัลยศาสตรทั่วไป, ยูโรวิทยา, กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร
ลำไสใหญและทวารหนัก, ศัลยศาสตรทรวงอก,
ประสาทศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และพยาธิวิทยา
๑.๘ เรียนรูดาน Surgical Skill จากการปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถชวยการ
ผาตัดในหัตถการการผาตัดเบื้องตน ที่ไมซับซอน สำหรับกลุมโรคทางศัลยศาสตร
ทั่วไป และศัลยศาสตรเฉพาะทางอื่นๆที่เกี่ยวของ
๒. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic medical
science) ความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตรและวิชาศัลยศาสตรตกแตง
๒.๒ เขารับการอบรม Advanced Trauma Life support
๒.๓ เขารับการอบรม Advanced Cardiac Life support
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๒.๔ เขารวมกิจกรรมทางวิชาการของกองศัลยกรรม ไดแก Morbidity and Mortality
conference, Grand Round, Journal club, Interdepartement conference
๒.๕ เขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆของโรงพยาบาลและการประชุมระหวางสถาบัน
เชน ประชุมวิชาการประจำปคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และประชุมวิชาการ ๓
สถาบัน(จุฬา-รามา-ศิริราช), Inter-hospital conference ของชมรมและสมาคม
แศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ฯลฯ
๓. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
๓.๑ มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
๓.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย
๓.๓ บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
๓.๔ กำหนดหาหัวขอวิจัยที่ตนสนใจ และติดตออาจารยที่ปรึกษา และดำเนินการ
Review Literature
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
๔.๑ เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
๔.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย
๔.๓ นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
๔.๔ เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
แบบองครวม ผสมผสาน และ ผูปวยเปนศูนยกลาง
๔.๕ บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
๔.๖ ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
๔.๗ มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
๕.๒ พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
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๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรม การบริหารทรัพยากรที่มี
จำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับระบบ
หลักประกันสุขภาพของชาติ
ค. แพทยประจำบานปที่ ๓
๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
๑.๑ เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง
ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนที่ไมซับซอน และตรวจ
รวมกับแพทยประจำบานชั้นปที่ ๔ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะที่
ซับซอน
๑.๒ เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา
ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ
บานปที่ ๓,๕ และใหคำแนะนำปรึกษากับแพทยประจำบานปที่ต่ำกวา
๑.๓ เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด
ในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงตางๆ ได และสามารถ ผาตัดดวยตนเองในการ
ผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงที่ไมซับซอนได
๒. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
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- Case Discussion
- CME
๒.๒ เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของกอง
ศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๓ จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทาง
การแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ในรูปของ Journal club สัปดาหละ ๑
ครั้ง และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๔ ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล ( Interhospital Plastic Surgery Conference) ซึ่ง
จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง
ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด
ประชุม
๒.๕ กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ประชุมวิชาการประจำปของราชวิ ทยาลัย ศัลยแพทย แหงประเทศไทย สมาคม
ศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย และการประชุมวิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับ
ดานศัลยศาสตรตกแตง
๓. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
๓.๑ มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
๓.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
๓.๓ บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
๓.๔ ศึกษาและดำเนินการงานวิจัย โดยเปนผูวิจัยหลักดำเนินการเขียน และ
นำเสนอ proposal ตอคณะกรรมการวิจัย
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
๔.๑ เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
๔.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒
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๔.๓ นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
๔.๔ เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
๔.๕ บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
๔.๖ ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
๔.๗ มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ

๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
๕.๒ พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มี ป ระสบการณ ก ารเรี ย นรู  เ กี ่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุ ณภาพและความปลอดภัย ในผู  ป ว ยศัล ยกรรมศั ล ยกรรม การบริ ห าร
ทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับ
ระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
ง. แพทยประจำบานปที่ ๔
๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
๑.๑ เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และ หอง
ฉุกเฉิน โดยการตรวจดวยตนเองในโรคและภาวะเบื้อตนที่ไมซับซอน และตรวจ
รวมกับแพทยประจำบานชั้นปที่๓ และ๕ และอาจารยแพทยในโรคและภาวะที่
ซับซอน
๑.๒ เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยใน และรับปรึกษา
ปญหาดานศัลยศาสตรตกแตงจากผูปวยในและนอกแผนก รวมกับแพทยประจำ
บานปที่๓,๕
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาแพทยประจำบานแผนกศัลยศาสตรตกแตงโดยกำหนดให
บริหารจัดการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลทั้งหมด และ การจัดตารางการผาตัด
ของแผนกทั้งหมด และเปนผูประสานงานระหวางแพทยประจำบาน และ อาจารย
แพทย
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๑.๔ เรียนรูดานSurgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริงโดยกำหนดใหสามารถชวยผาตัด
และสามารถผาตัดดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงที่ซับซอนมาก
ขึ้นได
๒. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
- Case Discussion
- CME
๒.๒ เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของกอง
ศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๓ จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทาง
การแพทย ดานศัลยศาสตรตกแตง ในรูปของ Journal club สัปดาหละ๑
ครั้ง และ CME เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๔ ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล (interhospital plastic surgery conference) ซึ่ง
จัดโดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ประมาณ ๒เดือน/๑ครั้ง
ครั้งละ ๓ ชั่วโมง โดยกำหนดใหเขารวมอยางนอย ๘๐% ของจำนวนการจัด
ประชุม
๒.๕ กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ประชุมวิชาการประจำปของราชวิ ทยาลัย ศัลยแพทย แหงประเทศไทย สมาคม
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ศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย และการประชุมวิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับ
ดานศัลยศาสตรตกแตง
๓. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
๓.๑ มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
๓.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
๓.๓ บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
๓.๔ ดำเนินการทำวิจัยในขั้นการเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลขอมูล และ
สรุปผลงานวิจัย และ นำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมและสอบ
สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
๔.๑ เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
๔.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตและแพทยประจำบานป ๑ ,๒
๔.๓ นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
๔.๔ เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
๔.๕ บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
๔.๖ ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
๔.๗ มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
๕.๒ พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มี ป ระสบการณ ก ารเรี ย นรู  เ กี ่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุ ณภาพและความปลอดภัย ในผู  ป ว ยศัล ยกรรมศั ล ยกรรม การบริ ห าร
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ทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับ
ระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
จ. แพทยประจำบานชั้นปที่ ๕ ( ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๒ เดือน )
๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
๑.๑ เรียนรูการตรวจดานศัลยศาสตรตกแตง ในแผนกผูปวยนอก และหองฉุกเฉินได
ดวยตนเอง ทั้งในภาวะเบื้องตน และ ซํบซอนได
๑.๒ เรียนรูการตรวจรักษาดานศัลยศาสตรตกแตงในแผนกผูปวยใน และการปรีกษา
จากผูปวยนอกแผนกในภาวะตางๆ ทั้งลักษณะเบื้องตน และ ซับซอนได และ
สามารถนำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยได
๑.๓ เรียนรูดาน Surgical Skill จากการฝกปฏิบัติจริง โดยกำหนดใหสามารถผาตัด
ดวยตนเองในการผาตัดดานศัลยศาสตรตกแตงที่ซับซอนมากขึ้นได
๑.๔ กำหนดใหเปนที่ปรึกษาแพทยประจำบานปที่๔ ในการบริหารจัดการการดูแล
ผูปวยใน และการผาตัดทั้งหมดภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตงและสามารถ
นำเสนอ และปรึกษาอาจารยแพทยในกรณีที่จำเปนได
๒. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เพิ่มพูนประสบการณในการดูแลและรักษาผูปวยทางศัลยกรรมตกแตง ใหมี
ความเชี่ยวชาญและแตกฉานมากขึ้น
๒.๒ เขารวมกิจกรรมวิชาการ และ นำเสนอกิจกรรมวิชาการ (ตามการแบงจัดสรร
ตามระดับชั้นป) โดยกำหนดใหเขารวมในทุกกิจกรรมวิชาการของแผนก ใน
ระหวางปฏิบัติงานภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง และกำหนดใหตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอย ๘๐% ของกิจกรรมทั้งหมด
- Grand Round
- Topic Review
- Weekly Report
- Journal Club
- Short Topic
- Craniofacial Club
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- Case Discussion
- CME
๒.๓ เขารวม morbidity and mortality conference (MMC) ของภาควิชา
ศัลยศาสตร หรือ ศัลยศาสตรตกแตง เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๔ จัดใหมีการเสนอเอกสารหรือบทความวิชาการจากจดหมายเหตุทางการแพทย
ดานศัลยศาสตรตกแตง ทั้งจากในและตางประเทศ ในรูปของ Journal club และ
CME เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๕ สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมวิชาการศัลยศาสตรตกแตง
ระหวางโรงพยาบาล (interhospital plastic surgery conference) เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ทุก ๒ เดือนตอครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง (อยางนอย ๑๒ ครั้ง/ ๓
ป)
๒.๖ สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขาประชุมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุม
วิชาการประจำปของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย สมาคมศัลยแพทยเสริมสวยแหงประเทศไทย ชมรม
ศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทย รวมกับชมรมจุลศัลยแพทยแหงประเทศไทย
เปนตน
๓. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practicebased Learning and Improvement)
๓.๑ มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
๓.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลังได
๓.๓ บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
๓.๔ มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู รูรอบในเชิงกวางในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย
และมีความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับศัลยศาสตรตกแตงและในการปฏิบัติงานดูแลรักษา
ผูปวย
๓.๕เรียนรูการเขียน Manuscript เพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการ และสนับสนุนให
ไดตีพิมพในวารสารวิชาการทางการแพทยทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
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๔. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
๔.๑ เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน
๔.๒ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทยและแพทยประจำบานรุนหลัง
๔.๓ นำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
๔.๔ เรียนรูจากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
๔.๕ บันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ
๔.๖ ใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม
๔.๗ มีทักษะในการทำงานรวมกับแพทยสาขาอื่น พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
๕.๒ พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริหาร
ทรัพยากรที่มีจำกัดและอยูในภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทำงานเขากับ
ระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ
๖.๒ วิธีการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา มีการจัดการฝกอบรมเปน ๒ ระบบ
๑) ระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง ระยะเวลา ๕ ป
กำหนดระยะเวลาการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เปน ๒ ชวงคือ
๑.๑) การฝกอบรมและปฏิบัติงานกับแผนกศัลยศาสตรทั่วไปและสาขาตางๆที่
เกี่ยวของ ระยะเวลา ๒ ป (ชั้นปที่ ๑, ๒)
๑.๒) การฝกอบรมและปฏิบัติงานกับแผนกศัลยศาสตรตกแตงและสาขาตางๆที่
เกี่ยวของ รวมถึงสถาบันรวมฝกอบรม ระยะเวลา ๓ ป (ชั้นปที่ ๓, ๔, ๕)
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๒) ระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงตอยอด ระยะเวลา ๓ ป
โดยตองเปนผูที่จบหลักสูตรการฝกอบรมศัลยศาสตรทั่วไป โดยกำหนดใหฝกอบรมและปฏิบัติหนาที่
เหมือนกับการฝกอบรมในระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง ระบบ ๕ ป ในชั้นปที่ ๓, ๔, ๕
ตามลำดับ
วิธีการจัดการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฏเกลา จัดวิธีการฝกอบรมใน ๒ รูปแบบหลักคือ ดานทฤษฎีและ
ความรู และ ดานการปฏิบัติ
๑. ดานทฤษฎีและความรู
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ. พระมงกุฏเกลา มีการจัดใหมีการเรียนการสอนดานทฤษฎี โดยผานกิจกรรม
วิชาการตางๆ ดังนี้
๑) กิจกรรมวิชาการดานทฤษฎี ที่จัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย เชน
- Good surgical practice
- Basic science in surgery
- Advanced trauma life support
- Advanced cardiac life support
- Basic surgical research and methodology
๒) กิจกรรมวิชาการ ที่จัดโดยคณะกรรมการวิชาการ รพ.พระมงกุฎเกลา
- Basic science in medicine
- English language for medical staff
๓) กิจกรรมวิชาการ แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา (ภาคผนวก ๕)
๓.๑) Grand round
ลักษณะการเรียนการสอน Bedside (การวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ไดรับ รวมถึงความรูดาน
วิชาการประกอบในสวนที่เกี่ยวของกับผูปวยรายนั้น) กับผูปวยที่เขารับการรักษาทุกคนในแผนก
ศัลยศาสตรตกแตง
วันจันทร ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยศาสตรตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
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๓. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
๔. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๕. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
๓.๒) Topic review
ลักษณะการ Presentation ในหองประชุม ในหัวขอวิชาการหลักตางๆของการรักษาดาน
ศัลยศาสตรตกแตง
วันจันทร ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พล.ท.ชัยชุมพล และ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
๔. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๕. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจำบาน
๓.๓) Weekly report
การนำเสนอเกี่ยวกับการรักษาผูปวยทุกคนของแผนกศัลยศาสตรตกแตง ในรอบสัปดาหที่ผานมา
กอนหนาการนำเสนอ
วันจันทร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พล.ท.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย และ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
๔. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๕. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ

19

๓.๔) Senior staff lecture
ลักษณะการเรียนการสอนกับ senior staff เพื่อมุงเนนดานการพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม,
surgical judgement, surgical technique และจริยธรรมทางการแพทย
วันอังคาร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.วีระ วราเวชช
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๒. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
๓.๕) Journal club
การนำเสนอเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของบทความวิชาการของดานศัลยศาสตรตกแตงและการ
วิพากษบทความวิชาการ
วันอังคาร ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี, พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน,
พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
และ คณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจำบาน
๓.๖) Case discussion
ลักษณะการนำเสนอรูปภาพและขอมูลผูปวยและใหแพทยประจำบานวิเคราะห และ เลือกวิธีการ
รักษาที่เหมาะสม และการอธิบายขั้นตอนการรักษาและการทำหัตถการผาตัดในรายละเอียด
วันอังคาร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุ ทธิสัณห์ จันทร์ขจร
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน
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๓. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๔. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
๓.๗) Short topic
การนำเสนอ topic ยอยตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานศัลยศาสตรตกแตงในลักษณะการพูดนำเสนอ
และ discussion
วันศุกร ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.ท.รศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน และ พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
หมายเหตุ แพทยประจำบานสามารถเลือก Journal ที่ตนเองสนใจ โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจำบาน
๓.๘) CME
นำเสนอเนื้อหาวิชาการของ CME (Continuing medical education) จาก Journal Plastic
and Reconstructive Surgery
วันศุกร ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.ท.รศ.ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ และ พ.ต.ณัฐพงษ์ วาณิ ชย์เจริ ญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๓.๙) Cadaveric dissection
การเรียนดานกายวิภาค (anatomy) และ ฝกการผาตัด เชน การผาตัดยก flaps ตางๆ โดยการ
ผาตัดอาจารยใหญ ที่แผนกกายวิภาคศาสตร รพ.พระมงกุฎเกลา
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วันอังคาร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.สุ ทธิสัณห์ จันทร์ขจร และ พ.ต.ณัฐพงษ์ วาณิ ชย์เจริ ญ
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๓.๑๐) Interesting case จากสถาบันฝกอบรมและสรุปการปฏิบัติงาน rotation และ
elective
วันอังคาร ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.
อาจารยผูรับผิดชอบ พ.อ.(พ) อานนท ปติเสรี และ พ.ท.รศ.ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
และคณาจารยแผนกศัลยกรรมตกแตง
๑. พ.อ.อัครเดช อรรถอินทรีย
๒. พ.อ.สุทธิสัณห จันทรขจร
๓. พ.ท.ผศ.ชาติชาย พฤกษาพงษ
๔. พ.ต.ณัฐพงษ วาณิชยเจริญ
๔) กิจกรรมวิชาการที่จัดรวมกันภายในภาควิชาศัลยศาสตรตกแตง และ ระหวางแผนกตางๆภายใน
รพ.พระมงกุฎเกลา
- Tumor conference
- Interdepartment conference
- Hand conference
- Trauma audit
- Morbidity and mortality conference
- Clinical pathology conference
๕) กิจกรรมวิชาการ ที่จัดโดย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
- Interhospital conference
- การประชุมวิชาการประจำป สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
- การประชุมวิชาการประจำป Burn and wound care
๖) กิจกรรมวิชาการดานศัลยศาสตรตกแตง ที่จัดโดยสถาบันฝกอบรมอื่นๆ ในสมาคมศัลยศาสตร
ตกแตงแหงประเทศไทย
- Soft cadaveric workshop ในหัวขอตางๆ จัดโดย คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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- Soft cadaveric workshop จัดโดย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- Annual symposium of plastic surgery จัดโดย แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.รามาธิบดี
๒. ดานการปฏิบัติหัตถการและการผาตัด (ภาคผนวก ๖)
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา ไดจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ใหแกแพทยประจำบาน
โดยผานกิจกรรมตางๆดังนี้
๑) การจัดการปฏิบัติงานหมุนเวียนแพทยประจำบาน ใหปฏิบัติงานในแผนกตางๆที่เกี่ยวของกับดาน
ศัลยศาสตรตกแตงทั้งใน รพ.พระมงกุฎเกลาและสถาบันรวมการฝกอบรม
แพทยประจำบานชั้นปที่ ๑-๒
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาสตรทั่วไป
ปฏิบัติงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยงของ

๗ เดือน
๗ เดือน
๑๐ เดือน

แพทยประจำบานชั้นปที่ ๓-๕
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยศาตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา
ปฎิบัติงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวของ สภาบันฝกอบรมรวม และ Elective

๒๕ เดือน
๑๑ เดือน

หมายเหตุ
- แพทยประจำบานสามารถเลือก Elective ในสถาบันทีต่ นเองสนใจ โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจำบาน
- การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน อาจมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงได โดย
คณะกรรมการฝกอบรมตามสถานการณและความเหมาะสม
๒) การฝกหัตถการและการผาตัดโดยกิจกรรมตางๆ
(๒.๑) Microsurgery workshop
การจัด microsurgery workshop รวมกับการประชุมวิชาการประจำป รพ.พระมงกุฎเกลา
(๒.๒) Lab Microsurgery
การฝกปฏิบัตการ microsurgery ภายในหองปฏิบัติการ รวมกับแผนกอื่นๆ
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(๒.๓) Microsurgery self-practice
การฝกปฏิบัตการ microsurgery ดวยตนเองภายในแผนกศัลยศาสตรตกแตง
๖.๓ การทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรตกแตง (ภาคผนวก ๗)
แพทยประจำบานตองทำงานวิจัยไดแก งานวิจัยแบบ Retrospective study หรือ Prospective
study หรือ Cross sectional study หรือทำ Systematic review หรือ Meta-analysis อยางนอย ๑
เรื่อง โดยแพทยประจำบานตองเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาวตองทำใหเสร็จสิ้นภายใน ๕ ปของการ
ฝกอบรม และตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้
๑. จุดประสงคของการวิจัย
๒. วิธีการวิจัย
๓. ผลการวิจัย
๔. การวิจารณผลการวิจัย
๕. บทคัดยอ
หมายเหตุ สำหรั บ แพทย ป ระจำบ านที่ตองการขอการรับ รองวุฒ ิบ ัตรสาขาศัล ยศาสตรให มีคุ ณ วุ ฒิ
“เทียบเทาปริญญาเอก” มีแนวทางการปฏิบัติดังแสดงไวใน (ภาคผนวก ๘)
๖.๔ จำนวนปของการฝกอบรม
การจัดการฝกอบรม ใน ๒ ระบบ
๑) ระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง ระยะเวลา ๕ ป กำหนดระยะเวลาการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง เปน ๒ ชวงคือ
๑.๑) การฝกอบรมและปฏิบัติงานกับแผนกศัลยศาสตรทั่วไปและสาขาตางๆที่เกี่ยวของ
ระยะเวลา ๒ ป (ชั้นปที่ ๑, ๒)
๑.๒) การฝกอบรมและปฏิบัติงานกับแผนกศัลยศาสตรตกแตงและสาขาตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึง
สถาบันรวมฝกอบรม ระยะเวลา ๓ ป (ชั้นปที่ ๓, ๔, ๕)
๒) ระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตงตอยอด ระยะเวลา ๓ ป โดยตองเปนผูที่จบหลักสูตร
การฝกอบรมศัลยศาสตรทั่วไป โดยกำหนดใหฝกอบรมและปฏิบัติหนาที่เหมือนกับการฝกอบรม
ในระบบแพทยประจำบานศัลยศาสตรตกแตง ระบบ ๕ ป ในชั้นปที่ ๓, ๔, ๕ ตามลำดับ
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๖.๕ การบริหารจัดการการฝกอบรม (ภาคผนวก ๙)
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมและประธานการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา มีการแตงตั้ง “คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน
สาขาศัลยศาสตรตกแตง” ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง
โดยประกอบดวย อาจารยผูใหการฝกอบรมทุกทานและรวมกับตัวแทนจากแพทยประจำบานในทุกชัน้ ป ชั้นปละ ๑
คน
ประธานคณะกรรมการฝกอบรมเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานี้มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
และไดรับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
หนาที่และความรับผิดชอบ
๑) กำหนดนโยบาย วางแผน ดูแลควบคุมและติดตามการประเมินผลการฝกอบรมแพทยประจำบาน
๒) เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบาน โดยใหการสนับสนุน ชี้แนะแนวทางการ
ตัดสินใจ แกไขปญหาพรอมกับใหความชวยเหลือในดานตางๆ เพื่อใหการฝกอบรมแพทยประจำบานเปน
ตามนโยบายและวัตถุประสงค
๓) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานไดตามความเหมาะสมเปนประธานคณะกรรมการคัดเลือก
แพทยประจำบาน
คณะกรรมการฝกอบรมฯนั้น ประกอบดวยคณาจารยในแผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา และ
ตัวแทนแพทยประจำบานจากทุกชั้นป โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
๑. จัดทำ และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง ใหสอดคลองกับหลักสูตรการ
ฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
๒. กำหนดนโยบาย วางแผนควบคุม กำกับดูแลและติดตามประเมินผลสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การฝกอบรมแพทยประจำบาน
๓. พิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในแตละป
๔. ควบคุมและดูแลกำกับ การปฏิบัติงานของแพทยประจำบานในแตละชั้นป โดยการประเมินการ
ปฏิบัติงานเปนระยะๆ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของแตละคนใหไดรับทราบ โดยการพูดคุย
และตักเตือนทุกเรื่องสำหรับการกระทำอันเปนผลทำใหตนเองและสถาบันเสียชื่อเสียง
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๕. กำหนดกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนหลักการการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา จัดสรรแพทย
ประจำบานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแตละหนวยในกรณีแพทยประจำบานขาดหรือลา
๒. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา มีการแตงตั้งอาจารยปรึกษาเพื่อใหคำปรึกษาและ
ดูแลแพทยประจำบานเปนรายบุคคลตลอดการฝกอบรม โดยใหคำปรึกษาแก แพทยประจำบานทั้งที่เกี่ ยวกับ
ปญหาจากการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว และแตงตั้งอาจารยประเมินการปฏิบัติงานในแตละหนวย
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา
๑. ใหคำปรึกษาดานวิชาการแกแพทยประจำบานที่ไดรับมอบหมายตั้งแตชั้นปที่ ๑ – ๕
และติดตามความกาวหนาของการฝกอบรมทุก ๖ เดือน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไดรับผล
การประเมินตางๆ และรายงานอุบัติการณของแพทยประจำบานจากกรรมการฝกอบรม
เพื่อเปนขอมูลในการใหคำปรึกษาและใหขอมูลปอนกลับแกแพทยประจำบาน
๒. ใหคำปรึกษาในดานอื่นๆ เชน ปญหาสวนตัว สังคม การเงิน แกแพทยประจำบานตาม
สมควร โดยเรื่องที่ปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางอาจารยที่ปรึกษาและแพทยประจำ
บาน ยกเวนมีปญหาที่อาจกระทบกระเทือนตอการฝกอบรม อาจารยที่ปรึกษาตองแจงให
ประธานการฝกอบรมทราบ เพื่อดำเนินการแกไขตอไป
๓. ใหคำแนะนำดานวิชาชีพ และการวางแผนการทำงานในอนาคต
๔. หากแพทยประจำบานเกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพใหดำเนินการดังตอไปนี้
- อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยประจำสายงานที่แพทยประจำบานทำงานอยูเรียกแพทย
ประจำบานเขาพบเพื่อพูดคุย สอบถาม วิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขเบื้องตน
- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายแจงประธานการฝกอบรม เพื่อรวมกันวิเคราะห
หาสาเหตุและใหการดูแลชวยเหลือ
- อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำสายเฝาติดตามประเมินผลพฤติกรรมและดานจิตใจ
หลังเริ่มแกไขปญหา และรายงานใหประธานการฝกอบรม ทราบเปนระยะ
ประธานการฝกอบรม หรืออาจารยที่ปรึกษาแจงแกตัวแทนแพทยประจำบาน เชน
หัวหนาแพทยประจำบานของชั้นป ที่แพทยประจำบานนั้นเรียนอยู หรือ เพื่อนสนิทใหมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา ติดตามพฤติกรรม ใหความชวยเหลือแกผูเขารับการฝกอบรม
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แนวทางการใหคำปรึกษาดานวิชาการ ปญหาการทำงานการปรับตัว ปญหาสวนบุคคล
แผนกศัลยศาสตรตกแตง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
หมายเหตุ ปรึกษากองจิตเวชในกรณีผฝู กอบรมจำเปนตองไดรับการประเมินทางจิตเวช โดยสามารถติดตอไดโดยตรง หรือผาน
กระบวนการใหคำปรึกษาของกอง ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวเปนความลับโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูฝ กอบรมลงชื่อรวมกันใน
เอกสารรับรองการรักษาความลับ

๖.๖ การวัดและการประเมินผล (ภาคผนวก ๑๐)
เพื่อเปนการพัฒนาผูเขารับการฝกอบรม โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรูของ
ผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึกวิเคราะห สรุปผลขอมูล และ รวบรวมไวใน log book
เพื่อใหผูเรียน และ อาจารยประจำหลักสูตร นำมาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและ
การสอน การวัดและประเมินผลครอบคลุมความรู ทักษะและเจตคติ ประกอบดวย
- การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนชั้นป
- ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมเพื่อเลื่อนระดับชั้น
๖.๖.๑. การประเมินผลทางดานความรู
Formative Examination
In-training Examination
Oral Examination
การประเมินความรูแพทยประจำบานโดยอาจารยผูฝกอบรมในกิจกรรมวิชาการ
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๖.๖.๒. การประเมินผลดานทักษะและการปฏิบัติ
Entrusted Professional Assessment (ภาคผนวก ๑๑)
Log book
การประเมินทักษะและการปฏิบัติงานของแพทยประจำบานโดยอาจารยผูฝกอบรม
๖.๖.๓. การประเมินผลดานเจตคติ
ผูที่เขารับการฝกอบรมจะไดรับการฝกอบรมทางทักษะและเจตคติ และการติดตามประเมินผล
จากอาจารยในสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง อยางใกลชิด การประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมหรือต่ำกวา
มาตรฐานจะมีการตักเตือนดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร หากมีแนวโนมวาไมมีการปรับปรุงใหดี
ขึ้น จะไดรับการพิจารณาลงโทษจนถึงขั้นสูงสุดคือใหยุติการฝกอบรมทันที

นโยบายการประเมินผลแพทยประจำบาน
แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตรตองมีคุณสมบัติ และความสามารถขั้นพื้นฐานตาม
สมรรถนะหลักทั้ง ๖ ดานดังนี้
๑. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
๑.๑. มีทักษะในการดูแลผูปวยศัลยกรรมตั้งแตระยะกอนการผาตัด ระหวางการผาตัด และภายหลัง การ
ผาตัด
รวมไปถึงการแกไขภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในแตละระยะอีกดวย
๑.๒ มีทักษะในการทำหัตถการทางศัลยกรรมทั่วไปตามเกณฑกำหนดของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง
ประเทศไทย
๑.๓ มีทักษะในการชวยชีวิตขั้นสูงในผูปวยอุบัติเหตุ (Advanced trauma life support)
๒. การมีความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน
(Medical knowledge and Skills)
๒.๑ เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจรวมไปถึงความรูทางการแพทยคลินิกที่
เกี่ยวของกับ ผูปวยศัลยกรรม
๒.๒ มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร
๓. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง(Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ ดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได
๓.๒ วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได
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๓.๓ เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงานได
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ นำเสนอขอมูลผูปวย บันทึกรายงานทางการแพทย และอภิปรายปญหาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย, นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทย
๔.๓ สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูปวย
๔.๔ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๕ เปนที่ปรึกษาและใหค าแนะน าแกแพทยและบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรม
๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวยและญาติรวมถึงผูรวมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย
๕.๓ มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผู เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิติ (Continuous
professional development)
๕.๔ การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองครวม ค านึงถึง ประสิทธิภาพ,
ความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผาตัดรักษา
๕.๕ คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที่ปรึกษาและใหค าแนะนำแกแพทยและ บุคลากรอื่นโดยเฉพาะ
สาขาวิชาศัลยศาสตร
๖. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรูเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
๖.๓ ใชทรัพยากรทางการแพทยอยางเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยน การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
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การวัดและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผล การเลื่อนชั้นป
ในการประเมินผลการฝกอบรมของแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงจะประกอบดวย
๑ การประเมินผลโดยใบประเมินจากการปฏิบัติงาน,กิจกรรมวิชาการและงานวิจัย
๑.๑ คะแนนการปฏิบัติงาน รอยละ ๖๐
๑.๒ คะแนนประเมินโดยผูรวมงาน รอยละ ๑๐
๑.๓ คะแนน Log book รอยละ ๑๐
๑.๔ การประเมิน EPA อยูในเกณฑ ผาน
๑.๕ การประเมินงานวิจัยผานเกณฑในแตละชั้นป
๑.๖ การประเมินจริยธรรม อยูในเกณฑผาน
๒. การสอบภาคทฤษฎี
๒.๑ Formative examination รอยละ ๑๐
๒.๒ Intraining examination รอยละ ๑๐
๓. เกณฑการผานชั้นป
แพทยประจำบานจะตองมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยางนอยรอยละ ๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓, ๖๐
ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน

๑ การประเมินผลโดยใบประเมินจากการปฏิบัติงาน,กิจกรรมวิชาการและงานวิจัย
๑.๑ การปฏิบัติงาน
จุดประสงคเพื่อประเมินความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแพทยประจำบาน ทั้งในดานการService
Round ,ความสมบูรณแบบของMedical records และเวชระเบียน ,การรายงานคนไข ,การเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ โดยคะแนนผานตองเกิน รอยละ๖๐ขึ้นไปในทุกหัวขอ รวมถึงเรื่องการประเมินดานความรูความสามารถ
ในการดูแลรักษาผูปวยของแพทยประจำบาน ทั้งจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย ,กิจกรรมทางวิชาการ ,การ
รายงานCase ในเวลาและนอกเวลา ,ขณะเขาชวยผาตัด ,การนำความรูไปประยุกตใชและถายทอด โดยในสวนของ
การService Round และความสมบุ ร ณ ข องMedical Record และเวชระเบี ย นนั ้ น แพทย ป ระจำบ า นต อ ง
ปฏิบัติงานไดครบถวนสมบุรณรอยละ๑๐๐ สวนในเรื่องอื่นๆนั้นคะแนนการผานตองเกิน รอยละ๘๐ ขึ้นไป และเมื่อ
นำทั้งสองหัวขอมาคิดรวมกับคะแนนการประเมินดานจริยธรรมแลวนั้น ตองมีคะแนนผานตั้งแตรอยละ๕๐ ขึ้นไป
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๑.๒ การประเมินโดยผูรวมงาน
เนื่องจากในการทำงานของแพทยนั้นจำตองมีการทำงานรวมกับผูอื่น ทั้งแพทยประจำบานดวยกันเอง,
อาจารยแพทย ,พยาบาลและเจาหนาที่ประจำหอผูปวย, แผนกผูปวยนอก และ หอผูปวยหนัก จุดประสงคของการ
ประเมินนี้จึงเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของแพทยประจำบานรวมกับผูอื่น และ การปฏิสัมพันธ การสื่อสารกับผูอื่น
๑.๓ Log book
จุดประสงคเพื่อใหทราบพัฒนาการของการเรียนภาคปฏิบัติของแพทยประจำบาน โดยแพทยประจำบาน
และจะตองบันทึกรายการผาตัดและชวยผาตัดลงในแบบบันทึกLog book โดยมี พ.ท.ชัยรัตน บุรุษพัฒน เปนผู
ตรวจสอบความถูกตอง ดูแล และใหคะแนนหลัก
๑.๔ การประเมิน EPA
หลักสำคัญในการประเมิน Entrustable Performance Activities (EPA)
การดูแลรักษาผูปวย (patient care) : สามารถใหการตรวจรักษา มีทักษะการซักประวัติและตรวจ
รางกายที่ตรงประเด็น เพื่อใหไดขอมูลที่สำคัญ การสงตรวจและแปลผลทางหองปฏิบัติการ และเอ็กซเรย การ
วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนการรักษา ผาตัดที่เหมาะสม สามารถสังเกตอาการ ภาวะแทรกซอน และ
ประเมินซ้ำ
ความรูและทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) : มีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัว
โรค การวินิจฉัย ,การรักษา ผาตัดเปนอยางดี และสามารถดึงความรูที่มี และสามารถนำความรูที่มีมาประยุกตใช
กับการรักษาผูปวยได
มีทักษะในวางแผนการผาตัด และการผาตัดเปนอยางดี
ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) : มีทักษะในการ
สื่อสารกับผูปวยและญาติ การอธิบาย การใหความรู และการตอบขอสงสัยซักถาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) :
สามารถ ปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ทั้งการดูแลผูปวย การทำวิจัย การจดบันทึกขอมูลทาง
การแพทย เปนตน
ความเปนมืออาชีพ (professionalism) PF : มีความเมตตา กรุณา เคารพผูอื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการ
ทางเวชจริยศาสตร มีความรับผิดชอบตอผูปวย สังคม วิชาชีพ และตอตนเอง
การปฏิบัติบนฐานแหงระบบ (systems-based practice) : มีการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตอผูปวย
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โดยในหลักสูตรศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลานี้ไดแบงการประเมินEPA ออกเปน
๖ ทักษะ ไดแก Burn ,Mandible fracture, Cleft lip, ALT free flap, Breast reconstruct, Research
โดยเกณฑการประเมินคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นป
ที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน
๑.๕ การประเมินงานวิจัยผานเกณฑในแตละชั้นป
- ชั้นปที่๒ ตองทำProposalใหเสร็จ และผานEthic committee ภายในเดือนพฤษภาคม ของป๒
- ชั้นปที่๓ ตอง Collect Data ใหเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ของป ๓
- ชั้นปที่๔ ตองสง Full Paper ภายในเดือนพฤศจิกายน และ Present งานสัปดาหวิชาการโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา และ การประชุมนำเสนองานวิจัยแพทยประจำบานโดยสมาคมศัลยศาสตรตกแตง ภายในเดือน
เมษายน ของป ๔
๑.๖ การประเมินจริยธรรม
จุดประสงคเพื่อประเมินจริยธรรมพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการปฏิบัติงานในฐานะ
แพทยประจำบาน ไดแก ความซื่อสัตย ,การตรงตอเวลา ,การมีวินัยปฏิบัติตามกฏระเบียบ และการแตงกาย, การ
ใหความเคารพและใหเกียรติตอตนเองและผูอื่น ,มนุษยสัมพันธ และ ความเปนผูนำ
๒. การสอบภาคทฤษฎี
๒.๑

Formative examination
เปนการสอบภายในสถาบัน แบงเปน Multiple choices Formative examination และ Oral
examination
๒.๑.๑ Multiple choices Formative examination
เปนการสอบปรนัยจำนวน ๓๐ ขอ โดยขอสอบไดจากคณาจารย ในแผนกศัลยศาสตรตกแตง
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาเอง แพทยประจำบานจะตองสอบใหไดอยางนอยรอยละ ๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐
ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นปที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน
๒.๒.๒ Oral examination
เปนการสอบโดยการสัมภาษณจากคณาจารยในแผนกศัลยศาสตรตกแตงโรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลาเอง โดยมีทั้งหมด๖สถานี และเกณฑผานคือ มากกวา๔๕ในชั้นปที๑, ๕๐ในชั้นปที่๒ ,๕๕ในชั้นป
ที่๓, ๖๐ ในชั้นปที่๔ และ๖๕ในชั้นปที่๕ จึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน
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๒.๒

Intraining examination
เปนการสอบปรนัย โดยเกณฑการผานประเมินจะยึดตามขอกำหนดของสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง
ประเทศไทย

๓. เกณฑการผานชั้นป
ลำดับ หัวขอ
๑. Research

๒.
๓.

๔.

๕.

๖.
๗.

รายละเอียด
ป ๒ ตองทำ proposal ใหเสร็จ และผาน
ethic committee ภายในพฤษภาคมของปที่
๒
ป ๓ collect data ตองสำเร็จภายใน
พฤษภาคมของปที่ ๓
ป๔ full paper ตองเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน
, present งานวิจัยภายในเมษายน ของปที่๔
Log book
ทุกเดือนตองไมนอยกวารอยละ ๘๐
การถูกลงโทษโดย
มีการรายงานทุก ๓ เดือน
๑ การภาคทัณฑ
เปนมติของอาจารยในแตละสายพิจารณา โดย
๒ วากลาวตักเตือน พิจารณาตามขึ้นตอนเบื้องตนกอน ไดแก วา
เปนลายลักษณอักษร กลาวตักเตือน, เขียนรายงาน ในกรณี ตัดสิน
๓ เขียนรายงาน
ไมไดใหสงคณะกรรมการพิจารณา
สงใบประเมินสถาบัน ให resident ทุกคนสงขอมูลใหอาจารย
สงใบประเมิน
อาจารย
Intraining exam
Resident ที่สอบตก
และFormative
exam
ทุกชั้นป
ขาดเรียน หรือ ขาด ไมมีเหตุผลอันสมควร
สอบ
การสรุปเวชระเบียน จนท.จะสงรายชือ่ มาใหคุณปรียาภรณ

หมายเหตุ
ทำโทษ ๕ คะแนน/ครั้ง

ทำโทษ ๑ คะแนน/ครั้ง
ทำโทษ ๕ คะแนน/ครั้ง

ทำโทษ ๑ คะแนน/เดือน ถาไมสงให
ครบ
ทำโทษ ๒ คะแนน/ครั้ง

ทำโทษ ๑๐ คะแนน/ครั้ง
๔ chart / ๑ คะแนน
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๘.

เวลาเรียน / เวลาเขา เวลาเรียนต่ำกวารอยละ ๘๐
ทำโทษ ๑๖ คะแนน
รวมประชุมวิชาการ
หมายเหตุ
๑.เกณฑการพิจารณาในแตละปคะแนนรวม – ถูกทำโทษมากกวา ๑๕ คะแนนใหซ้ำชั้นในแตละป / เมื่อซ้ำ
ชั้นแลว ใหเริ่มนับคะแนนใหม - ถูกทำโทษมากกวา ๔๐ คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบ)
๒.สำหรับทุกชั้นถูกทำโทษมากกวา ๔๐ คะแนน ไมมีสิทธิสอบ (ไมสงสอบเมื่อครบกำหนด training)
๓. ในกรณีทำผิดรายแรงหรือพฤติกรรมไมเหมาะสม สามารถนำเขาพิจารณาตัดสินโดย คณะอนุกรรมการฯ
โดยผลการพิจารณาสามารถไมสงสอบหรือใหออกจากการฝกอบรมไดเลย โดยไมจำเปนตองอิงเกณฑใหคะแนน
เบื้องตน หรือไมจำเปนตองผานขั้นตอนการตักเตือน หรือภาคทัณฑมากอนก็ได
๔. การตัดสินใจนี้ใหถือคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
๕. มีการสงขอมูลการประเมินใหแพทยประจำบานทุก ๒ เดือน ทาง e-mail แพทยประจำบานสามารถ
อุทธรณได หากไมอุทธรณภายใน ๓๐วันถือวาแพทยประจำบานยอมรับคะแนนที่สงไปให
๖. ในการซ้ำชั้นติดตอกันเกิน ๒ ป จะถูกพิจารณาใหยุติการฝกอบรมและออกจากการฝกอบรม
๗. การอุทธรณการตัดสินสามารถทำเรื่องผานคณะกรรมการฝกอบรมไดหลังจากรูผลการตัดสินภายใน ๓๐วัน
และสามารถยื่นขอสอบซอมได โดยการสอบซอมจะใชขอสอบเดิม คำพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนขอสิ้นสุด
หลังอุทธรณ
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แบบประเมินรายเดือนแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง กองศัลยกรรม รพ.รร.6
ผูถูกประเมิน................................................................
แพทยประจำบานชั้นปที่..................
ปฏิบัติงานในกอง/สถาบัน............................................................วันที่ปฏิบัติงาน................................
เวลาที่ปฏิบตั ิงาน [ ] ครบ [ ] ปวย [ ] ลา.........วัน [ ] ขาด..........วัน
1.การประเมินดานความรู
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
ความรูประเมินจากการปฏิบัติงานในหอผูปวย
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการ
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินจากการรายงาน caseในเวลา/นอกเวลา
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ความรูประเมินขณะเขาชวยผาตัด
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การนำความรูไปประยุกตใช
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
การถายทอดความรู ถูกตอง,สม่ำเสมอ,เหมาะสม
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ หัวขอที่1 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๑)
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
2. การประเมินดานความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
Service round
100
ความสมบูรณของ Medical recordsและเวชระเบียน
100
การรายงานคนไข (routine case report)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การเขากิจกรรมทางวิชาการ (Grand round, Topic,
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
Weekly report, Journal club, MM etc.)
การสงงานที่ไดรับมอบหมายใหทำ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยหัวขอที่2 (คะแนนเฉลี่ยรวม/5) (๒)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
3. การประเมินดานจริยธรรมคุณธรรม
หัวขอการประเมิน(คะแนนเต็ม ในแตละหัวขอ 100)
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
ความซื่อสัตย
100
การตรงตอเวลา
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ,การแตงงาย
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
การใหความเคารพและใหเกียรติตอ ตนเองและผูอื่น
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
มนุษยสัมพันธ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ความเปนผูนำ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ หัวขอที่3 (คะแนนเฉลี่ย/6) (๓)
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกหัวขอ
สูตรคำนวณ
คะแนนเฉลีย่ ที่ได
เกณฑผาน
(๑*0.4)+ (๒*0.4)+ (๓*0.2)
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ความเห็นเพิม่ เติม/ขอเสนอแนะ........................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน [ ] ผานการฝกอบรม
[ ] ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
[ ] ไมผานการฝกอบรม
[ ] ใหซ้ำการฝกอบรมเปนเวลา..........เดือน..........ป
อาจารยผูประเมิน(ลงชื่อ)..............................

ผูถูกประเมิน(ลงชื่อ).........................................................
อาจารยผูดูแล(ลงชื่อ)......................................................
(พ.อ. อัครเดช อรรถอินทรีย)
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การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
๑. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ
ผูมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯจะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรที่สถาบันฝกอบรมกำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาของการ
ฝกอบรมตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสถาบันฝกอบรมฯ พิจารณาแลวเห็นสมควร
ใหเขาสอบได
๒. เอกสารที่ตองใชประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย
๒.๑ หลักฐานการสอบผานBasic science ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
๒.๒ หลักฐานการอบรม Good Surgical Practice
๒.๓ หลักฐานการอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย
๒.๔ หลักฐานการสอบผาน Basic science โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๒.๕ หลักฐานการอบรม และสอบผาน หลักสูตร ACLS
๒.๖ หลักฐานการอบรม และสอบผาน หลักสูตร ATLS
๒.๗ Presentation วิจัย , Poster โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๒.๘ Presentation วิจัย สมาคมศัลยแพทยตกแตง
๒.๙ หนังสือรายงานผาตัด (Key procedure) : ผาตัดเอง, ชวยผาตัด
๒.๑๐ รายงานตัวอยางผูปวย ๘ ฉบับ
๒.๑๑ รายงานวิจัย
๓. วิธีการประเมินประกอบดวย ๓ สวนคือ
๓.๑ การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ
๓.๑.๑ ปรนัย (Multiple choice question; MCQ)
๓.๑.๒ อัตนัย ( เชนModified essay question; MEQ, Essay, Short answer question;
SAQ)
๓.๒ ประเมินภาคปฏิบัติประกอบดวยผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรม เชน หนังสือรายงานผาตัด
(Key procedure), รายงานตัวอยางผูปวย ๘ ฉบับ
๓.๓ การสอบปากเปลา
ผูเขารับการประเมินโดยการสอบขอเขียนตองเปนแพทยประจำบานที่ไดรับการฝกอบรมครบ ๔ ปเปนตนไป
โดยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการสอบขอเขียนปละ ๑ ครั้ง
ผูเขารับการประเมินตองสอบผานการสอบขอเขียนกอนจึงมีสิทธิเขาสอบปากเปลา
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ระเบียบการลาพักของแพทยประจำบาน
๑. แพทยประจำบานมีสิทธิ์ลาพัก ๑๐ วันตอปการศึกษา
๒. ตองปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแตละ Rotation
๖.๗ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯสาขาศัลยศาสตรตกแตง (ภาคผนวก ๑๒)
วิธีการประเมินประกอบดวยการสอบขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ
• การสอบขอเขียน (Written examination) เปนการสอบภาคทฤษฎีไดแก ขอสอบ Multiple choice
question (MCQ) และ Modified essay question (MEQ) โดยสามารถสมัครสอบได เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมชั้น
ปที่ ๔ หรือ ๕
• การสอบภาคปฏิบัติ ในระหวางการฝกอบรม นอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกประสบการณ
การผาตัดผูปวยในแตละกลุมตามรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔ แลว ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทำรายงาน
ผูปวยกลุมละ ๑ ราย รวมทั้งหมด ๘ ราย โดยรายงานจะตองประกอบดวยขอมูลสรุปเกี่ยวกับประวัติผูปวย การ
ตรวจรางกาย การสืบคนที่สำคัญ และการวินิจฉัย รายละเอียดของการผาตัด การดูแลหลังผาตัด และผลลัพธของ
การผาตัด รวมทั้งคำวิจารณผลงานจากอาจารยเจาของไขดวย ใหผูรับการฝกอบรมจัดสงรายงานใหกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พรอมการสมัครสอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะใชขอมูลในการสอบ
สัมภาษณดวย
• การสอบสัมภาษณ (Oral examination) ประกอบดวยการสอบสัมภาษณเพื่อดูแนวทางการปฏิบัติ
แนวทางการตัดสินใจ และการใหการรักษา การสอบ Spot diagnosis ฯลฯ
ผูเขารับการประเมินมีสิทธิในการสอบปากเปลาตอเมื่อจบการฝกอบรม และสอบผานขอเขียน ผูเขารับการประเมิน
สามารถคงใชสิทธิในการสอบปากเปลาเปนเวลา ๒ ปการศึกษา นับตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ ในการสอบปาก
เปลา ถาสอบปากเปลาไมผานภายในเวลา ๒ ปการศึกษา ตองเริ่มตนสอบขอเขียนใหม
เกณฑการตัดสิน เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ
สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง โดยการแตงตั้งของแพทยสภาเปนผูกำหนด
๗. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลากำหนดนโยบาย หลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกผูเขา
รับการฝกอบรมที่โปรงใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได โดยจำนวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะรับจะตองเปนไปตาม

38

ศักยภาพของสถาบันฝกอบรมนั้นตามขอกำหนดของราชวิทยาลัยฯ มีการประกาศใหผูเขารับการคัดเลือกทราบ
ลวงหนาอยางทั่วถึง
๗.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ก. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑) ไดรับปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรองไดรับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว
๒) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
๓) มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา เรื่องกำหนดประเภทสาขาที่ออกวุฒิบัตร ซึ่งจะเขารับการ
ฝกอบรมตั้งแตชั้นปที่ ๑-๕ หรือ ผูไดรับการฝกอบรมครบตามหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ศัลยศาสตรทั่วไป จะเขา
รับการฝกอบรมตั้งแตชั้นปที่ ๓-๕
๔) เปนผูที่มีความประพฤติดี
ข. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการรับเขาฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
๗.๒ การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม (ภาคผนวก ๑๓)
๑) คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
แพทยประจำบานในทุกครั้งที่มีกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมโดยมีประธานคณะกรรมการ
ฝกอบรมฯเปนประธานและมีคณะกรรมการคัดเลือกที่เปนศัลยแพทยอีกอยางนอย ๔ คน โดย
คณะกรรมการทุกคนไดรับวุฒิบัตรศัลยศาสตรตกแตง
๒) เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมตองจัดใหมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
โดยใชระบบการใหคะแนนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบไดทั้งนี้ในเกณฑ
ดังกลาวพิจารณาการใหคะแนนรวมจากเกณฑการพิจารณาโดยสถาบันฝกอบรมเปนตัวกำหนดโดย
สอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรมและหลักสูตรและประกาศใหผูเขารวมการคัดเลือกทราบเกณฑ
การคัดเลือกใหทราบ
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมไดจัดใหมีเกณฑการคั ดเลือกผูเ ขารับการฝ กอบรม
โดยใชระบบการใหคะแนนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจนและตรวจสอบได ทั้งนี้ในเกณฑ
ดังกลาว ไดพิจารณาการใหคะแนนรวมจาก ๒ สวนดวยกัน ตามภาคผนวก ๑๓ ไดแก
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ก.คะแนนรวมจากขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม เชน ผลการศึกษาในระดับชั้น
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตรบัณฑิตในสวนของเฉพาะ
วิ ช าศั ล ยศาสตร จำนวนปที่จ บการศึกษามากอน ภาระการชดใชทุน รัฐ บาล การมี/ ไมมี
ตนสังกัดของหนวยงานราชการในการเขารับการศึกษาตอ ความขาดแคลนของศัลยแพทย
ในบริเวณของ ตนสังกัด หนวยงานรัฐบาล จดหมายแนะนำตัว การคิดคะแนนพิจารณาแพทย
ประจำบานจากขอมูลพื้นฐาน
๑. มี/ไมมีตนสังกัด
๒. จดหมายแนะนำตัว
๓. ประวัติการทำงาน
๔. ประวัติ/ผลการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
๕. กิจกรรมนอกหลักสูตรและความสามารถพิเศษ
ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ มีเกณฑการใหคะแนนตามคุณลักษณะของผูเขารับ
การคั ดเลื อกเป น สั ดส ว นชั ดเจนและตรวจสอบได อาทิเชน บุคลิกภาพ ทาทาง การแตงกาย
การแตงตัว กิริยา มารยาท ความรูรอบตัว เปนตน ทั้งนี้ สถาบันฝกอบรมฯ ตองแจงเกณฑดังกลาว
ใหทราบโดยทั่วกันพรอมกับการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในแตละป
โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
๑. การแตงกายและการดูแลสุขภาพ
๒. การใชคำพูดและการแสดงออกดานภาษา
๓. มนุษยสัมพันธ จริยธรรม และเจตคติ
๔. ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหา
๕. ความเชื่อมั่นในตัวเองและการแสดงออก
ค. สำหรับคุณสมบัติอื่นๆที่นำมาใชในการพิจารณาคัดเลือก ในบางกรณีอาจพิจารณาใช
คุ ณ ลั ก ษณะอื ่ น ๆ เป น เกณฑ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เช น คะแนนสอบภาษาอั ง กฤษ
คะแนนสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร, งานวิจัยที่เคยทำ, ความสนใจในการเปน
อาจารยแพทย เปนตน
๓) การประกาศจำนวนผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมควรพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับ
การคัดเลือกใหไมเกินศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแตละป โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมในลำดับสำรองอีกจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
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๔) การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม
หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแลว ผูที่ไมไดรับการคัดเลือกสามารถรองขอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมของสถาบันฯ นั้นๆ เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได
ภายหลังจากการคัดเลือกแลวเสร็จไมเกิน ๓๐ วัน โดยสถาบันฝกอบรมฯ จะเปดเผยเฉพาะคะแนนของผูที่
รองขอเทานั้น ผูรองขอไมสามารถตรวจสอบคะแนนของผูเขารับการคัดเลือกคนอื่นๆ ได
๗.๓ จำนวนผูเขารับการฝกอบรม
แพทยสภากำหนดใหสถาบันฝกอบรมฯรับผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวนปละ ๑ คน ตอ
อาจารยผูใหการฝกอบรม ๒ คน ตามที่กำหนดในตารางดังตอไปนี้
จำนวนผูเขารับการฝกอบรม (ปละ/ชั้นละ)
อาจารยผูใหการฝกอบรม (คน)
จำนวนผูปวยนอกศัลยศาสตรตกแตง (คน/ป)
จำนวนผูปวยในศัลยศาสตรตกแตง (คน/ป)
จำนวนผูปวยผาตัด (ครั้ง/ป)

๒
๔
๓,๕๐๐
๓๕๐
๖๐๐

๓
๖
๔,๐๐๐
๔๕๐
๗๐๐

๔
๘
๔,๕๐๐
๕๕๐
๘๐๐

๕
๑๐
๕,๐๐๐
๖๕๐
๙๐๐

๗.๔ การสนับสนุนและใหคําปรึกษาผูเขารับการฝกอบรม
กําหนดใหสถาบันฝกอบรมตองจัดใหมี
๑. คูมือปฏิบัติงาน
๒. ระบบอาจารยที่ปรึกษาและใหคำแนะนำ ปรึกษาและติดตามความคืบหนาในการฝกอบรม
๓. ระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการผูเขารับการฝกกอบรม
๗.๕ ตัวแทนของผูเขารับการฝกอบรม
มีการแตงตั้งผูแทน (หัวหนาแพทยประจำบาน) ผูเขารับการฝกอบรมเปนกรรมการการฝกอบรม
เพื่อกําหนดพันธกิจ ผลของการฝกอบรมการออกแบบแผนการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรมและการ
ปฏิบัตงิ าน การประเมินแผนการฝกอบรม และการบริหารจัดการแผนการฝกอบรม
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๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของประธานหลักสูตรการฝกอบรม
ประธานหลักสูตรการฝกอบรมตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติสาขาศัลยศาสตรตกแตง เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป เปนผูที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เปนอาจารย ตอง
ปฏิบัติงานทางดานศัลยศาสตรตกแตงมาแลวไมนอยกวา ๕ ปและปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันฝกอบรม
๘.๒. คุณสมบัติและจำนวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม
๑) คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สำเร็จการศึกษาดานศัลยศาสตรตกแตงและไดรับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรจากสถาบันที่ผานการรับรองโดย
แพทยสภา
3. เปนผูที่มีความรูความสามารถที่ดี สามารถปฏิบัติงานดานการบริการการแพทยดานศัลยศาสตรตกแตง
ดานการเรียนการสอน และดานการวิจัย
4. เปนผูมีเจตคติที่ดีตอความเปนครู มีความสามารถการถายทอดความรูใหแกผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสนใจและมุงมั่นในการเรียนการสอน
5. มีความตั้งใจในการศึกษาตอ เพิ่มเติมในดานเฉพาะทางของสาขาศัลยศาสตรตกแตง
6. มีความสนใจใฝรูดานวิชาการ การศึกษาวิจัย
7. ผานการพิจารณาและไดรับการอนุมัติจากคณาจารยแผนกศัลยศาสตรตกแตงอยางเปนเอกฉันท
8. ผานการพิจารณาและไดรับการอนุมัติจากคณาจารยกองศัลยกรรมและคณะกรรมการวิชาการรพ.พระ
มงกุฎเกลา
๒) จำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
กำหนดอัตราสวนของอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมเต็มเวลาหรือเทียบเทาทั้งหมดตอผูรับการ
ฝกอบรมแตละระดับเทากับสองตอหนึ่ง (๒ : ๑)
กรณีจำเปนตองใหมีอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย ราชวิทยาลัยตองระบุ
จำนวนขั้นต่ำของอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี ซึ่งตองไมนอย
กวารอยละหาสิบของจำนวนอาจารยประจำแผนงานฝกอบรม เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูรับการ
ฝกอบรมได และภาระงานในสาขานั้นของอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะตอง
ไมนอยกวาภาระงานของจำนวนอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ตองทดแทน
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารยฝกอบรม สถาบันฝกอบรมตองแจงแกคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
๓) การสรรหาอาจารยผใู หการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลากำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือก
อาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร มีการระบุคุณสมบัติของ
อาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจนโดยครอบคลุมความชำนาญที่ตองการไดแก คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู
และความชำนาญทางคลินิก
๔) การกำหนดภาระงานของอาจารยผูใหัการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลาระบุหนาที่ความรับผิดชอบภาระงานของอาจารย
และสมดุลระหวางงานดานบริการผูปวย ดานการศึกษาการวิจัย จำนวนอาจารยตอผูเขารับ การ
ฝกอบรมตองเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากำหนดไว อาจารยจะตองมีเวลาเพียงพอสำหรับการให
การฝกอบรมใหคำปรึกษาและกำกับดูแลผูรับการฝกอบรม นอกจากนั้นอาจารยยังตองมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องทั้งดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระ
มงกุฎเกลาจัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบและมีการประเมินอาจารยอยางสม่ำเสมอ โดยมี
การแสดงภาระงานของทรัพยากรบุคคล (Job Description) ดังนี้
งานสอน ๕๐ %
งานบริการ ๓๐ %
งานวิจัย ๑๐ %
งานบริหาร ๑๐ %
งานสอน
๑. สอนนักเรียนแพทยทหารป ๔, ๕, ๖ และแพทยประจำบาน
๒. สอนแสดงการผาตัด
๓. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
งานบริการ
๑. ออกตรวจผูปวยนอกตามตารางการทำงานของแผนก
๒. ผาตัดผูปวยทั้งในและนอกเวลาราชการ
๓. ออกหนวยตามภารกิจตามที่โรงพยาบาลกำหนด
๔. ภารกิจพิเศษ
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งานวิจัย
๑. กำหนดใหทำงานวิจัย ๑๐% ของภาระงาน
๒. เปนที่ปรึกษางานวิจัยของแพทยประจำบาน
๓. รวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
งานบริหาร
๑. คณะกรรมการ Patient care team (PCT) ของกองศัลยกรรม
๒. คณะกรรมการบริหารความสี่ยงของโรงพยาบาล
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวก ๑๔)
กำหนดเกณฑมาตรฐานของสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาศัลยศาสตรตกแตง รพ.
พระมงกุฎเกลากำหนดและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
๙.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสำหรับฝกอบรม
ภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
๙.๒ การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานที่สำหรับการฝกอบรม จำนวนผูปวยเพียงพอและชนิดของ
ผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอกและในหองผาตัด ผูปวยนอกเวลา
ราชการและผูปวยวิกฤต การเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับ
สนับสนุนการเรียนรู
๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรียนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
๙.๔ การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงาน และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ
๙.๕ ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่มีฝกอบรม มี
การบูรณาการและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ
๙.๖ การนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทำแผนการฝกอบรม การดำเนินการ
ฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม
๙.๗ การฝกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตรตลอดจนระบบการโอนผล
การฝกอบรม
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๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลากำกับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/
หลักสูตรเปนประจำมีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใชจริงการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
ตองครอบคลุมมิติตางๆ ดังนี้
๑. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
๒. ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
๓. แผนการฝกอบรม
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝกอบรม
๕. การวัดและประเมินผล
๖. พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
๘. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
๙. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ
๑๐. สถาบันรวมฝกอบรมแพทยประจำบาน
๑๑. มีการนำผลการประเมินติดตามการฝกอบรมมาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมอยางแทจริง เพื่อใหมี
การพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการของสังคม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลา แสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจาก
ผูใหการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียหลักรวมถึงการใชขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรมในการประเมินการฝกอบรม/
หลักสูตร
๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลาจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม
เปนระยะๆหรืออยางนอยทุก ๖ ปปรับปรุงกระบวนการโครงสรางเนื้อหาผลลัพธและสมรรถนะของผูสำเร็จการ
ฝกอบรมรวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่ตรวจพบมีขอมูลอางอิงและแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบ
ดูแลการฝกอบรม และทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก ๖ ป และแจงผลการ
ทบทวน/พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
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๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑. แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลาบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่
กำหนดไวในดานตางๆไดแกการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการ
ฝกอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงคการออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการ
ฝกอบรมในแตละระดับหรือหลักฐานอยางเปนทางการอื่น ๆที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรม
ในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
๒. แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลากำหนดหนาที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจำเปนดานการฝกอบรม
๓. แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลามีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากร
ไดอยางเหมาะสม
๔. แผนกศัลยศาสตรตกแตง รพ.พระมงกุฎเกลาจัดจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและ
หนวยงานสนับสนุนดานอื่นๆที่เกี่ยวของครบถวนสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของ
แพทยสภาในการเปดการฝกอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยกำหนดใหสถาบันฝกอบรมฯที่จะไดรับการอนุมัติใหจัดการ
ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมฯทุก ๖ ป และสถาบันฝกอบรมฯจะตอง
จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี้
๑. การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมฯ จะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมภายในอยางนอยทุก ๒ ป
๒. การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรอยางนอยทุก ๖ ป

