


คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติคณะแพทยศาสตร 

 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอยูในวาระของ ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528 (ตามประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 102 ตอนที่ 76 หนา 19-20) 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกอตั้งข้ึนเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยของ
ประเทศชาติ  เกิดข้ึนจากความรวมมือประสานงานระหวาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับกรุงเทพมหานคร   
โดยให วชิรพยาบาลเปนฐานการศึกษาระยะคลินิก ยึดนโยบายประหยัดงบประมาณแผนดิน นําทรัพยากรทั้งบุคคล
และทรัพยสินที่มีอยูแลวใชใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลตํารวจ และ 
โรงพยาบาลสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูแลวเปนสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน สงผลให
นิสิตแพทยไดรับประสบการณหลากหลายและกวางขวางเปนอยางมาก 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวยหนวยงานตางๆ คือ 17 ภาควิชา 1 
สํานักงานคณบด ีและ 1 โรงพยาบาล ดังนี้ 

1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
3. ภาควิชาชีวเคม ี
4. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
5. ภาควิชาเภสัชวิทยา 
6. ภาควิชาสรีรวิทยา 
7. ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
8. ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 
9. ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
10. ภาควิชารังสีวิทยา 
11. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
12. ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
13. ภาควิชาศัลยศาสตร 
14. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวทิยา 
15. ภาควิชาอายุรศาสตร 
16. ภาควิชาออรโธปดิกส 
17. ภาควิชานิติเวชศาสตร 
18. สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร 
19. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 โดยภาควิชาที่ 1-6 ดําเนินการเรียนการสอนอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สวนภาควิชา
ที่ 7-17 สํานักงานคณบดี และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยูที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ จ.นครนายก ปจจุบันคณะแพทยศาสตร มศว มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปเปน
แพทยแลวถึง 24 รุน รวม 2,196 คน 
 ในป พ.ศ. 2535 คณะแพทยศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเห็นพองกันที่จะมีโรงพยาบาล
เปนของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะแพทยศาสตร และนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเร่ิมโครงการ 
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“ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบสามรอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดกําหนดใหสรางศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ บนเนื้อที่ 250 ไร ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอ
องครักษ จ.นครนายก เปนอาคารโรงพยาบาล 500 เตียง มี 17 ชั้น พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร กอสรางเสร็จในป พ.ศ. 
2542 เร่ิมเปดบริการรักษาผูปวย เมื่อเดือนมกราคม 2543 และมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2544 โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด 
 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึ่งภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
บริการดานการแพทยแกประชาชน โดยจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ การฝกอบรม ใหแกนิสิตคณะ
แพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
และคณะทนัตแพทยศาสตร ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยทางการแพทย และสาธารณสุขของ
ประเทศ การใหบริการดานการปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่และชุมชน รวมทั้งการสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพ ใหมี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัฒนธรรมองคกร ของคณะแพทยศาสตร 
ปรัชญา 
 บัณฑิตยอมฝกตน 

ปณิธาน 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิต
แพทยมีเจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรอบรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และความ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

วิสัยทัศน 
 คณะแพทยศาสตรเปนสถาบนัผลิตแพทยชัน้นาํ 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2560  
โดยมีสาระสําคัญ คือ 

- เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา มีคุณธรรม 
มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล 

- เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณในดาน
การสอน 

- เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว) 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช
สังคมทั้งในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

2. สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ และ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอชุมชน 
4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของ 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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วัฒนธรรมองคกร MEDICINE SWU   คณะแพทยศาสตรชั้นนํา ที่ดี เกงและมีความสุข 

•  M = Merit      คุณธรรม 

•  E  = Enough  เพียงพอ 

•  D = Development  พัฒนา 

•  I = Intelligence  ปญญา 

•  C = Community   สังคม 

•  I = Innovation   นวัตกรรม 

•  N = Network   เครือขาย 

•  E = Excellence   เปนเลิศ 

•  S = Simplicity เรียบงาย 

•  W = Work  อุตสาหะ 

•  U = Unity      น้ําหนึ่งใจเดียว 

ยุทธศาสตรหลัก (SMART MED)  
ยุทธศาสตรที่ 1 S (Staff Focus) แผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ 
ยุทธศาสตรที่ 2  M  (Management to Excellence) แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนนเปาหมายของคณะ

แพทยศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 3 A  (Academic Passion) แผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF และ 

WFME ทุกหลักสูตร  
ยุทธศาสตรที่ 4 R  (Research Capital) แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรที่ 5 T  (Teamwork of Health Science) แผนยุทธศาสตรสรางเครือขายดานวิทยาศาสตร

สุขภาพและชุมชน  
ยุทธศาสตรที่ 6  M (Modern Technology) แผนยุทธศาสตรใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
ยุทธศาสตรที่ 7  E (Education and Learning Organization) แผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหง          

การเรียนรู  
ยุทธศาสตรที่ 8  D (Dignity & Values & Unity) แผนยทุธศาสตรสรางความภาคภูมิใจ เอกลักษณ และ

คานิยมองคกรเพื่อความเปนหนึง่เดียวของคณะแพทยศาสตร  

  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 3 
 



แพทยใชทุน 

บทนํา 
 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดรับการรับรองสถานะเปน สถานพยาบาลในการฝกอบรมแพทยใชทุนตามโครงการแพทยเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เชนเดียวกันกับสถาบันจัดฝกอบรมอ่ืนๆ ที่มีการฝกแพทยเพิ่มพูนทักษะตาม
ภูมิภาค อยางไรก็ตามมีคําเรียกแพทยที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต และเขาสูโครงการเพิ่มพูนทักษะแตกตางกัน บาง
สถาบันเรียกวาแพทยพี่เลี้ยง บางสถาบันเรียกวาแพทยใชทุน  

สําหรับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดใหเรียกแพทยที่เขาสูโครงการเพิ่มพูน
ทักษะนี้วา “แพทยใชทุน” ตามบันทึกประกาศของแพทยสภาวาดวยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะโดยใหอยูใน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุน ในตําแหนง “แพทยใชทุน” ตอมามีแพทยที่จบ
และผานโครงการเพิ่มพูนทักษะจากสถาบันอ่ืนเขามาขอรวมฝกปฏิบัติงาน ทางคณะแพทยศาสตรจึงกําหนดใหแพทย
กลุมนี้ดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สังกัดศูนยการแพทย สายสนับสนุน ในตําแหนง “นายแพทย” แตใหมี
สวัสดิการ และกิจกรรมวิชาการเชนเดียวกับแพทยใชทุน ตามระดับชั้นปของแพทยใชทุนนั้น 

คําจํากัดความ 
 “แพทยใชทุน” หมายความวา แพทยที่ไดรับแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตร (โดยงานแพทยศาสตรศึกษา) และทําสัญญาชดใชทุนเปนระยะเวลา 
3 ป ที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือโรงพยาบาลอ่ืนในสังกัดคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอยูในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดศูนยการแพทยฯ สาย
สนับสนุน ตําแหนงแพทยใชทุน และใหมีการเขียนสัญญาจาง และประเมินผลเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
สังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุนอ่ืนๆ 
 “แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา” หมายความวา แพทยใชทุนที่ไดรับแพทยศาสตร
บัณฑิต และไดรับวุฒิบตัรวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตร (โดยงานแพทยศาสตร
ศึกษา) แตตอมาประสงคที่จะข้ึนทะเบียนเพื่อสอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขาวิชา ตามที่ราชวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชานั้นรับรองใหเปดหลักสูตรกับภาควิชาในคณะแพทยศาสตร ในชวงการชดใชทุน 3 ปแรก* โดยอยูในตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุน ตําแหนงแพทยใชทุน ไวเชนเดิม  

* หมายเหตุ ในกรณีที่หลักสูตรเพื่อสอบอนุมัติวุฒิบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชานั้น มีระยะเวลานานเกิน 3 ป 
ภายหลังปที่ 3 ใหยายตําแหนงแพทยใชทุนดังกลาวไปเปน ตําแหนงแพทยประจําบาน โดยใหมีสัญญาจาง การ
ประเมินผล คาตอบแทนและสวสัดิการเชนเดียวกับแพทยประจําบานอ่ืนๆ  
 “นายแพทย” หมายความวา แพทยใชทุนที่ไดรับแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตรฯ เพิ่มเติมจากมติของภาควิชานั้น ไมไดเปนแพทยจบใหมจากการ
จัดสรรโดยสถาบันพระบรมราชชนก เชนเดียวกับแพทยใชทุนที่รับผานงานแพทยศาสตรศึกษา ตําแหนงนายแพทยนี้ 
ถือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเชนกัน แตอาจมีสังกัดอยูในสวนคณะแพทยศาสตรหรือในสวนศูนย
การแพทยฯ ก็ได โดยใหสวัสดิการ คาตอบแทน และภาระการปฏิบัติงานตรงกับแพทยใชทุนที่มีระยะเวลาการชดใช
ทุนเทากัน 
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โครงการเพ่ิมพูนทักษะ ขอกําหนด และระเบียบปฏิบัตโิดยแพทยสภา 

ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

------------------------------------ 
 ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น บัดนี้เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวให
เหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวน
วิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ  ๒  ใหยกเลิกขอบังคับแพทยสภา  วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร   ตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับและระเบียบอ่ืนในสวนที่มีไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้  ใหใช
ขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ  ๕  ในขอบังคับนี้ 
 “โครงการเพิ่มพูนทักษะ” หมายถึง โครงการที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดแนวทางหลักเกณฑการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานและครอบคลุมทั้งเนื้อหาของการปฏิบัติงานในการเพิ่มพูนทักษะของแพทย 

“สถาบันที่ปฏิบัติงาน” หมายถึง สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย
เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภา 

“แพทย“ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามที่แพทยสภารับรอง 

“ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา ซึ่ง
แพทยสภาออกใหแพทยที่ผานการประเมินตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
 ขอ ๖  ใหคณะกรรมการแพทยสภากําหนดหลักเกณฑและเกณฑมาตรฐาน โดยทําเปนประกาศของแพทย
สภา  ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

     (๑)  คุณสมบัติแพทยผูเขารวมโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
     (๒)  คุณสมบัตสิถาบนัทีป่ฏิบัติงาน 
     (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย 
     (๔)  วิธีการคัดเลือก (Matching) 
     (๕)  วิธีการประเมิน และเกณฑตัดสนิ 
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 ขอ  ๗  ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแพทยผูเขารวมโครงการเพิ่มพูนทักษะ และการคัดเลือก  
 

หมวด ๑ 
รับรองสถาบัน 

ขอ  ๘  ใหสถาบันที่ประสงคจะรับแพทยไปปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เสนอขอมูลรายละเอียด
มาตรฐานสถาบันเพื่อขอรับรองเปนสถาบันที่ปฏิบัติงานตอเลขาธิการแพทยสภาเพื่อใหคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งข้ึน
พิจารณาตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดตามขอ ๖  (๒) 
 ขอ  ๙  คณะกรรมการแพทยสภา  อาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานขอ ๖ (๒) ตามการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทยตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ และรายงานปญหาอุปสรรคตอเลขาธิการแพทยสภา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการแพทยสภาตัดสินชี้
ขาดโดยอาจใหความเห็นเบื้องตนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     (๑)  ผานการประเมินและรับรองโควตาสงูสุดของจํานวนแพทย 
     (๒)  ไมเขาหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๖  (๒) 

 
หมวด ๒  

รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดสงแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของแพทยผูเขาสู
โครงการเพิ่มพูนทักษะใหแกสถาบันที่ปฏิบัติงาน  และใหสถาบันที่ปฏิบัติงานสงแบบประเมินกลับตามกําหนดเวลาที่
สํานักงานเลขาธิการแพทยสภากําหนด 
 ขอ ๑๑ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบผลการประเมินตามแบบในขอ ๑๐ และพิจารณาสรุปผล
ผูผานการประเมินและไมผานการประเมินตามหลักเกณฑในขอ ๖ (๕) เสนอตอเลขาธิการแพทยสภาเพื่อทราบ 
 ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการแพทยสภารายงานสรุปผลผูผานการประเมินตามขอ ๑๑ แจงคณะกรรมการแพทยสภา
เพื่อทราบ 
 ขอ ๑๓  ใหนายกแพทยสภาออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับแพทยสภาแกผูผานการประเมิน 

 
หมวด ๓  
การเงิน 

 ขอ ๑๔  ใหแพทยผูขอรวมโครงการเพิ่มพูนทักษะเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองคาใชจายในการสมัครและการ
ประเมินและการออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับวาดวยอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ 
 ขอ ๑๕  ใหสถาบันที่ปฏิบัติงาน เปนผูรับผิดชอบในคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและการตรวจเยี่ยม
และครอบคลุมถึงคาใชจาย  เบี้ยเลี้ยง  คาเดินทางดวย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(นายแพทยสมศักดิ ์ โลหเลขา) 
นายกแพทยสภา 
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โครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

  แพทยจบใหมที่มีความประสงคจะเขาโครงการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเปนเงื่อนไขในการสมัครเรียน
แพทยประจําบานในสาขาประเภทที่ 2 และ 3  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี ้(อานรายละเอียดเพิ่มเติมในคุณสมบัติการ
รับสมัครแพทยประจําบาน) 

1. เปนแพทยที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯหรือแพทยที่จบจาก
ภาคเอกชนที่ประสงคขอสมัครเขาโครงการฯ 

1.1 แพทยที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯจะไดรับการจัดสรรไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพนูทักษะตามวิธกีารของแตละหนวยงาน 

1.2 แพทยที่จบภาคเอกชนใหติดตอขอสมัครเขาโครงการฯ ในหนวยงานตางๆ ที่มีโรงพยาบาลที่
แพทยสภารับรองเปนสถาบันฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะโดยตองไมเกินศักยภาพในการรับ
แพทยเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภารับรองไว ดังนี้ 
1.2.1  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตอฝายอัตรากําลัง   
        กลุมบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  โทร.02-5901341   
1.2.2 โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตรสวนภูมิภาค 

-โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) โทร.02-9269680-1 
-ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. 037-395085–6 
-โรงพยาบาลชลประทาน   
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร.037-395085-6 
-โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม   โทร. 053-945178  
-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร  โทร. 055-261000 
-โรงพยาบาลศรีนครินทร 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน โทร. 043-202470, 043-363731  
-โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทร. 074-42 9893 
-โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 
 ติดตอสํานักงานการเจาหนาที่ โทร. 0 2256 4060  

1.2.3 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารบก 
ติดตอแผนกฝกศึกษา กองกําลังพล  กรมแพทยทหารบก  โทร.02-3547600  

1.2.4 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารเรือ 
ติดตอฝายอํานวยการ นายทหารกําลังพล กรมแพทยทหารเรือ โทร. 02-4752605 

1.2.5 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารอากาศ  
ติดตอแผนกกําลังพล กรมแพทยทหารอากาศ  โทร. 0 2-5345570-1 

2. แพทยที่ไดรับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแลวขอลาออกกอนที่จะเร่ิมฝกทักษะ หรือกอน
ฝกทักษะครบตามเกณฑ (ดูรายละเอียดในขอ 4) จะมีผลใหไมสามารถสมัครเรียนแพทยประจําบานในสาขาประเภทที่ 
2 และ 3 ได 
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3. แพทยที่ขอลาออกจากโครงการเพิ่มพูนทักษะหากมีความประสงคจะกลบัเขาฝกทักษะอีกคร้ังตอง
ดําเนินการดงันี ้

 3.1 กรณีที่แพทยฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแลวมากกวา 6 เดือน แลวขอลาออกดวยเหตุผลใด
ก็ตาม  หากมีความประสงคจะกลับเขาฝกทักษะเพิ่มเติม สามารถขออนุมัติจากแพทยสภาเพื่อกลับเขาฝกทักษะ
เพิ่มเติมในสาขาที่ยังไมไดฝกทักษะใหครบตอได ในปเดียวกันกับปที่เร่ิมเขาฝกทักษะกอนการลาออก   โดยสามารถ
สมัครเขารับการฝกเพิ่มพูนทักษะในสถาบันใดก็ไดที่แพทยสภารับรอง  และไมเกินศักยภาพที่รับรองไว (รายละเอียด
แบบฟอรมหนังสือขออนุมัติดูไดที่  www. tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ  เขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

3.2 กรณีแพทยที่ไดรับการจัดสรรไปฝกปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทกัษะในสถาบันตาง ๆ แตยังไมไดเร่ิมฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ แลวลาออกโดยการชดใชเงินแทนการชดใชทุน หรือไมไปรายงานตัวเขาฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ หรือฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแลวนอยกวา 6 เดือน  หากมีความประสงคจะกลับเขาฝกทักษะไมสามารถ
ขออนุมัติกลับเขาฝกทักษะไดในปเดียวกันกับปที่ไดรับจัดสรรเขาฝกทักษะในคร้ังแรกกอนการลาออกได แตสามารถ
กลับเขาฝกทักษะไดในปถัดไป โดยใหฝกทักษะเพิ่มเติมในสาขาที่ยังไมไดฝกทักษะตอใหครบ  สวนผูที่ไมเคยฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมากอนเลยก็ใหเร่ิมฝกทักษะตั้งแตตน ทั้งนี้ สถาบันนั้นๆ ตองรับแพทยไวไมเกินศักยภาพที่
รับรองไว (รายละเอียดแบบฟอรมหนังสือขออนุมัติดูไดที่ www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบเขาหัวขอ
ยอยโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

4.  เกณฑการปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะ   
  ผูปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ จะตองปฏิบัติงานใหครบทุกสาขาวิชารวมทั้งสาขาวิชา
เลือกและใหมีระยะเวลาฝกปฏิบัติงานครบตามที่แพทยสภากําหนด ดังนี้ 

ระยะเวลาในการฝกปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทักษะตามที่แพทยสภากําหนด 
สาขาอายุรศาสตร       3  เดือน 
สาขาศัลยศาสตร  (รวมสาขาออรโธปดิกส)    3  เดือน 
สาขาสตูิศาสตร-นรีเวชวิทยา     2  เดือน 
สาขากุมารเวชศาสตร      2  เดือน 
สาขาวชิาเลือกตามความตองการของแพทย หรือ สาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป 2  เดือน 

  ในกรณีโรงพยาบาลที่มีการแบงแผนกศัลยศาสตร   และออรโธปดิกส แยกออกจากกันก็ใหฝก
ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร  2 เดือน   และสาขาออรโธปดิกส   1  เดือน 

5. เกณฑการผานการประเมิน และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (ศึกษาไดจาก
สาระสําคัญของโครงการเพิ่มพูนทักษะ  www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

6. แนวทางปฏิบัตสิําหรับแพทยที ่ “ไมผาน” การประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (ศึกษาได
จากสาระสําคัญของโครงการเพิม่พูนทักษะ www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรม และสอบเขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

7. ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา และคาใชจาย แพทยที่ฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบตามระยะเวลาที่แพทยสภากําหนดและผานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (คือผูที่ปฏิบัติงานครบในแตละสาขาเปนระยะเวลาเกินรอยละ 80 และ
ผานการประเมินทางดานทักษะ และเจตคติ)  แพทยสภาจะออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตาม
เกณฑของแพทยสภาให    ประกาศนียบัตรฯ ดังกลาวใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาประเภทที่ 2 และ 3   แพทยที่ผานการประเมินการปฏิบัติงานขอรับประกาศนียบัตรฯ  ไดที่
โรงพยาบาลที่เขาฝกเพิ่มพูนทักษะ โดยเสียคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ  คนละ 300 บาท 
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7.1 หากแพทยทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  ใหแจงความที่สถานีตํารวจแหงใดก็ได นําใบแจง
ความมายังสํานักงานเลขาธกิารแพทยสภาเพื่อยื่นขอทําใบแทนประกาศนียบัตรฯ โดยชําระคาธรรมเนียม  600 บาท    

กรณียื่นขอทําใบแทนประกาศนยีบัตรฯ ทางไปรษณีย สามารถดาวนโหลดคําขอทําใบแทนที ่
www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขาหัวขอยอย โครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

7.2  แพทยที่ประสงคขอแปลประกาศนียบัตรฯ เปนภาษาอังกฤษสามารถ ยื่นคําขอแปล
ประกาศนียบัตรฯ ไดที่แพทยสภา  โดยชําระคาธรรมเนียม  ฉบับละ 600 บาท สําเนา ฉบับละ  100 บาท 

 กรณียื่นขอแปลประกาศนียบัตรฯ  เปนภาษาอังกฤษทางไปรษณีย  สามารถดาวนโหลดคําขอ
ที่ www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบเขาหัวขอยอยโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

 
รายละเอียดโครงการเพ่ิมพูนทักษะดูไดจาก    www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขา

หัวขอยอยโครงการเพิ่มพูนทักษะ)  ตามรายละเอียดหัวขอตางๆ 

หากมีขอสงสัยใดๆ       โปรดติดตอคุณศศิพร   ภาสบุตร 

โทร.0 2590 1880,  0 2590 1883   กด  450  หรือ  08  9693 7909 
(ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๘๙  ง  ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๑) 
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แนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนช้ันปท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2558 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัตถุประสงครายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดภาคปฏิบัติและการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมแลว  ผูเรียนสามารถ 
1. ซักประวตัิและตรวจรางกายผูปวยเด็กไดอยางครบถวนถูกวิธ ี
2. มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการซักประวัติจากผูปวยและญาติ  ทักษะในการตรวจรางกายเด็ก และการ

ปฏิบัติหัตถการตอตัวผูปวยไดอยางเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหัตถการเบื้องตนที่จําเปนไดอยางถูกตอง เชน การเจาะเลือด  ใส  NG tube การใส ET tube 

การใส umbilical catheter การกูชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต การทํา exchange transfusion เปนตน 
4. สงตรวจและแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดอยางถูกตอง เชน การดู   peripheral  

blood smear, urinalysis, stool exam, blood chemistries ตาง ๆ  
5. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางถูกตอง 
6. อธิบายสาเหตุ  การดําเนินโรค แนวทางการรักษาและปองกันโรคในเด็กที่พบบอยใหแกผูปวยและญาติได 
7. ตรวจสุขภาพเด็ก  ใหคําแนะนําในการเลี้ยงดูเด็กแก ผูปกครอง  และใหภูมิคุมกันโรคตางๆ แกเด็กได

ครบถวนเหมาะสมตามวัย 
8. ใหการดูแลรักษาและแกปญหาเรงดวนที่พบบอยในเด็กไดดวยตนเอง 
9. ใหการดูแลปญหาหรือโรคซับซอนเฉพาะหนาได โดยปรึกษาอาจารยแพทย  
10. มีเจตคติ  จริยธรรม และคุณธรรมเหมาะสมตอการเปนแพทย 

 
กําหนดเวลาในการปฏิบตัิงาน 
 ปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนระยะเวลา 60 วัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ฝกปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตรเปนเวลา 60 วัน โดยภาควิชาจะจัดประสบการณการเรียนรู
หมุนเวียนปฏิบัติงานข้ึนที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยฯ  มีดังนี้  

1. ปฏิบัติงานในหอผูปวยใน ไดแกหออภิบาลทารกแรกเกิดและหออภิบาลแรกเกิดวิกฤต ( NICU & Sick 
Newborn  unit )   เปนระยะเวลาประมาณ 20 วัน 

2. ปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็กสามัญ 9/2 หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤตเด็ก (PICU) และหอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1 
เปนระยะเวลาประมาณ 20 วัน 

3. ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกเด็กประมาณ 20 วัน 
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยูเวร) สําหรับหอผูปวยในกุมารเวชศาสตร  และรับปรึกษาผูปวยเด็กจาก 

การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนกฉุกเฉิน 
5. เขารวมประชุมวิชาการกับอาจารยในภาควิชาทุกคร้ังซึ่งประกอบดวย Lecture, Afternoon report, 

Topic discussion, Journal club, การประชุมวิชาการรวมระหวาง สูติศาสตร-กุมารเวชศาสตร, 
interhospital conference ระหวาง รพ.ธรรมศาสตร, รพ.ภูมิพล, มศว 

Service Round 
1. เพื่อศึกษาวิธีการทํางาน การดูแลรักษาผูปวย การติดตามผลการรักษา  การดําเนินโรคอยางใกลชิด รูจัก

คิดและตัดสนิใจดวยตนเอง โดยมีหลักฐานทางวิชาการเปนพื้นฐาน 
2. อภิปรายปญหาผูปวยรวมกับอาจารยประจาํอยางละเอียดจนเปนที่เขาใจ 
3. ไดเรียนรูถึงศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ในการเขาถึงผูปวยและครอบครัว 

Lecture, afternoon report, topic discussion และ conference อ่ืนๆ 
1. เพื่อใหรูจักโรคที่พบบอยและเปนปญหาทีต่องรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2. รูวิธีการดูแลรักษาผูปวย การวินิจฉัยเบื้องตนเทาที่ขีดความสามารถของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จะทําได รูวิธีแกไขปญหาเฉพาะหนา การรักษาข้ันตนโดยเฉพาะการรักษารีบดวน 
3. รวมกับแพทยอ่ืนๆ อภิปรายถึงการดูแลรักษา การปฏิบตัิการทางหองทดลองในข้ันตอไป เพื่อใหไดการ

วินิจฉัยที่ถูกตอง 
4. เรียนรูจรรยาแพทย การปฏิบัตติอผูปวย และผูรวมงานที่เก่ียวของ 

Journal Club 
 1.   รูจักเลือกและอานวารสารที่เปนประโยชน 
 2.   ฝกการเสนอและการพูดตอที่ประชุม 
 3.   ฝกทักษะการคิด วิจารณ และนาํไปใชตอ 
 4.   กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจยัตอ 

การประเมิน 
แบงการประเมินเปน 2 สวนใหญๆ คือการประเมินความรูโดยการสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการสังเกต การปฏิบัติงานของผูเรียนซึ่งอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณาจารยในภาควิชากุมารเวชศาสตร 

การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีการจัดสอบ MCQ สําหรับแพทยใชทุนปท่ี 1    เมื่อสิ้นสุดการข้ึนปฏิบัติงานของภาควิชา  

การปฏิบัติงาน  
1. การปฏิบัติงานที่หอผูปวย   

-   หอผูปวยสามัญ  PICU และหอผูปวยเด็กพิเศษ :  มีหนาที่รับผูปวยและใหการดูแล   เด็กโตปวยที่เขารับ
การรักษา admit ที่หอผูปวยดังกลาว 

-   หอผูปวยทารกแรกเกิด : มีหนาที่ใหการดูแลทารกแรกเกิดที่เขารับการรักษาในหอผูปวยหลังคลอด 
(ward 8/1 และหองพิเศษ) , NICU & Sick Newborn unit และรับปรึกษาคนไขจากหองคลอด 

2.  การปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก 
2.1.  ออกตรวจผูปวยเด็กที่คลินิกทั่วไป ตั้งแตเวลา 8.00 น. ทุกวัน รวมทั้งรับปรึกษาผูปวยจากแผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉิน และใหมาเขาประชุมวิชาการของภาควิชา เวลา 11.00 – 12.00 น. หรือ 13.00–
14.00 น. ตามเวลาที่กําหนด 

 2.2.  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาในวันนั้นหากมีขอสงสัยในการปฏิบัติงาน 
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3.  ออกตรวจที่คลินิกพิเศษรวมกับอาจารยประจําหนวยได คร้ังละ 1 คนตอหนวย สามารถเขารวมสังเกตการณที่
คลินิกพิเศษไดหากวางจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

ตารางคลินิกพิเศษ 

จันทร เชา Skin clinic  
Child development clinic 
Endocrinology  
Nephro clinic  

อ.อรุชา   
อ.บานช่ืน 
อ.นัฎกานต 
อ.ปฐมคม 

อังคาร เชา Chest clinic  
Allergy clinic 
GI clinic  

อ.สรวุฒิ , อ.ภัทรพร 
อ.สมบูรณ 
อ.ไพโรจน , อ.สงวนศักดิ์  

พุธ เชา 
เชา 
 
บาย 

Newborn  clinic  
Hematology clinic 
Infectious clinic  
Well baby clinic  

อ.จันทนา , อ.กรรณิการ  
อ.สืบสันต 
อ.พนิต 

พฤหัสบด ี เชา 
 
บาย 

Allergy clinic 
Child development clinic 
Well baby clinic 

อ.ยิ่งวรรณ   
อ.ทวิมา 

ศุกร เชา Cardiology clinic  
Infectious clinic  
Skin clinic  

อ.ศรัยอร   
อ.โอฬาร  
อ.สุธิดา  

 
การเขารวมประชุมวิชาการ 

วันจันทร Afternoon report เวลา 13.00 – 14.00 น. 
วันอังคาร Journal club / Topic 

discussion  
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 Lecture / เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 สูติ-เด็ก conference ทุก 2 เดือน 

วันพุธ Journal club / Topic 
discussion  

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

พฤหัส Journal club / Topic 
discussion  

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 X-ray – เด็ก  conference  เวลา 13.00 – 15.00 / ทุก 2 
เดือน 

ศุกร Afternoon report เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 Interhospital conference 3 

สถาบันระหวางมศว, 
ธรรมศาสตร และ ภูมิพล 

เวลา 11.00 – 15.00 น. 
หมุนเวียนทุก 2 เดือน  

 
( อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ดูจากตารางประชุมวิชาการของภาควิชา ) 

 **  บายวันพุธ – พฤหัส  ออก well baby clinic 
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ตัวอยางตารางการปฏิบัติงาน ตารางหมุนเวียนแพทยใชทุน ป 1  ภาควิชากุมารเวชศาสตร   
                                   เดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 

 

Ward A Ward B OPD NICU Floor 8 

1 - 14 กุมภาพันธ 2558 กันตา อรธิชา นิลเนตร ปรียานิตย พีรภัทร 

15 - 28 กุมภาพันธ 2558   พีรภัทร อรธิชา ปรียานิตย กันตา นิลเนตร 

1 - 15 มีนาคม 2558 กีรณา ปรียานิตย พีรภัทร อรธิชา กันตา 

16 - 31 มีนาคม 2558 กีรณา ปรียานิตย กันตา พีรภัทร อรธิชา 

 

รายช่ือคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหนาภาควิชา  รศ.นพ.ไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ   
รองหัวหนาภาควิชา  ผศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ 
    ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา 
อาจารยหนวยตาง ๆ  

Subspeciality  รายชื่ออาจารย 
Allergy ผศ.พญ.ย่ิงวรรณ 

ผศ.นพ.สมบูรณ 
มูลทรัพย    

จันทรสกลุพร   
Ambulatory & social 

pediatrics  
พญ.มนจฑุา เอ่ียมอุดมกาล   

Child development  ผศ.พญ.บานชื่น 
รศ.พญ.ทวิมา 

เบญจสุวรรณเทพ   
ศิริรัศม ี

Dermatology ผศ.นพ.อรุชา 
พญ.สุธิดา 

ตรีศิริโชติ 
ชัยธีระยานนท    

Endocrinology พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน  
Gastroenterology & 

Nutrition  
รศ.นพ.ไพโรจน 

รศ.นพ.สงวนศักด์ิ 
จงบัญญัติเจริญ 

ฤกษศุภผล   
Hematology  พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล (ลาศึกษาตอ)    
Infectious ผศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต 

Nephrology นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ 
Neonatology ผศ.พญ.จันทนา 

พญ.กรรณิการ 
พญ.พรพิมล 

พันธบูรณะ 
วงศภาวิทย (ลาศึกษาตอ) 
เจนยงศักด์ิ (ลาศึกษาตอ) 

Pulmonology ผศ.นพ.สรวุฒิ 
พญ.ภัทรพร 

พงศโรจนเผา 
วิลาวรรณ    

Cardiology พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร 
Neurology พญ.อัจฉราพร 

นพ.ฉัตรชัย 
เมฆศิขริน  

ธํารงอาจริยกุล (ลาศึกษาตอ) 
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 ภาควิชาศัลยศาสตรมียินดีตอนรับแพทยใชทุนทุกทานมารวมงานเหมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน ดูแลกัน
แบบพี่นองที่มีไมตรีจิตและเมตาตอกัน แพทยใชทุนปที่ 1 ศึกษาจบและมีความรูทางดานทฤษฎี มาเปนอยางดีแลว ปนี้
จึงเปนการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะทางดานการปฏิบัติหัตถการตาง ๆ ปฏิบัติงานในฐานะแพทยเต็มตัว ไมใชนิสิตแพทย
อีกตอไป จึงตองมีความรับผิดชอบตอผูปวยเปนอยางสูง มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการดูแลรักษาผูปวย  มีความ
เมตตาตอผูปวยและญาติ  จึงมีกิริยาและวาจา  ที่นุมนวลไพเราะ มีความอดทนและอดกลั้นตอความเหน็ดเหนื่อย  
 

 นอกจากนี้ ยังตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อนรวมงานทุกระดับ ตั้งแตอาจารยแพทยรุนพี่ เพื่อน

แพทยพยาบาลและนิสิตแพทยชั้นปตางๆ ปฏิบัติตัวเปนที่พึ่งและใหคําปรึกษาแกนิสิตแพทย 

 

 ภาควิชาศัลยศาสตร คาดหวังวาแพทยใชทุนทุกทาน จะอยูในครอบครัวอยางมีความสุขตลอดชวงเวลา

ที่ปฏิบัติงานและไดรับความรูดานศัลยศาสตรเพิ่มพูนข้ึนตามที่มุงหวังไว  

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 

ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แพทยใชทุนช้ันปท่ี 1 ข้ึนปฏิบัติงานตามสาย ดังนี้ 

ผานสาย  สาย A, สาย B สายละ 20 วัน 
สาย URO และ สาย  Subspecilty  สายละ 10 วัน 
การเปลี่ยนสาย  แพทยใชทุนปที่ 2 และ3 เปลี่ยนสาย วันที่ 5 ของแตละเดือน 
จํานวนวันทื่อยูเวร  

แพทยใชทุนปที่ 1 อยูเวรในคนละ 10 เวร 
  แพทยใชทุนปที่ 2 อยูเวรในคนละ 10 เวร ในเดือน เมษายน และพฤษภาคม หลังจากนั้นอยูคนละ 8 เวร 
  แพทยใชทุนปที่ 3 อยูเวรในคนละ 9 เวร ในเดือน เมษายน หลังจากนั้นอยูคนละ 6 เวร 

แนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุน  ภาควิชาศัลยศาสตร 
1. การออก OPD 

   ใหแพทยใชทุนที่ไมไดเขาชวยผาตัดมาออก OPD หลังจาก round ward เสร็จ โดยใหถือวาการเขาชวย
ผาตัดเปน first priority ถาไมมี case ผาตัดจึงมาชวยออก OPD 
2. การดูแลผูปวยใน 

- ใหมา round ทุกวันในเวลาราชการใหเสร็จกอนเวลา  08.30 น. และชวงบาย 15.00-16.00 น. พรอมกับ 
Extern  และนิสิตแพทย 

- แพทยใชทุนตองเขียน On service note ผูปวยใหมและเขียน progress note ทุกคน 
- วันหยุดราชการใหมา round ward พรอมกับ Extern แพทยใชทุน 3  รับผิดชอบ 
- การรายงาน  case  ที่มีปญหาใน  ward  ใหรายงานตามลําดับคือ  Extern,  แพทยใชทุน  first call, 

แพทยใชทุน second call (ถามี)  และอาจารยเจาของไขทราบตามลําดับ 
ยกเวน case  ICU/ER/ Consult  ใหตามแพทยใชทุน 1 กอน  (1st call)   และ  พา Extern ไปดวย  
- เมื่อ ผูปวย discharge  ใหแพทยใชทุน สรุป ประวัติและตรวจรางกาย,  investigation , การวินิจฉัย, การ

รักษา และผลชิ้นเนื้อ ลงในใบสรุป summary ใน 24 ชั่วโมง   สงที่ภาควิชา 
3. การทําผาตัดและชวยผาตัด 

แพทยใชทุนมีหนาที่ set ผาตัด case elective และ  order preop   
ในเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนมีหนาที่หลักคือเขาชวยผาตัด แตถาไมมี case  ใหไปชวยออก OPD 
นอกเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนเวร  สามารถทําหัตถการพื้นฐานได  เชน  debridement,  ผาตัด  ไสติ่ง 

และคุม  Extern ทําผาตัดดวย  ในกรณีหัตถการอ่ืนๆ  ใหรายงาน  case ใหอาจารยที่อยูเวรทราบและใหอยูในดุลย
พินิจของอาจารยเปนผูพิจารณาวาจะมาทําผาตัดเองหรือใหแพทยใชทุนทํา 
 ทุก Case ที่ Admit  และรับ  Consult  ตางแผนก  ใหรายงาน  Staff  ทราบทุกคร้ัง 
 **  แพทยใชทุนที่ผานศัลยกรรม ตองทําผาตัด Appendectomy อยางนอย 1 ราย 
4. การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

- ใหอยูเวรตามที่โรงพยาบาลกําหนด เชน เวร ER 
- การรายงาน case  ที่มีปญหาใน ward  ใหรายงานตามลําดับคือ Extern,  
  แพทยใชทุนเวร first call,  แพทยใชทุน  second call (ถามี) และอาจารยเจาของไขทราบและอาจให

อาจารยที่อยูเวรวันนั้น  manage   ตอใหก็ไดข้ึนอยูกับอาจารยเจาของไข 
- การรับปรึกษาจาก ER  ใหตามแพทยใชทุน first call  เปนอันดับแรกและใหแพทยใชทุนตาม    Extern  

เวรลงไปชวยดวย  แลวรายงาน case ที่ไดรับการ consult ใหอาจารยที่อยูเวรวันน้ันทราบทุกคร้ังและ
เขียนรับปรึกษาทุกคร้ังที่มีการรับปรึกษาที ่ER หรือระหวางภาควิชา 
ในกรณีตามอาจารยไมได ให Consult อาจารยหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร   
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หมายเหตุ  การ  admit  แพทยใชทุนศัลยกรรมที่อยูเวรตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่อยูเวรหรือหัวหนา
ภาควิชาเทาน้ันและตองเขียนชื่อเจาของไขกํากับดวยทุกคร้ังเทาน้ัน   (extern  หาม  admit  ผูปวยโดยไมไดรับ
อนุญาต จากแพทยใชทุน) 
5. การจาย case ใหกับนิสิตแพทย 

เวรนอกเวลาราชการ แพทยใชทุนที่อยูเวรในวันนั้นมีหนาที่จาย case ที่ admit นอนโรงพยาบาลใหกับนิสิต
แพทยชั้นปที่ 4,5และตองตามนิสิตแพทยมารับผูปวยดวยทุกคร้ังเปนหนาที่แพทยใชทุนป  1 
6. การทํา Activity ทางวิชาการของภาควิชา 
         แพทยใชทุนปที่ 3 รับผิดชอบในการเตรียม  M.M. conference และแพทยใชทุนปสูงสุดใน      แตสาย
เปนผูนําเสนอ โดยปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปริญญา  อัครานุรักษกุล  และกรุณาสงรายชื่อผูปวยที่
เขา MM ใหพิมพกอนวันจันทรของสัปดาหที่ 2 
         แพทยใชทุนปที่ 3  เปน ผูรับผิดชอบควบคุมการเตรียมและนําเสนอ X-Ray conference โดยใหสงรายชื่อ
พรอม film X-ray ใหกับผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต กอนวันศุกรที่ 2 และสงรายชื่อที่  
คุณวชิราพรรณ   รอดเกิดกอนวันจันทร ที่ 3 
 แพทยใชทุนปที่ 3  รับผิดชอบการเตรียมและนําเสนอ tumor conference โดยตองสงรายชื่อที่         คุณ
วชิราพรรณ  รอดเกิด กอนวันจันทรในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน 
          แพทยใชทุนปที่ 1,2,3 รับผิดชอบในการเตรียม Journal club หรือ collective review ตามตาราง แพทย
ใชทุนทุกคนมีหนาที่ตองนําเสนอ journal หรือ topic review ตามที่กําหนดไว ถามีปญหาหรือไมสามารถเสนอได
ตามกําหนดตารางกรุณาติดตอ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย อ้ึงกิจไพบูลย    
7. ประเมิน นิสิตแพทยและ Extern 

1.     แพทยใชทุนที่ผานภาควิชาศัลยศาสตรมีหนาที่ประเมินการทํางานของ Extern โดยจะมีใบประเมินแจกให 
2. ประเมินการทํางานของนิสิตแพทยป 4, 5 ดวย 

8. การลาตาง ๆ 
- การลากิจ หรือลาพักผอนใหแจงและ ย่ืนใบลาใหกับอาจารย (หัวหนาสาย)   ทราบลวงหนา  อยางนอย 1 

สัปดาห และตองไดรับการอนุมัติกอนเทานั้นจึงจะลาได  การลาอบรมและประชุมวิชาการไมเกินปละ 2 คร้ัง 
9.  แพทยใชทุน สรุปใบ summary discharge ผูปวยทุกรายโดยดูคูมือ ICD 10 ประกอบภายใน 24 ชั่วโมงหลัง

ผูปวย discharge 
10. เซ็นชื่อ check  การอยูเวรของนิสิตแพทยป 4,ป 5,Extern โดยแพทยใชทุนที่มี senior  สูงสุดใน    แตละสาย 
11.  รวมการคุมสอบ OSCE นิสิตแพทยป 4, ป 5 และป 6 
12.  การประเมินการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนโดยอาจารยแพทย 
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แนวทางในการปฏิบัติงานของภาควิชาศัลยศาสตร 

ประกอบดวย : - 
      การบริการทางการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และหองผาตัดเล็ก 
2.  การดูแลผูปวยใน 
3.  การผาตัด 
4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 
5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราราชการ 

การบริการทางวิชาการ 
1.  การประชุมวิชาการ 
2.  การประชุมภาควิชา 

การบริการดานการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และผาตัดเล็ก 
               ภาควิชาศัลยศาสตรจัดบริการตรวจรักษาผูปวยนอกทุกวันราชการ ในเวลา 08.30–15.00 น. ทั้งนี้ 
ครอบคลุมการใหบริการหองผาตัดเล็ก  รวมถึงการรับปรึกษาผูปวยจากแผนกฉุกเฉิน และผูปวยตางแผนกในเวลา
ราชการ ดังตารางการปฏิบตัิงาน 

2. การดูแลผูปวยใน 
       อาจารยแพทยดูแลผูปวยที่รับผิดชอบในหอผูปวยรวมกับแพทยใชทุน และนิสิตแพทยในแตละ สายงาน 
กําหนดให  Round ward  เชาใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 8.30 น.   

3.  การผาตัด 
ผาตัดเล็ก 

-  ทําการผาตัดที่หองผาตัดเล็ก หรือหองฉุกเฉิน ปฏิบัติงานโดยแพทยที่ออกตรวจผูปวยนอก 
ผาตัดใหญ 
-  ทําการผาตัดทกุวันราชการ  ยกเวนวันพุธ (งด Elective surgery เพื่อประชุมวิชาการ) 
-  Elective surgery  เร่ิมผาตัดเวลา 08.30 น. 
-  กรณี Elective surgery  ใหสงใบแจงผาตัดเพื่อจัดตารางการผาตัดลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
   ภายในเวลา 14.00 น. 

4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 
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ตารางการรับปรึกษา (08.00 – 15.00 น.) 
วัน สายงานศัลยกรรม อาจารยแพทยที่รับปรึกษา 

จันทร     ศัลยกรรมทั่วไปสาย A 
    ศัลยกรรมตกแตง 
    ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.บัลลังก(1,3,5)/ อ.วิชิต(2,4) 

อังคาร      ศัลยกรรมทั่วไปสาย B 
     ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.กรวีร/อ. ธวัชชัย(1,3,5)/ อ.วิฑูรย (2,4) 

พุธ     ศัลยกรรมทั่วไปสาย  A/B อ.ภาสกร/ อ.เฉลิมพร/ อ.ธวัชชัย / อ.บัลลังก/อ ดลฤด ี
พฤหัสบด ี     ศัลยกรรมทั่วไปสาย A                 

    ศัลยกรรมเด็ก 
    ศัลยกรรมตกแตง 

อ.วุฒิชัย/อ.ภาสกร(1,3,5)/ อ.เฉลิมพร(2,4) 
อ.พูลลาภ 

ศุกร     ศัลยกรรมทั่วไปสาย B 
    ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.ดลฤดี(1,3,5)/อ.ปริญญา(2,4) 
อ.อนุรักษ 

กรณีผูปวยนอก(OPD)หรือผูปวยแผนกฉุกเฉิน (ER) ที่มาพบแพทยในวันราชการ เวลา 08.00–15.00 น. ให
ปรึกษาแพทยใชทุนปที่ 1,2,3 ตามลําดับ  โดยมีอาจารยแพทยที่รับปรึกษา  ตามตารางการออกตรวจ หลังเวลา15.00 
น. ใหปรึกษาเวรนอกเวลาราชการ 

กรณีผูปวยใน  (IPD) จําเปนตองปรึกษาศัลยกรรมในเวลาราชการ  ใหอาจารยแพทยที่ออกตรวจผูปวยนอก
ในวันนั้นเปนผูรับปรึกษา โดยใหผูปรึกษาสงใบปรึกษาที่สํานักงานภาควิชาศัลยศาสตร (ชั้น 12) และลงทะเบยีนปรึกษา
กอนเวลา 11.00 น.   

ในกรณีผูปวยมีปญหา เรงดวน   แพทยผูปรึกษาควรติดตอโดยตรงกับแพทยใชทุน หรืออาจารยแพทย 

ในกรณีผูปวยที่ปญหา ไมเรงดวน  แพทยผูรับปรึกษา จะใหการดูแลรักษาภายใน 24 ชั่วโมง 

5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราชการ 
           การปรึกษาแพทยเวรศัลยกรรมนอกเวลาราชการ เร่ิมตั้งแตเวลา 15.00 น.- 08.00  น. ของวันทําการ
และตลอดเวลาในวันหยุดราชการ  ความรับผิดชอบใหยึดถือตามตาราง  
แพทยเวรที่แผนกฉุกเฉิน   
             การตามแพทยเวรศัลยกรรมสามารถไดติดตอที่หองพักแพทยเวร หรือทางโทรศัพท  
(หมายเลขโทรศัพทดังภาคผนวก และตารางแพทยเวรที่แผนกฉุกเฉิน ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดงันี ้
  กรณีผูปวยวิกฤตใหตามแพทยใชทุนศัลยกรรมที่อยูเวรพรอมกันทุกคน  
  กรณีผูปวยในตางแผนก (IPD) ปรึกษานอกเวลาราชการ  ใหแจงแพทยใชทุนโดยตรงพรอมใบปรึกษา 
  กรณีผูปวยแผนกฉุกเฉิน  และ Intensive Care Unit (ICU) ปรึกษาตามลําดบั ดังนี้      
    1.  แพทยใชทุนศัลยกรรม ปที่ 1,2,3  
   2.  อาจารยแพทยเวร 
  3.  กรณีผูปวยในแผนกศัลยกรรม ใหตาม Extern 

** การ admit case ทุก case ตองทับชื่ออาจารยเจาของไขทุกคร้ัง (โดยที่อาจารยเจาของไขคนน้ันตอง
รับทราบ case ดวย) 
             ภาควิชาศัลยศาสตรขอความรวมมือจากแพทยเวรแผนกฉุกเฉิน  ใหพิจารณา ปรึกษา 
แพทยเวรศัลยกรรม ในทุกกรณีที่มีความเห็นวาตองรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 

มีปญหาการใหบริการ ใหติดตอที่ธุรการภาควิชาฯ  โทร. 11201, 11202   

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 18 
 



การบริการทางวิชาการ 

1.  การประชุมวิชาการ 
ภาควิชาศัลยศาสตรจัดประชุมวชิาการเปนประจาํในวนัพุธทุกสปัดาห  โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนกันดังนี ้
Grand Round 

ประชุมขางเตียงผูปวยทุกเชาวันพุธเวลา 08.30 -11.00 น. อาจารยแพทย, แพทยใชทนุ และนสิิตแพทย
เขารวมประชุม แตละสายงานนาํเสนอผูปวยที่นาสนใจหนึ่งราย  Extern เปนผูเตรียมการนาํเสนอ , แพทยใชทุน
เปนผูอภิปราย โดยมีอาจารยแพทยเปนทีป่รึกษาตามสายงาน 

  ศัลยกรรมทั่วไป สาย A       อ.วิชิต 
  ศัลยกรรมทั่วไป สาย B    อ.ดลฤด ี
.  ศัลยกรรมตกแตง              อ.พูนพิศมัย 
  ศัลยกรรมเด็ก                    อ.พูลลาภ 
  ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ       อ.อนุรักษ 
  ศัลยกรรมระบบประสาท       อ.ภุชงค 

** แพทยใชทุน เซ็นชื่อเขารวม Grand round กอนเร่ิม presentation ทุกคร้ัง และบันทกึ case grand 
round ลงสมุดทุกคร้ัง 

 Surgical review 
       แพทยใชทุนป ที่ 2-3  นําเสนอคร้ังละหนึ่งหัวขอ   ผูรวมประชมุประกอบดวยอาจารยแพทย,  
แพทยใชทุน และนสิิตแพทย     
         ประชุมในวนัพุธ 08.00 –09.00 น.   
 Journal Club& Topic Review 
            แพทยใชทุนทุกชั้นปเปนผูทบทวนและคัดเลือกวารสาร หรือ เลือกทบทวนความรูจากหัวขอที่กําหนดไวคน
ละหนึ่งเร่ือง เพื่อนําเสนอคร้ังละ 1 เร่ือง  ใหแพทยใชทุนเตรียม วารสาและหัวขอลวงหนา  
1 สัปดาห  นาํใหอาจารยผูรับผดิชอบคัดเลือกประชุมในวันพุธ เวลา 11.00 –12.00 น.   

 Tumor Clinic 
         จัดประชุมรวมกันระหวางคณะแพทย และ ศูนยมหาวชิราลงกรณ    โดยนําปญหาผูปวยที่มี   เนื้องอก

เขาอภิปราย  เพื่อวางแผนการรักษาแบบสหสาขา (Multidisciplinary approach) Intern ปที่สูงสุดในแตละ
สายเปนคนนําเสนอ  และคณาจารยรวมอภิปราย 
        ผูปวยทุกรายทีน่ําเขาประชุม  ใหแพทยลงทะเบียนที ่คุณวชิราพรรณ    

          ประชุมในวนัศุกรสัปดาหที่ 4  เวลา 13.00 –15.00 น.   

  Morbidity and Mortality Conference  (M.M.) 
           อาจารยแพทย , แพทยใช ทุน และนิสิตแพทยเขารวมประชุม Intern ปสูงสุดในสาย แตละสายงานนาํเสนอ

ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน หรือ เสียชีวิต หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูนําอภิปราย   

            แพทยใชทุนชั้นปสูงสุดในสายงานเปนผูรวบรวมผูปวยทุกรายที่มีภาวะแทรกซอน หรือเสียชีวิต  สงยัง
สํานักงานภาควิชาศัลยศาสตรทุกสัปดาหเพื่อพิมพรายชื่อผูปวยและภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนและ  ward  ที่ผูปวย
อยู ประชุมในวันพุธสัปดาหที่ 2  เวลา 13.00 –15.00 น. 
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  X-ray  Conference 
 อาจารยแพทย, แพทยใชทุน 1 และนิสิตแพทย เขารวมประชุม แพทยใชทุนปสูงสุด แตละสาย นําเสนอ 
film x-ray case ผูปวยที่นาสนใจ แพทยใชทุนเปนผูรวบรวม case ที่นาสนใจและปรึกษาอาจารยในสายงาน และ
รวม discuss 

ประชุมในวันพุธสัปดาหที่ 3   เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองบรรยาย  

แพทยใชทุนปที ่1 มีหนาที่บนัทกึการเขา grand round และสง file ขอมูลแกภาควิชาทุกคร้ังที่เขาประชุม  
แพทยใชทุนปที่ 2, 3 มีหนาทีบ่นัทึกการเขา M&M, x-ray conference, tumor conference และสง file ขอมูล
แกภาควิชาทุกคร้ังที่เขาประชุม  

แพทยใชทุนมีความรับผิดชอบที่ตองเขากิจกรรมวิชาการของภาควิชาทุกคร้ัง โดยแพทยใชทุนปที่ 1 ตอง
เขาไมนอยกวา 80% ของจํานวนเวลาที่ผานศัลยกรรม ถาไมสามารถเขารวมไดเชนตองเขาชวยผาตัด ตองให
อาจารยเซ็นรับรองทุกคร้ัง(มีผลในการผานการประเมิน) 

ตารางการประชุมวิชาการ 
วันพุธ 08.00-09.00น. 09.00 - 11.00 น. 11.00 – 12.00 น.  13.00 – 15.00 น. 
สัปดาหที่ 1 Surgical 

review 
Grand Round Topic Review 

/Journal Club 
  

สัปดาหที่ 2 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 Morbidity and 
Mortality 
Conference   

สัปดาหที่ 3 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 X-ray Conference 

สัปดาหที่ 4 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 Tumor Conference 

 
ประชุมภาควิชา  (เฉพาะอาจารย) 

จัดใหมีการประชุมทุกวันพธุ สัปดาหที่ 1 ของเดือน  เวลา 12.00 – 15.00  น. 

การประเมินของแพทยใชทุน 

- แพทยใชทุนปที่ 2,3 ศัลยกรรม จะมีการประเมินความรู โดยจะมีการสอบพรอมกับนิสิตแพทย  ป 4  ตอนที่
ลงกองศัลยกรรม และจะมีการสอบปากเปลา 2 คร้ัง ตอนกลางภาคและปลายภาคกับอาจารย 3 ทาน สาย
ละ 1 ทาน เพื่อประเมินความรูและทักษะทางคลินิกที่ได 

- แพทยใชทุนปที่ 1 ศัลยกรรม จะมีการประเมินความรูและทักษะทางคลินิกจากการปฏิบัติงานที่ ward 
ศัลยกรรม โดยอาจารยแพทย และจะมีการสอบปากเปลา 1 คร้ัง เวลาลงกองศัลยกรรม  

- แพทยใชทุนปที่ 1,2,3  จะตองมีการลงขอมูลการปฏิบัติงานหัตถการที่ไดทําในสมุด log book และ
สงคืนที่ภาควิชาตอนลงกองศัลยกรรม 
- แพทยใชทุนปที่ 1 ใหสงสมุด log book และ การบันทกึ grand round ภายใน 2 สัปดาหหลังสอบ

ลงกอง 
- แพทยใชทุนปที่ 2, 3 สงเดือนตุลาคม และ ปลายมีนาคม 
- แบบประเมินสําหรับแพทยใชทุน จะมีหัวขอการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังภาคผนวก 

(ขอดูไดที่ภาควิชา) 
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การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2552 เพื่อใหบริการทางวิชาการดานเวชศาสตรฉุกเฉินแกนิสิตแพทย แพทยใชทุน บุคลากรทางการแพทย
และประชาชนทั่วไป รวมถึงสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ปรัชญา 
 บัณฑิตยอมฝกตน 

ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตแพทยและแพทยใชทุนใหมีความรูและทักษะดานเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีเจตคติทีด่ี
ตอบสนองความตองการของสังคมโดยรวม 

วิสัยทัศน 
 เปนภาควิชา ที่ใหบริการทางวิชาการและทางการแพทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับของประเทศ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตแพทยและแพทยใชทุน ใหมีความรูดานเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีเจตคติที่ดี เสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม 
2. สนับสนนุงานบริการทางการแพทยเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมและประชาชนทั่วไป 
4. ผลิตงานวิจัยพืน้ฐาน และประยุกตอยางตอเนื่อง 
5. มีการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน 

ปจจุบันภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีอาจารยแพทยประจําภาควิชา ดังรายชื่อตอไปนี ้
 1. ผศ.นพ.  วิชิต วิริยะโรจน  ตําแหนง รองหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร เปนประธานรายวิชา 
 2. นพ.ธรรมนิจ   รุกชาต ิ  ตําแหนง อาจารยแพทย เวชศาสตรฉุกเฉิน 
 โดยมีเจาหนาที่ธุรการภาควิชา  คือ น.ส.สรัลรัตน  สุขศิลป  ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหารสํานักงาน
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  ตั้งอยูที่ ชั้น G ภายในบริเวณหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทรศัพท 037-395085-6 เบอรตอ
ภายใน 10116   e-mail address: emergencyswu@hotmail.com 

การปฏิบัติงานขอบเขตการใหบริการ 
1. บริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
2. บริการดูแลรักษาพยาบาลและสังเกตอาการภายใน 24 ชั่วโมง 
3. บริการสงตอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา 
4. บริการรับสงตอ ผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนมารักษาตอที่ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ระบบการใหบริการ 
มีการแบงระดับความรุนแรงของผูปวยเพื่อพบแพทยไดเปน 5 ระดับ ตาม Emergency Severity Index 

version 4 (ESI ver.4) ดังนี้  
 
 1. Resuscitation : ผูปวยวิกฤติที่ตองใหการชวยเหลือ ABCD พบแพทยทันที  

 2. Emergency : ผูปวยฉุกเฉินที่ควรไดรับการประเมินโดยเร็ว พบแพทยภายใน 10 นาที  

 3. Urgent : ผูปวยเรงดวน มีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทยมากกวา 1 อยาง  

 4. Semi-urgent : ผูปวยก่ึงเรงดวน มีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทย 1 อยาง  

 5. Non-urgent : ผูปวยทั่วไปไมเรงดวน ไมมีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทย  
 

โดยพยาบาลวิชาชีพเปนผูคัดกรองผูปวยตามลาดับความเรงดวนในการพบแพทย (กิจกรรมทางการแพทยใน
ที่นี้ หมายถึง การเจาะเลือดเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจรังสีวินิจฉัย การเย็บแผล หรือการใสเฝอก 
เปนตน รายละเอียดการแบงระดับความรุนแรงของผูปวยใหศึกษาในคูมือการคัดกรองของหองตรวจอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)  

Clinical practice guideline  
 แตละภาควิชาไดมีการจัดทํา Clinical practice guideline (CPG) เพื่อใหมีแนวทางการใหบริการที่มี
มาตรฐานและเปนไปในทางเดยีวกัน แบงตามภาควิชาดังนี ้

1. ภาควิชาอายุรศาสตร 
                   Acute Coronary syndrome 
                   Upper Gastrointestinal tract hemorrhage 
                   Stroke 
                   Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation 
2. ภาควิชาศัลยศาสตร 
    Acute  Appendicitis 
                  Head injury 
                  Upper Gastrointestinal tract hemorrhage  
3. ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและขอ 
                  Avascular necrosis hip 
                  Intertrochanteric fracture 
                  Neck of femur fracture 
4. ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
                   Asthma 

 ซึ่งแพทยใชทุนที่ฝกงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินควรทําความเขาใจ และปฏิบัติตาม CPG เหลานี ้
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การเตรียมความพรอมรับอุบัติภัยหมู 
เมื่อเกิดอุบัติภัยหมูจะมีการประกาศ 
Code 333   กรณีมีผูบาดเจ็บตั้งแต 6-10 คน 
Code 999   กรณีมีผูปวยหนักมากกวา 5 คน ข้ึนไป หรือมีผูบาดเจ็บตั้งแต 11 คน ข้ึนไป และแบง ผูปวย

ออกเปน 4 กลุมคือ 
    สีแดง : อาการรุนแรง ถาไมชวยจะตาย ถาชวยจะรอดชีวิต (หอง Resuscitation / โซนแดง) 
   สีเหลือง : มีบาดแผลหรือ กระดูกหัก เรงดวนแตพอรอได (โซนเหลือง) 
     สีเขียว   : ผูปวยที่อาการไมรุนแรงบาดแผลเล็กนอย ฟกช้ํา (โซนเขียว) 
     สีดํา   : ผูปวยเสียชีวิตหรือ หมดหวังรอดชีวิต (โซนดํา) 

โดยมีคูมือแผนรับอุบัติภัยหมู (Mass casualty) ประจําอยูที่หองตรวจอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ให
แพทยใชทุนทุกคน ศึกษาคูมือแผนรับอุบัติภัยหมู กอนข้ึนปฏิบัติงาน ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
หนาที่และขอควรปฏิบัติของแพทยใชทุนปที่ 1 
1. แพทยใชทุนปที่ 1 ถูกกําหนดใหฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต

เวลา 08.00-16.00 น. จํานวน 3 คนตอเดือน เปนเวลาอยางนอยคนละ 1 เดือน และอยูเวรนอกเวลาราชการ เวร
เชา 3 คน เวรบาย 3 คน และเวรดึก 1 คน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนแพทยใชทุนทุกชั้นป การจัดเวรนอกเวลา
ราชการเปนหนาที่ของหัวหนาแพทยใชทุนเปนผูจัดเวร 

2. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนระยะเวลา 1 เดือน จะถือรวมเปนการข้ึน
ปฏิบัติงานของภาควิชาอายุรศาสตร ซึ่งอาจารยแพทยทางภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินจะสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชา
และหัตถการทางอายุรศาสตรที่เก่ียวของ 

3. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหตรวจรักษาผูปวยตามความเรงดวน โดยให
ศึกษาคูมือการคัดกรองผูปวยที่อยู ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินกอนข้ึนปฏิบัติงาน 

4. แพทยใชทุนควรศึกษาคูมือแผนรับอุบัติภัยหมูใหเขาใจกอนข้ึนปฏิบัติงาน ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากมีความเก่ียวของกับทุกสาขาวิชาที่ตองเขารวมในการตรวจรักษา 

5. ในชวงตอเวร ไดแก เวรเชาตอเวรบาย เวรบายตอเวรดึก และเวรดึกตอเวรเชา แพทยใชทุนที่ปฏิบัติงาน ณ หอง
ตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ควรมีการรับสงเวรผูปวยที่ยังใหการตรวจรักษาอยูและควรรายงานกรณีผูปวยที่ยังมี
ปญหาหรือขอสงสัยใหกับอาจารยแพทยประจําเวรนั้นๆ ทราบ 

6. ในการตรวจรักษาผูปวยหากมีปญหาขอสงสัยใหปรึกษาอาจารยแพทยที่อยูประจําหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน
เวรนั้นๆ และในกรณีเปนผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (Emergency) ใหปรึกษาอาจารยแพทยเวรทุกกรณี 

7. ระหวางการปฏิบัติงาน หากมีปญหาในการรักษาโรค หรือภาวะใดๆ ควรปรึกษาแตสาขาวิชาตามขอบงชี้ และ
ปฏิบัติตาม CPG ของแตละภาควิชาที่ไดจัดทําไวสําหรับโรคหรือภาวะนั้นๆ  

8. แพทยใชทุนควรใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแกนิสิตแพทยในการตรวจรักษาและการทําหัตถการตางๆ 
9. แพทยใชทุนสามารถทําหัตถการตางๆ ที่เปนหัตการพื้นฐานทางคลินิกตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา โดย

สามารถบอกขอบงชี้ ข้ันตอนวิธีการ และภาวะแทรกซอนของหัตถการนั้นๆ ได หากหัตถการใดยังไมเคยทํามากอน 
หรือไมสามารถทําได ใหปรึกษาอาจารยแพทยที่ประจําอยู ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินในแตละเวร 

10. หากมีการรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนมารักษาตอ หรือจําเปนตองสงตอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไปรักษาตอยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาใหปรึกษาแตละสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพื่อประสานงานในการรับหรือสงตอ 
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กิจกรรมทางวิชาการ 
1. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงานในภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินใหเลือกเร่ืองที่สนใจทางดานเวชศาสตรฉุกเฉิน (Topic 

review หรือ Journal review) คนละ 1 เร่ือง นําเสนอในที่ประชุมรวมกับนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 
2. แพทยใชทุนควรเขารวมกิจกรรม Interesting case conference, Morbidity and mortality conference ซึ่ง

จัดข้ึนสัปดาหละ 1 คร้ัง นําเสนอโดยนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 หากมีเวลาวางจากการตรวจรักษา 
การประเมินแพทยใชทุน 
- ใชแบบประเมินแพทยใชทุน โดยอาจารยแพทยภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน, นิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ที่รวมปฏิบัติงาน

ดวย และพยาบาลหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 2 ทาน  

- ใชแบบประเมินการทํา Topic review หรือ Journal review  
- สอบปากเปลากอนลงกองโดยอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 3 ทาน   
ผูที่ไดรับการประเมินวาไมผาน เปนไปได 3 กรณี 
1. คะแนนจากแบบประเมินต่ํากวา 50 % 
2. ปฏิบัติงานไมครบ 80 % 
3. ปฏิบัติงานครบ 80 % แตไดรับการประเมินวา ไมผาน ในขอใดขอหนึ่ง  

 
การลาปวยและลากิจ 
การลาปวย แพทยใชทุนตองแจงใหอาจารยแพทยในเวรนั้นๆ ทราบทางโทรศัพท หรือแจงเปนการสวนตัว หากเปน
การลาปวยนอกเวลาราชการตองแจงใหหัวหนาแพทยใชทุนทราบดวย เพื่อหาแพทยใชทุนปฏิบัติงานแทน และสง
ใบลาปวยทันทีที่กลับเขาปฏิบัติงาน เพื่อนาเสนอลงนามตามลาดับข้ันและจัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป 
การลากิจ  แพทยใชทุนตองยื่นใบลากิจลวงหนาอยางนอย 3-5 วันทาการ เพื่อนาเสนอลงนามตามลาดับข้ันและ
จัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถลากิจได 
การลาพักผอน แพทยใชทุนตองยื่นใบลาพักผอนลวงหนาอยางนอย 7 วันทาการ เพื่อนาเสนอลงนามตามลําดับข้ัน
และจัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถลาพักผอนได 

ส า ม า รถ ด า วน โ ห ลด แบ บ ฟ อ ร ม ใบ ล า ต า ง ๆ ไ ด ท า งห น า เ ว็ บ ไ ซ ด ข อ ง ศู น ย ก า ร แพ ท ย
http://www.medicine.swu.ac.th/hr/index.php/download-form  

 
การปรึกษากรณีมีปญหา 
 หากแพทยใชทุนมีปญหาในการปฏิบัติงาน หรือปญหาสวนตัว สามารถขอคาแนะนําหรือขอความ
ชวยเหลือจากอาจารยประจาภาควิชาไดตลอดเวลา  
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แนวทางการอยูเวรนอกเวลาราชการท่ีหองตรวจโรคฉุกเฉิน 

ระเบียบปฏิบัติหนาท่ีแพทยเวรหองตรวจโรคฉุกเฉิน สําหรับแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 
 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่แพทยเวรที่หองตรวจโรคฉุกเฉิน ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน  ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาตามตารางแพทยเวรที่คณะฯ ได

ประกาศในแตละเดือนเปนไปโดยความเรียบรอยและในแนวทางเดียวกัน คณะแพทยศาสตร จึงไดกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติของแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรดังกลาวขางตนดังตอไปนี้ 

1. เปนหนาที่ของแพทยใชทุนทุกคนที่จะตองตรวจสอบรายชื่อตนเองในตารางแพทยเวรหองฉุกเฉินที่คณะแพทย จะ

ประกาศลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหลวงหนากอนการปฏิบัติงานของเดือนถัดไป และจะตองออกปฏิบัติงานทํา

หนาที่แพทยเวร ที่หองฉุกเฉินตามที่กําหนดไวในตารางอยางเครงครัด 

2. ในกรณีมีการแลกเวรกัน ผูมีชื่อในตารางเวรที่คณะฯ ประกาศจะตองรับผิดชอบหากผูแลกเวรไมปฏิบัติหนาที่ไมวา

ในกรณีใดๆ 

3. แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรจะตองข้ึนปฏิบัติงานที่หองแพทยเวร ตรงเวลาตามที่ได

กําหนดในตาราง และตองไมลงจากหองฉุกเฉินกอนเวลาที่กําหนดไว  

4. แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรจะตองอยูประจําปฏิบัติงานที่หองแพทยเวรตลอดเวลาที่

กําหนดไวในตาราง จะตองไมรับหนาที่เปนแพทยรับปรึกษาหรือแพทยเวรอ่ืน ๆ  ของภาควิชาซ้ําซอนในชวงเวลา

ดังกลาว 

5. ในการแตงกายใหถือปฏิบัติตามคําสั่งของคณะฯ วาดวยเร่ืองการแตงกายของแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 

 

ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม  2558 

 

 

 

                                                                (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์  จรัสชัยศรี) 

                     ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
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หลักการจัดเวรท่ีหองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ  
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 
1. งานแพทยศาสตรศึกษา ไดคํานวณจํานวนเวรที่ภาควิชาแตละภาคตองใสชื่อแพทยใชทุน และแพทยประจําบานมา 

ดังนี้ 

วันธรรมดา     มีเวร 2 ชวง 

 16.00 – 24.00 น.   จํานวน 2 คน 

 24.00 – 06.00 น.   จํานวน 1 คน  

วันหยุดราชการ-วันนักขัตฤกษ   มีเวร 3 ชวง 

 08.00 – 16.00 น.   จํานวน 2 คน 

 16.00 – 24.00 น.   จํานวน 2 คน 

          24.00 - 08.00 น.    จํานวน 1 คน 

2. ใหแพทยใชทุนสํารวจวาจํานวนเวรที่ออกตรวจที่หองฉุกเฉิน เมื่อรวมกับเวรนอกเวลาของภาควิชาจะไมเกิน 120 

เวร (คิดเวรละ 8 ชั่วโมง) หรือไมเกิน 15 วันตอเดือน ของเวรนอกเวลาราชการ 

3. ใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบานสํารวจตารางเวรอยางถ่ีถวนเพื่อไมใหมีการหลงลืมหรือมีการอยูเวรซอนกับ

ภาควิชาทั้งนี้ตารางเวรจะออกลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหกอนเขาสูเดือนถัดไปในเบื้องตนหัวหนาแพทยใชทุน

และแพทยประจําบานจะเปนผูจัดสรรตามหลักการที่ปรากฏนี้ หากไมสะดวกในการอยูเวรนอกเวลาใหทําการแลก

เวรโดยลงชื่อแกไขในตารางเวรที่หองฉุกเฉินใหเปนรายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

4. กําหนดใหแพทยใชทุนชั้นปที่ 1 ตองปฏิบัติงานที่หองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 3-4 เวรตอเดือน สวนแพทยใช

ทุนชั้นปที่ 2 และ 3 ตลอดจนแพทยประจําบาน ใหปฏิบัติงานที่หองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 1 เวรตอเดือน 
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การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาออรโธปดิกส 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
ยินดีตอนรับสู  ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คูมือฉบับนี้

เปนแนวทางปฏิบัติของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็นหรือมีขอเสนอแนะใด ๆ ที่จะแกไขปรับปรุงคูมือฉบับ

นี้ทางคณะกรรมการฝกอบรมแพทยใชทุน  ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนชั้นปที่ 1  ทุกทาน  ควรศึกษาคูมือซึ่งจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพื่อ

ประโยชนตอการปฏิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ  ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ    

ปรัชญา 

 บัณฑิตยอมเรียนรูตลอดชีวติ 

ปณิธาน 

 ภาควิชาออรโธปดิกส   มีจุดมุงหมายที่จะสอนนิสิตใหมีความรูทางดานออรโธปดิกส  ที่ตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมและมีเจตคตทิี่ดีที่จะเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

วิสัยทัศน 

 ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เปนภาควิชาที่มีคุณภาพ

ระดับประเทศ 

พันธกิจ 

 1.  ผลิตบัณฑิตกอนปริญญาและการศึกษาหลังปริญญา  เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรมสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและสังคม 

 2.  มีการบริหารจัดการภาควิชาอยางมีเอกภาพ เปนธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบไดและสามารถพึ่งตนเองได 

 3.  ผลิตงานวิจัยพืน้ฐาน และประยุกตอยางตอเนื่อง 

 4.  ใหบริการทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน  โดยมีความตองการของชุมชนเปนพื้นฐาน  และตอบสนองตอ

การเรียนการสอน 

 5.  มีการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน 

 6.  ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
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รายช่ือแพทยภาควิชาออรโธปดิกส 

1. รองศาสตราจารย  นายแพทยนยิม    ละออปกษิณ 
2. รองศาสตราจารย  นายแพทยชาญณรงค   เกษมกิจวัฒนา 
3. นายแพทยคมสัน    ปลั่งศิริ 
4. รองศาสตราจารย  นายแพทยชลวิช  จนัทรลลิต  
5. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยศุภกิจ   พิมลธเรศ 
6. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยธงชัย    กอสันติรัตน 
7. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยยิ่งยง    ตออุดม  
8. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยวิศิษฎ   รังษิณาภรณ 
9. นายแพทยชัชวาล  เจริญธรรมรักษา 
10. นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ 
11. นายแพทยธนา    ศิริพิสิฐศักดิ์ 
12. นายแพทยปวิรศร  สุขวนชิ 
13. นายแพทยรณชิต  บญุประเสริฐ 

 
หนาท่ีของแพทยใชทุนช้ันปท่ี 1 

หนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 1   แบงออกเปน  2  สวน 
 1.  การบริการ 
 2.  วิชาการ 

1.  การบริการ 
     1.1  Service  Round 

1.1.1   แพทยใชทุนควรจะ  round  หอผูปวยที่รับผิดชอบอยางนอยวันละ  2  คร้ัง  เชาและเย็น 
1.1.2  การ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะไดเขารวม Morning Conference ใหทัน 

 แนะนําใหเร่ิม round ตอนเชา  ตั้งแตเวลา 06.30-07.00 น. 
 การ round ชวงเชาแพทยใชทุนควร round ใหเรียบรอยกอน staff attending จะมา  
     round  รวมดวยในตอนเชา 

 1.1.3  ควรจะ round ผูปวยเปนทีม ประกอบดวย นิสิตแพทยเวชปฏิบัติ แพทยใชทุนชั้นปที่ 1, 2, 3, 4  
และนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  (เปนบางชวง) 

1.1.4  แพทยใชทุนชั้นปที่ 4 จะเปนผูกํากับดูแลแพทยใชทุนชั้นปที่ 1, 2, 3 ในการดูแลผูปวย และ ควรรู
รายละเอียดของผูปวยทุกรายที่ตนเองรับผิดชอบ ควรที่จะมีการบันทึก Progress note ในเวช
ระเบียนผูปวยทุกคร้ังที่ round ผูปวย  

 1.2 การออกตรวจ OPD   
 1.2.1  แพทยใชทุนตองลงตรวจ  OPD  ใหตรงเวลา  09.00 น. 
 1.2.2  แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวันนั้นๆ   

1.2.3  หัตถการที่งายๆ  เชน  ทําแผล  ตัดไหม  สามารถใหเจาหนาที่หองเฝอกทําได แตถาหาก หัตถการ
อะไรก็ตามที่ตองทํา  manipulation, reduction หรือใส cast แพทยใชทุนควรที่จะทําดวยตนเอง
ภายใตการดูแลของแพทยใชทุนชั้นปที่ 3 ปที่ 4 หรืออาจารย แพทยใชทุนควรจะมีสวนรวมในการใส
เฝอกที่ยาก เชน Body Jacket, Minerva cast หรือ  Hip spica cast  
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1.2.4  หามนําเวชระเบียนผูปวยใน ลงมาที่ OPD เพื่อที่จะเขียน pre-operative order ควรที่จะเขียน pre-
operative order ในเวชระเบียนผูปวย  ที่หอผูปวยและใหเปนหนาที่ของหัวหนาแพทยใชทุนประจํา
สาย ใหบันทึกรายชื่อและรายละเอียดของผูปวย เพื่อที่จะลงบันทึกสมุดSet  ผาตัด 

1.2.5  แพทยใชทุนออกตรวจ Clinic ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ 

 1.3  การเขาหองผาตัด 
1.3.1  แพทยใชทุนควรที่จะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา  ตามตารางผาตัด 
1.3.2  แพทยใชทุนควรที่จะอานเก่ียวกับผาตัดที่ตัวเองจะชวยใหเปนประโยชนกับตนเอง 
1.3.3  แพทยใชทุนควรที่จะเรียนรูเก่ียวกับการตอ  Fracture table  และการจัดทาผูปวยเพื่อการผาตัด 

รวมทั้งการปูผา drape กอนผาตัดและการเตรียมเลือกเคร่ืองมือพิเศษที่ชวยการผาตัดได 
1.3.4  การนําฟลม X – ray ผูปวยที่จะไดรับการผาตัดไปหองผาตัด ตองเปนหนาที่ของแพทยใชทุนไมใช

นิสิตแพทยเวชปฏิบัติ 
 1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

1.4.1  แพทยใชทุนควรที่จะรูรายละเอียดการวินิจฉัย และการผาตัดที่ผูปวยจะไดรับกอนที่จะเตรียมผูปวยที่
จะผาตัดและตองรูวาจะใชอุปกรณชนิดใดในการผาตัดผูปวย 

1.4.2  แพทยใชทุนตองเขียน pre-operative order ในเวชระเบียนผูปวยที่หอผูปวยและหามนําเวช
ระเบียนไปที่หองตรวจ OPD 

 1.4.3  ตรวจดูวาผูปวยลงชื่อในใบยินยอมการผาตัดแลวหรือยัง 
 1.4.4  ตรวจดูวาผูปวยไดรับการปรึกษาจากหนวยงานอ่ืนที่จําเปนแลวหรือยัง 
 1.4.5  ตรวจดูผล  Laboratory  investigation  ที่สําคัญ 

1.4.6  ตรวจดูวาไดสั่งสิ่งที่จําเปนจะตองใชในหองผาตัด เชน Foley cath, Radivac drain, antibiotic เปน
ตน  แลวหรือยัง 

1.5 การรับผูปวยใหม 
1.5.1 แพทยใชทุนควรที่จะตรวจผูปวยใหมในหอผูปวยที่ตัวเองรับผิดชอบทุกราย 
1.5.2 แพทยใชทุนควรจะบันทึกประวัติการตรวจรางกายและการวางแผนการรักษาในเวชระเบียนผูปวยทุก
ราย 
1.5.3  การสรุปเวชระเบียน  Discharge  summary  ขอใหเปนหนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 2 ในกรณีที่ไม

มีแพทยใชทุนชั้นปที่ 2  ประจําหอผูปวย    ใหเปนหนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 3   
1.5.4  การสรุปเวชระเบียนผูปวยจะตองลงรหัส  ICD  10  และ  ICD 9 CM  สําหรับการวินิจฉัย และ

หัตถการหรือการผาตัด 
1.5.5  แพทยใชทุนควรที่จะสรุปเวชระเบียนเสร็จภายใน  5 วัน  หลังจากที่ไดจําหนายผูปวยไปแลว   

     1.6 การอยูเวร 
1.6.1 แพทยใชทุนรวมทั้งนิสิตแพทยเวชปฏิบัติ  จะตองอยูเวรตามตารางประจําเดือนที่จะจัดข้ึน โดยหัวหนา

แพทยใชทุน 
1.6.2 เมื่อไดรับการปรึกษาจากแผนกฉุกเฉินขณะอยูเวร ใหแพทยใชทุนชั้นปที่ 1  ไปดูผูปวยพรอมกับ นิสิต

แพทยเวชปฏิบัติแลวใหการดูแลรักษาเบื้องตน และรายงานแพทยใชทุนชั้น ปที่ 2, 3 หรือ ตามลําดับ 
โดยควรมีการตอบกลับ ภายใน 5 นาที  

1.6.3  ในกรณีที่ case complicate  หรือตองการเขาหองผาตัด นอนโรงพยาบาลใหแพทยใชทุนชั้นปที่  3  
ควรจะรายงานอาจารยที่อยูเวรในวันนั้น 
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1.6.4  ในกรณีที่มีปญหาในการติดตามตัวตามลําดับข้ัน เชน ตามแลวไมตอบกลับภายในระยะเวลาอันควร 
(5–10 นาที) แนะนําใหตามผูรับผิดชอบในระดับสูงกวาไดเลย เพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาล
ผูปวย 

หมายเหตุ   
1. ผูปวยทุกรายที่จะตองนําเขาหองผาตัดควรที่จะรายงานอาจารยผูรับผิดชอบ ในกรณี ที่ตามเวรที่ปรึกษาไมไดให

รายงานหัวหนาภาควิชากอนนําเขาหองผาตัด 
2.  ผูปวยทุกรายที่จะตองนําเขาหองผาตัด จะตองไดรับการดูแลโดยแพทยใชทุนชั้นปที่ 3 หรือ 4  

2. วิชาการ 
    2.1 ทุกวันจะมี Activity ทางวิชาการและบริการวิชาการ ดังตอไปนี้   
 

วัน/เวลา 08.00-09.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00 น. 
จันทร Traumatic, pre and post  operative,  

5 minute 
  

อังคาร Traumatic, pre and post  operative,  
mini topic/journal  พชท. 1 

  

พุธ สัปดาหท่ี 1  Interesting case  
สาย A B 
สัปดาหท่ี 2  Interesting  case   
สาย C D 
สัปดาหท่ี 3  Journal  club   
พชท. 2, 3 
สัปดาหท่ี 4  Morbidity&Mortality  

  

พฤหัสบดี Grand round (09.00-10.00 น.) 
(ถามีประชุมภาควิชา 08.00-09.00 น.) 

สัปดาหท่ี 1 ประชุมภาควิชา 
สัปดาหท่ี 2 Topic 
สัปดาหท่ี 3 Topic 
สัปดาหท่ี 4 Staff lecture 

รายวิทยาลยัแพทย 
ออรโธปดิกสแหง 
ประเทศไทย 

ศุกร Traumatic, pre and  
post-operative,  
5 minute 

  

    หมายเหตุ   แพทยใชทุนชั้นปท่ี 1  จะตองนําเสนอ  mini-topic/journal  1  ครั้ง 

2.1.1 Trauma case: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2 ควบคุมการนําเสนอ case ผูปวยท่ีมาในเวรพรอม
ประวัติตรวจรางกายและไดทําการรักษาเบื้องตนอะไรบางและวางแผนการรักษาอยางไรบาง 

 2.1.2  Pre&Post Operative case: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 จะตองนําเสนอผูปวยท่ีจะไดรับการ
ผาตัดในวันนั้น หรือเสนอผูปวยท่ีไดรับการผาตัดไปแลว สําหรับ pre-operative case แพทย
ใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 ควรท่ีจะรู indication ของการผาตัดควรท่ีจะรู approach ท่ีจะใชในการ
ผาตัด และควรท่ีจะรู complication ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

2.1.3  5  minute:  วัตถุประสงค  คือ  นําประเด็นสั้นๆ   ท่ีนาสนใจเสนอภายในระยะเวลา  5 นาที 
2.1.4  Mini topic:  วัตถุประสงค  คือ  นําหัวขอสั้นๆ  มาเสนอภายในระยะเวลา  30  นาที   
2.1.5  Topic reading: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 ตามตารางท่ีจัดไว แพทยใชทุนท่ีนําเสนอ topic จะ

มีอาจารยท่ีปรึกษา การเสนอ topic ควรท่ีจะศึกษาคนควาเนื้อหาเพ่ือท่ีจะนําเสนอ ไมใชแคนํา
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บทความจาก text book  มาแปลใหฟง  สําหรับหัวขอท่ีควรจะนํามาทํา topic reading ใหดู 
course syllabus for orthopaedic residency training ของราชวิทยาลัยแพทยออรโธป
ดิกสแหงประเทศไทย  ใชเวลาไมเกิน 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

2.1.6  Grand round: วัตถุประสงคของ grand  round ก็คือการเรียนรูปญหาของผูปวยแตละราย 
และติดตามผลการรักษาแพทยใชทุนชั้นปท่ี 2 จะเปนคนดูแลการนําเสนอผูปวยใน grand 
round โดยมีแพทยใชทุนชั้นปท่ี 3 ชวยสนับสนุน แพทยใชทุนควรท่ีจะเตรียม grand round 
ใหดีและจัดภาพ x-ray ท่ีจะนําเสนอใหเรียบรอย 

2.1.7  Journal  club:  แพทยใชทุนชั้นปท่ี 1จะอาน journal club คนละ 1 เรื่องโดยแพทยใชทุน
ชั้นปท่ี 1 ควรท่ีจะปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับเรื่องท่ีจะอานหลังจากนําเสนอ journal 
แลว  แพทยใชทุนจะตองวิเคราะห journal และใหความเห็นสวนตัวเก่ียวกับการวิจัยนั้น 

2.1.8  Statistics and MM. Conference: ในวันพุธ สัปดาหท่ี 4 ของเดือน หัวหนาแพทยใชทุนจะ
เปนผูเสนอสถิติของผูปวย และ  MM. case วัตถุประสงคของการเสนอ MM. case  เพ่ือท่ีจะ
เรียนรู  Morbidity และ Mortality ท่ีเกิดข้ึนและเสนอวิธีปองกัน Morbidity Mortality นั้น
หัวหนาแพทยใชทุนควรจะเสนอรายชื่อของผูปวยทุกรายท่ีมี  Morbidity Mortality เกิดข้ึน ผู
เขาประชุมก็จะคัดเลือก case เพ่ือท่ีจะนํามา discuss ในรายละเอียดจากรายชื่อ เพราะฉะนั้น
แพทยใชทุนท่ีรับผิดชอบจะตองเตรียมทุก  case  มาอยางละเอียด 

2.1.9  Interesting case: ในวันพุธ  สัปดาหท่ี 1 และ 2 ของเดือน แพทยใชทุนจะนําเสนอ case 
ผูปวยท่ีนาสนใจ แพทยใชทุนของแตละสายเปนผูนําเสนอ case โดยปรึกษากับอาจารย
ผูรับผิดชอบ case ในแตละสาย   

การประเมินแพทยใชทุน 
อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุก ๆ คน ท่ีข้ึนปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 เดือน ตามตาราง

การประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรท่ีจะไดรับคะแนนผาน  ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมินถาหากไดรับ
การประเมินไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะใหปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหลังจากท่ีไดรับการ
ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังเปนท่ีไมนาพอใจก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน)  
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การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาสูติศาสตร–นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

แพทยใชทุนปท่ี 1  (เพ่ิมพูนทักษะ) 
- ข้ึนปฏิบัติงานกลุมละ 3-4 คน 
- หมุนเวียนปฏิบัตงิานเปนเวลา 8 สัปดาห (60 วัน)  

แพทยใชทุน สัปดาหที่ 1-3 สัปดาหที่ 3-6 สัปดาหที่ 7-8 
A OB GYN PP 
B GYN PP OB 
C PP OB GYN 
D OB PP GYN 

1. การปฏิบัติงาน 

• 7.00 – 8.00 น. เร่ิม Service Round พรอมกับนักศึกษาแพทยปที่ 4,5 และนิสิตแพทยเวชปฏิบัติ ปที ่
6 ที่หอผูปวยและหองคลอด 

• 8.00 น.  Round พรอมกับ staff ที่ Ward 8/1 หรือ หองคลอด 

• ปรึกษาแพทยใชทุนปที่ 2,3 กรณีเปน complicated case 

แพทยใชทุน OB   

• ดูแลผูปวยในหองคลอดและชวยสอนนักศึกษาแพทยปที่ 5 และ 6 

• พัฒนาประสบการณ การทําคลอดปกติ  และการใชสตูิศาสตรหัตถการ 

• คุมการทําคลอดปกติทุกราย 

• เปนผู Notify กุมารแพทยในราย High Risk Pregnancy 

• ในรายที่ตองใชสูติศาสตรหัตถการใหปรึกษา แพทยใชทุน 2,3 และ/หรือ staff ตอไป 

• เขาชวยผาตัดคลอด (Cesarean section) ทั้ง Elective และ Emergency Case รวมทั้ง ผาตัด ทํา
หมันหลังคลอดดวย 

• ชวงพักกลางวันใหสลับผลัดเปลี่ยนกับแพทยใชทุนปที่ 2 อยู Stand by ในหองคลอด 

• ไมอนุญาตใหแพทยใชทุน 1 ใชเคร่ืองตรวจ Ultrasound เองโดยไมปรึกษา Staff หรือแพทยใชทุนปที่ 
2, 3 

• ออกตรวจผูปวยนอกฝากครรภเวลา 09.00 – 12.00 น.และรับปรึกษาคลินิกฝากครรภตั้งแต 12.00 น. 
เปนตนไป 

• ดูแลผูปวยที่เขารับการรักษาดวยการขูดมดลูกภายในหองคลอด 

• 16.00 น.  สงเวรผูปวยทุกรายที่หองคลอด 

• กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินรุนแรงทางสูติศาสตรไดแก ผูปวยชัก ผูปวยตกเลือดหลังคลอด ภาวะช็อค ให
รายงานแพทยใชทุนปที่สูงสุด และแพทยใชทุนทุกคนทันที เพื่อแจงใหอาจารยประจําหองคลอดทราบ  
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การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

สายการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีภาควิชาอายุรศาสตร 
1) สายการปฏิบัติงานประกอบดวย wards (หอผูปวยสามัญและพิเศษ), ICU(หอผูปวยวิกฤติ), consultation 

นอกแผนกและหองฉุกเฉิน, และแผนกผูปวยนอก 
2) ในปจจุบันนี้ภาควิชาอายุรศาสตรเปดเปนสถาบันการฝกอบรมเพ่ือสอบรับใบวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญ

สาขาอายุรศาสตรจากแพทยสภา ดังนั้นการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะในทุกสายการปฏิบัติงาน

จะตองอยูภายใตการดูแลจากแพทยใชทุนสาขาอายุรศาสตรปท่ี 2-4 และแพทยประจําบานปท่ี 1-3       

เปนท่ีปรึกษาหลัก หากไมสามารถปรึกษาแพทยผูดูแลตามสายการปฏิบัติงานไดใหปรึกษาอาจารยประจํา

สายการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยสามัญและพิเศษ  
1) เริ่ม round ward ตั้งแตเวลา 7.00 น. ของทุกวัน แพทยเพ่ิมพูนทักษะสามารถเขียนคําสั่งการรักษาดวย

ตนเองได แตตองอยูภายใตการดูแลของแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตร การเขียนคําสั่ง
การรักษาทุกครั้งตองลงลายมือช่ือใหอานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2) เขียนรับผูปวยทุกรายรวมกับเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอยางละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก 
และตามความเรงดวนของปญหาหลังจากนั้นอยางนอยทุก 2-3 วัน พรอมกับความคิดเห็นของอาจารยท่ีมา
ใหคําปรึกษา  รวมท้ังเขียนสรุปเม่ือจําหนายผูปวยกลับบานภายใน 24  ชั่วโมงหลังจากผูปวยกลับบาน 
โดยเขียนตาม ICD 10,DRG หรือเขียน off service note ถามีการสงตอผูปวยใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะคน
อ่ืนดูแลหรือในกรณียายผูปวยไป ICU 

3) การจําหนายผูปวยกลับบาน จะตองเขียนคําสั่งในการจําหนายผูปวยและยากลับบานในแฟมประวัติของ
ผูปวยรายนั้นๆใหเสร็จสมบูรณกอนเวลา 10.00 น.ของแตละวัน 

4) ทําหัตถการหรือการตรวจทางหองปฏิบัติการบนหอผูปวยหรือควบคุมนิสิตแพทยทําหัตถการท่ีจัดเปน
หัตถการลําดับท่ี 1 ตามหลักสูตรแพทยสภา ปพ.ศ. 2555 และสามารถทําหัตถการลําดับท่ี 2 และ 3 ตาม
หลักสูตรแพทยสภา ปพ.ศ. 2555 โดยตองมีแพทยพ่ีใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตรเปนพ่ีเลี้ยง
ในการทําครั้งแรก 

5) ตรวจสอบใหนิสิตแพทยลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวชระเบียนทุกวัน 
6) จายผูปวยเกาและท่ีรับใหมใหนิสิตแพทยดูแล รวมกับใหความรูและเปนท่ีปรึกษาของนิสิตแพทย 
7) Round ward เย็นทุกวันทําการเริ่มเวลา 15.30-16.00 น.รวมกับแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน

อายุรศาสตร รวมท้ังสงเวรใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีอยูเวร 
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การปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยวิกฤติ (ICU) 

1) เริ่มround ward ตั้งแตเวลา 7.00 น.รวมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบาน ไมควรเขียน
คําสั่งการรักษาดวยตนเอง 

2) เขียนทบทวนคําสั่งการรักษา (review of treatment) อยางนอยทุก 3 วันและทุกครั้งท่ีมีการรับยาย
ผูปวยเขามาท่ี ICU และ ตองลงลายมือช่ือใหอานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3) ชวยแพทยใชทุนปท่ี 2 หรือแพทยประจําบานปท่ี 1เขียนรายงานการรับผูปวยท่ีเขามารับการรักษาใน ICU 
และเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยทุกวันพรอมกับความคิดเห็นของอาจารยท่ีมาใหคําปรึกษา 
และสรุปรายงาน  เม่ือจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง  หรือเขียน off service เพ่ือ
การสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอท่ีหอผูปวยสามัญ 

4) ตรวจสอบและลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวชระเบียนดวยตนเองทุกวัน 
5) การทําหัตถการมีแนวทางเชนเดียวกับการปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยสามัญ 

 

การปฏิบัติงานสาย consultation นอกแผนกและ consult จากหองฉุกเฉิน 

1) เริ่มround ward ตั้งแตเวลา 7.00 น.รวมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบาน ไมควรเขียน
คําสั่งการรักษาดวยตนเอง และควร round ward ใหแลวเสร็จภายในเวลา 9.00 น.กอนลงตรวจโอพีดี 

2) สามารถเขียนใบตอบคําปรึกษาในแบบฟอรมรับคําปรึกษา (กรณีรับปรึกษาจากนอกแผนก) และในเวช
ระเบียนผูปวยนอก (กรณีรับปรึกษาจากหองฉุกเฉิน) ไดแตตองตองลงลายมือช่ือแพทยเพ่ิมพูนทักษะให
อานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตองมีการลงลายมือช่ือกํากับจากแพทยใชทุนหรือ
แพทยประจําบานอาวุโสทุกครั้ง 

3) หากเปนกรณีเรงดวนใหตามแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอาวุโสมารวมดูแลผูปวยพรอมกันทุกครั้ง 
4) กรณีรับปรึกษาท่ีหองฉุกเฉินไมอนุญาตใหตัดสินใจใหผูปวย admit หรือใหจําหนายออกจากโรงพยาบาล

โดยไมปรึกษาแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอาวุโส 
 

การปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีอยูประจําหอผูปวยนอก (โอพีดีอายุรกรรม) 

1) ลงตรวจโอพีดีตามวันท่ีไดรับมอบหมาย (ประมาณ 2 วันตอสัปดาห) ภายในเวลา 9.00 น.และแลวเสร็จ
เวลา 12.00 น. โดยแตละครั้งควรตรวจผูปวยไดไมต่ํากวา 10 ราย หากเปนเคสท่ีมีความซับซอนใหปรึกษา
แพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบานท่ีประจําโอพีดีหรืออาจารยทุกครั้ง 

2) หามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีมีราคาแพงดวยตนเอง ไดแก การสงตรวจพิเศษ

ท่ีตองสงตอไปตรวจท่ีหองปฏิบัติการเอกชน และการสงภาพถายรังสีชนิด CT scan และ MRI การสงตรวจ

ดังกลาวท้ังหมดตองปรึกษาแพทยใชทุนอายุรศาสตรชั้นปท่ี 3 หรือแพทยประจําบานปท่ี 2 หรือสูงกวาทุก

ครั้ง 

3) การบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกตองลงลายมือช่ือ รวมกับเขียนช่ือและนามสกุลเปนตัวบรรจง พรอม

เลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคูไปดวยเสมอ 

4) หามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะรับปรึกษาจากตางแผนกเพ่ือเตรียมผาตัด และหามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะ

ตรวจผูปวยตั้งครรภท่ีมีปญหาทางอายุรกรรมดวยตนเอง 
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กิจกรรมวิชาการของภาควิชา 

a. Admission round จัดใหมีทุกวันอังคาร และศุกร เวลา 13.00-14.00 น. แพทยเพ่ิมพูนทักษะเปนผูฟง
และอาจรวมอภิปรายผูปวยกับแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตรได  

b. Grand round จัดใหมีในวันจันทร เวลา 13.00 –14.00 น. โดยนิสิตแพทยเวชปฏิบัติทําหนาท่ีอภิปราย
หลัก และใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะเจาของไขชวยเตรียมการอภิปราย 

c. Topic review, journal club, Interesting case จัดใหมีวันพฤหัส เวลา 13.00–14.00 น. สลับกันไป 
แพทยเพ่ิมพูนทักษะมีหนาท่ีเตรียมกิจกรรมดังกลาวโดยติดตออาจารยท่ีปรึกษาลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาห 

 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 ใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะอยูเวรนอกเวลาราชการเปนจํานวนไมมากกวา 15 วัน ตอเดือน วันจันทรถึงวัน

ศุกร เริ่มตั้งแต 16.00 น. –07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร อาทิตยหรือวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต 07.00น.-

07.00 น. ของวันถัดไป โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบผูปวยในของภาควิชาอายุรศาสตรท้ังหมด ในการอยูเวรจะตอง

อยูเปน 1st call พรอมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรป 2 หรือแพทยประจําบานปท่ี 1 ทุกครั้ง โดยมีแพทยใชทุน

อายุรศาสตรปท่ี 3 และ 4 หรือแพทยประจําบานปท่ี 2 และ 3 รวมท้ังอาจารยเวรเปนท่ีปรึกษา 

 

การลาตองปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

1) การลารวมท้ัง ลากิจ, ลาปวย ไมใหเกิน 10 วันตอป โดยยื่นใบลาท่ีธุรการภาควิชาอายุรศาสตร 
2) การลาปวยอนุญาตใหแจงทางโทรศัพทใหอาจารย Attending ward ทราบกอนและสงใบลาตามมา 
    ทีหลังได 
3) การลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารย Attending ward กอน 
    จึงจะสามารถลาได 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 แพทยใชทุนจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารยในภาควิชาอายุรศาสตรเม่ือสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน  หัวขอในการประเมินไดแกประเด็นตอไปนี้ 

1. เจตคติตอความเปนแพทย 
2. ความรู 
3. ทักษะการแกปญหาทางคลินิก 
4. ความรับผิดชอบ 
5. มนุษยสัมพันธ 
6. ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย 
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การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทนุ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 คูมือปฏิบัติงานแพทยใชทุนปท่ี 1 สําหรับปฏิบัติงานทางคลินิกรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
แพทยใชทุนปท่ี 1 ของทุกภาควิชาอาจจะตองมีการปฏิบัติงานรวมกันกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยเฉพาะการ
เตรียมผูปวยเพ่ือเขารับการระงับความรูสึก ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปอยางราบรื่น และผูปวย
ปลอดภัย แพทยใชทุนปท่ี 1 ควรทําความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 
1. การเตรียมผูปวยเพ่ือเขารับการระงับความรูสึกสําหรับผาตัดและทําหัตถการพิเศษ 
 แพทยใชทุนปท่ี 1 มีหนาท่ีเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการระงับความรูสึก ท้ังนี้ตองปรึกษา
แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานท่ีอาวุโสกวาหรืออาจารยแพทยเจาของไข 

1.1 การงดน้ํา งดอาหารสําหรับผูปวยทุกราย ท่ีมารับการระงับความรูสึก general anesthesia, 
regional anesthesia, monitored anesthetic care(MAC หรือ “sedation”) 

Fasting Recommendations 

(reference ASA guideline 2011) 

Minimum Fasting Period 

Clear liquids 2 h 
Breast milk 4 h 
Infant formula 6 h 
Nonhuman milk 6 h 
Light meal 6 h 
Solid food, Gastric tube feed 8 h 

กรณีผูปวยเด็กควรใหจัดลําดับผาตัดเปนลําดับแรกของหองผาตัดในวันนั้น เพ่ือท่ีจะให NPO time ได
เหมาะสมและลดการงดน้ําและอาหารนานเกินความจําเปนจนสงผลเสียตอเด็ก 
 

1.2 สําหรับผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวในเชาวันผาตัด 
HYPERTENSION : 
- continue anti hypertensive drugsไดแก beta blockers, calcium channel blockers 
- discontinue diuretics เชน HCTZ, Lasix 
- ยาบางกลุม เชน ACEI, ARB อาจพิจารณาใหตอหรือหยุดยา แลวแตอาการทางclinic ของผูปวยควรสง
ปรึกษา 
DM : 
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Off oral hypoglycemicdrugsทุกตัวand check DTX 6.00เชาวันผาตัดkeep DTX 120-180 mg/dlไมควร
สั่งตรวจ DTX ทุก 2 ชม. เพราะเปนการรบกวนการนอนของผูปวย ยกเวนในรายท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี 
ตองติดตามอยางใกลชิด หรือมีคําสั่งการรักษาจากแพทยเจาของไขอยูแลว 
ASTHMA or COPD : 
- continue inhaler or nebulizerเชาวันผาตัดดวยกรณีท่ีผูปวย มี inhaler สวนตัวใหนาํลงมาหองผาตัดดวย 
 

1.3 ยา antithrombotics ท่ีตองงดกอนผาตัด*** 
Medication 

(reference ASA2015) 
Discontinue period 

Aspirin >5d 
Heparin (IV) >4 h 
Clopidogrel, Prasugrel >7 d 
Ticagrelor >5 d 
Warfarin, Coumadin 3-5 d until INR <1.5 
LMWH/UFH Prophylaxis dose >12 h 

Therapeutic dose >24 h 
ในรายท่ีมี coronary stent และไดรับ dual antiplateletsควรสงปรึกษา 
 

1.4 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ: ข้ึนอยูกับ patient condition and severity of procedure 
ขอแนะนําในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (Preoperative lab tests)  

Patient conditions CBC Electrolyte BUN/Cr BS Coag LFT CXR EKG 
Neonate, age <15 ป +/-        
Age 15 – 64 ป +        
 Age > 65  + +/- +    + + 
Underlying disease         
CVS  + +/- +    + + 
Pulmonary disease +      +  
Liver disease +   + + +   
Renal disease + + +  +/-    
DM + + + +   +/- + 
Hematologic disease +    +    
CNS  + + + +    + 
On chemo therapy + + + + + +/- +  
Morbid obesity , BMI>35  + + +  +   
Current medications         
Diuretics, digitalis   + +      
Systemic steroids  +  +     
Anticoagulants     +    
หมายเหตุ : + ควรสงตรวจ, +/- อาจจะสงตรวจโดยพิจารณาตามอาการผูปวย   
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2. การเซตผาตัด  
หลักการเซตผาตัดคือ แพทยผูเซตผาตัด 1) ทราบรายละเอียดเก่ียวกับเคสเปนอยางดี ถาไม

ทราบหรือทราบไมละเอียดอยาโทรเซต 2) เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการระงับความรูสึก ไมวาจะเปน 
elective หรือ emergency 3) แจงผูท่ีเก่ียวของใหรับทราบ โดยเคสท่ีเซตผาตัดตองเปนท่ีรับทราบจากท้ังทีม
วิสัญญี และทีมพยาบาลหองผาตัด 

 

2.1 กรณี elective case  
2.1.1 ใหสงใบเซตelectiveมาลวงหนาท่ีหองผาตัด พรอมท้ังเซตผานระบบ EMR ดวยเสมอเพ่ือเปน

การ cross check และปองกันรายชื่อตกหลนพยาบาลหองผาตัดจะพิมพตารางผาตัดของ
วันรุงข้ึน ไมเกิน 15.00 น.ผูปวยท่ีเซตและปรากฏชื่อในตารางจะมีทีมวิสัญญีไปประเมินกอน
ระงับความรูสึกจึงควรเซตผาตัดใหทันเวลากอน 15.00 น.ทีมศัลยแพทยตองเรียงลําดับเคสเอง 
และจัดเคสเขาหองผาตัดใหเหมาะสมกรณี elective case ไดรับจัดสรรหองผาตัดมากกวา 1 
หองในวันนั้น 

2.1.2 ผูปวยท่ีเซตเพ่ิมหลัง 15.00 น. แพทยใชทุน (หรือทีมศัลยแพทย)จะตองกรอกขอมูลผูปวยลงใน
preanesthetic evaluation formแลวนําใบดังกลาวมาแจงเซตเพ่ิมกับทีมวิสัญญีท่ีหองพักฟน
(โทร 10437)   โดยควรแจงในเวลา 15.00-18.00 น. 

2.1.3 ผูปวยท่ีเซตเพ่ิมในวันเดียวกับท่ีตองการทําผาตัด (เซตเพ่ิมเขาหองในวันนั้น)ปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ 2.1.2  และแจงทีมวิสัญญีประจําหองผาตัดนั้นๆ ท้ังนี้ควรแจงกอน 12.00 น. 

2.1.4 การเซตเพ่ิมตามขอ 2.1.2 และ 2.1.3 ตองแจงทีมพยาบาลหองผาตัดดวย 
 

2.2 กรณี emergency caseในและนอกเวลาราชการ 
 ตองโทรมาแจงทีมพยาบาลหองผาตัดกอน ถาพยาบาลหองผาตัดรับทราบและใหเซตได ใหแพทย
ใชทุนปท่ี 1 โทรเซตกับทีมวิสัญญี (แพทยประจําบานหรือวิสัญญีพยาบาล) เปนลําดับถัดมา ท่ี 10437 โดย
เตรียมขอมูลตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุลผูปวย อายุ  ward  
การวินิจฉัย การผาตัด 
Medical problems & current medications & 
Active problems 
NPO time, vital signs 
Lab investigations 
Blood, blood component, post op ICU 
Special requirement  
แพทยผูโทรเซต แพทยผูทําผาตัด เบอรโทรศัพท 
เวลาท่ีตองการผาตัด 
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3. การทํา time-out กอนเริ่มระงับความรูสึก 
 แพทยใชทุนปท่ี 1 ตองมีสวนรวมในการทํา time-out ทุกเคส ในกรณีท่ีไมทราบรายละเอียด
เก่ียวกับเคส จนไมสามารถทํา time-out ได ใหตามแพทยใชทุนท่ีอาวุโสกวาหรือแพทยประจําบานมา time-
out แทน 
 

4. การยายผูปวยออกจากหองผาตัด 
กรณี transfer ผูปวยจากหองผาตัดไปยัง NICU, PICU, SICU, MICU และ semi-ICU แพทย

ใชทุนปท่ี 1 จะตองตามไปสงผูปวยพรอมกับทีมวิสัญญีจนกวาการ transfer จะเรียบรอย  รวมท้ังการสงตอ
ผูปวยท่ี clinical unstableเชน shock, respiratory failure มาหองผาตัดควรมีแพทยใชทุนมากับผูปวยดวย    
  กรณีท่ีตองการสงผูปวยไปเอ็กซเรยหลังจาก post op หากไปจาก PACU เลยตองมีอยาง
นอย EXTERN ตามไปกับผูปวยดวย  
 
5. การสงปรึกษาวิสัญญีแพทย 

การเขียนใบปรึกษาวิสัญญี ใหระบุชื่ออาจารยศัลยแพทยเจาของเคสเสมอ extern และแพทยใช

ทุนไมมีสิทธิ์สงปรึกษาเอง และขอใหเขียนเบอรโทรกลับผูปรึกษาดวยเสมอตัวอยางการสงปรึกษาวิสัญญี      

ควรสงใบ consult ถึงภาควิชาวิสัญญีวิทยากอนเวลา 14.00 น. 

ผูปวยท่ีมี poor-controlunderlying disease  

ผูปวยเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 3 เดือนและมี systemic disease 

ผูปวย morbid obesity (BMI > 40) 

ผูปวยท่ีจะมีโอกาสใสทอชวยหายใจยาก เชน unstable C-spine injury 

pain control ในผูปวย chronic pain 

สงปรึกษาเพ่ือทําหัตถการ เชน  central venous catheter insertion, endotracheal intubation, 

peripheral arterial/venous cannulation, PA catheterization 
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 การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 

 ยินดีตอนรับสูภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คูมือฉบับนี้เปน

แนวทางปฎิบัติงานของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็น หรือมีขอเสนอแนะใดๆ ท่ีจะแกไขปรับปรุง

คูมือฉบับนี้ทางคณะกรรมการแพทยใชทุน ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนทุกทาน ควรศึกษาคูมือซ่ึงจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพ่ือประโยชนตอการ

ปฎิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ือแพทยภาควิชาจักษุวิทยา 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี  ตั้งศิริชัยพงษ   หัวหนาภาควิชา 

2. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุมาลี  บุญยะลีพรรณ  อาจารย 

3. นายแพทยสมพร  รี้พลมหา     อาจารย 

4. แพทยหญิงวรัทพร  จันทรลลิต     อาจารย 

5. แพทยหญิงรพีพร  ยอดพรหม     อาจารย 

6. แพทยหญิงพรรณลักษณ  สินสวัสดิ์     อาจารย 

7. แพทยหญิงพิชญา  ประไพพานิช     อาจารย 

8. แพทยหญิงบุญทิพย  ทิพยสุริยาพร     อาจารย 

9. แพทยหญิงอลิษา  วีระพงษ     อาจารย 

 10. แพทยหญิงอิสรา   เลิศจิรชัย     อาจารย 
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การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน 

การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน แบงออกเปน 2 สวน 

1. การบริการ 

2. วิชาการ 

1. การบริการ 

ภาควิชาจักษุวิทยา จัดการดูแลผูปวยและเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุน โดยแบงการปฎิบัติงานเปนสาย 

เพ่ือใหการดูแลผูปวยท่ี OPD, OR และ Ward ภายใตการกํากับดูแลและแนะนําของอาจารยในแตละสาย และ

จัดใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายทุกๆ เดือน โดยมีการปฎิบัติงานดานการบริการ ดังตอไปนี้ 

1.1 Service Round 

1.1.1 แพทยใชทุนควรจะ round ผูปวยในท่ีรับผิดชอบท่ีหอผูปวย 13/2 อยางนอยวันละ 

1 ครั้ง ตอนเชาโดยการ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพ่ือใหเรียบรอยกอน staff attending      

จะมา round รวมดวยในตอนเชา 

 แนะนําใหเริ่ม round ตอนเชา ตั้งแตเวลา 07.00 น.  

1.1.2 ตองจดบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้งท่ี round ผูปวย 

1.2 การออกตรวจ OPD  

1.2.1 แพทยใชทุนตองตรวจ OPD ใหตรงเวลา (08.45 น.) 

1.2.2 แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวันนั้นๆ โดย

การทํางานในเดือนแรกใหนั่งตรวจกับอาจารย เดือนท่ี 2 ใหตรวจผูปวยเอง จํานวนวันละ 5 คน และตอง

ปรึกษาอาจารยทุก case ในเดือนตอๆ ไป ใหตรวจผูปวยใหมจํานวนไมนอยกวาวันละ 10 คน และตรวจผูปวย

เกาของตนเอง  ใหปรึกษาอาจารยไดตามสมควร 

1.2.3 แพทยใชทุนตองออกตรวจ OPD ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

 1.3 การเขาหองผาตัด 

 1.3.1 แพทยใชทุนควรท่ีจะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา ตามตารางผาตัด 

 1.3.2 แพทยใชทุนควรท่ีจะอานเก่ียวกับการผาตัดท่ีตัวเองจะตองเขาชวยหรือทําการผาตัด

ภายใตการดูแลของอาจารยเพ่ือเปนประโยชนกับตนเอง 

1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

 1.4.1 แพทยใชทุนตองรูรายละเอียดการวินิจฉัยโรค และการผาตัดท่ีผูปวยจะไดรับ กอนท่ีจะ

เตรียมผูปวยท่ีจะผาตัด 
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 1.4.2 แพทยใชทุนตองตรวจเช็คความพรอมของผูปวยและตรวจความสมบูรณของ          

เวชระเบียน เชน 

  -  ใบเซ็นตยินยอมการผาตัด 

  -  Pre-operative order 

  -  การ consult แผนกอ่ืนเพ่ือเตรียมผาตัดตามสมควร 

  -  Laboratory investigation ท่ีสําคัญ 

  - และจัดเตรียม ตรวจเช็คเบอร IOL ในผูปวยท่ีจะผาตัดตอกระจก 
 

1.5 การเขาชวยผาตัด 

 1.5.1 แพทยใชทุนท่ีไดรับมอบหมายใหประจําหองผาตัด มีหนาท่ีตองเขาชวยผาตัดทุก case 

ท้ังของอาจารยประจําสายและของอาจารยทานอ่ืนๆท่ี set ผาตัดในวันนั้น 

 1.5.2 แพทยใชทุนมีหนาท่ีเขียน Operative note และ Post-operative order 

 

1.6  การรับผูปวยใหม 

 1.6.1 แพทยใชทุนตองตรวจผูปวยใหม ท่ี admit ในวันนั้น ในหอผูปวยท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกราย 

 1.6.2 แพทยใชทุนตองบันทึกประวัติ การตรวจรางกายและการวางแผนการรักษาผูปวยใน

เวชระเบียนผูปวยทุกราย 

 1.6.3 แพทยใชทุนตองสรุปเวชระเบียน Discharge summary และตองลงรหัส ICD 10 และ 

ICD 9 CM  สําหรับการวิจัยและหัตถการหรือการผาตัด 
 

1.7 การอยูเวร 

 1.7.1 ภาควิชาจักษุวิทยา มีการจัดเวรใหแพทยใชทุน โดยรับปรึกษาผูปวยฉุกเฉินและ        

รับปรึกษาผูปวยใน การรับปรึกษาใหแพทยใชทุนปท่ี 2 ดูผูปวยเปนลําดับแรกจากนั้นปรึกษา    

แพทยใชทุนปท่ี  3 และอาจารยแพทยเวรในวันนั้นตามลําดับ 

 1.7.2 กรณีมีผาตัดฉุกเฉินนอกเวลา ใหแพทยใชทุนผูอยูเวรเตรียมความพรอมของผูปวยเพ่ือ

เขาผาตัดและเขาชวยผาตัด (ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป) 

 1.7.3 กรณีมีการแลกเวร ใหแกไขชื่อในตารางเวรท่ีหองฉุกเฉินและหอผูปวย 13/2 อยางเปน

ลายลักษณอักษรและชัดเจน 

2. วิชาการ 

 2.1  ภาควิชาจักษุวิทยา กําหนดใหแพทยใชทุนแตละคนทําวิชาการดังตอไปนี้ 

  - Journal 

  - Interesting case 1 case 

\  - Topic 

  - Morning round 
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 2.2  ตาราง Activity โดยรวม  

  สัปดาหท่ี 1  วันศุกร เวลา  12.00 - 16.00 น. 

    - Morning Round/ Topic 

  สัปดาหท่ี 2 , 3 วันพุธ เวลา 10.00 – 16.00 น. 

    - Journal/Interesting case  / MM conference  

  สัปดาหท่ี 4,5  Lecture staff  อาจารยแตละทานจะสอน Lecture  

สําหรับแพทย    ใชทุน 1 เรื่อง 

การลา 

  แพทยใชทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

สามารถลาปวย ลาพักรอน ลาประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการลาของแพทยใชทุน เปนดังนี้ 

  1. เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานของแพทยใชทุน จากวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป และสิ้นสุดในวันท่ี 

31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

  2.  แพทยใชทุนมีสิทธิลาหยุดไดดังนี้ 

   - ลาพักผอน 

   - ลาปวย 

   - ลาประชุมวิชาการ 

   - แพทยใชทุนไมมีสิทธิลากิจ หากมีธุระจําเปนใหใชวันลาพักผอน 

  3. การลาพักผอน 

   แพทยใชทุนมีสิทธิลาพักผอนไดปละ 10 วันทําการ กรณีท่ีไมไดลาหรือลาไมครบ

สิทธิในปนั้น สามารถสะสมสิทธิวันลาไวใชในปถัดไปได ท้ังนี้สามารถลาตอเนื่องไดไมเกิน 10 วัน และวันลา

พักผอนรวมในหนึ่งปตองไมเกิน 20 วัน ข้ันตอนในการลาพักผอนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 กอนลาพักผอน ใหตรวจสอบกับธุรการวามีแพทยใชทุนขอลาในวันเดียวกัน

หรือไม ท้ังนี้ไมควรลาหยุดพักผอนพรอมกันเกิน 2 คน โดยเฉพาะในวันท่ีตองออกตรวจ OPD  

   3.2 กรอกใบลา และสงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณา หากหัวหนาสายไมขัดของ 

จึงจะเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนเพ่ืออนุมัติ อนึ่ง แพทยใชทุนท่ีขอลาหยุดควรแจงใหอาจารยทุกคนในสาย

ใหรับทราบดวย ควรสงใบลาแกธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชากอนวันลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 

  4. การลาปวย 
   แพทยใชทุนมีสิทธิลาปวยในชวงการฝกอบรม (3 ป) ไดรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 15 วัน 

หากลาเกินกําหนดนี้ ตองมาฝกอบรมเพ่ิมเติมตามจํานวนวันลา การลาปวยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1  เม่ือแพทยใชทุนปวย และตองการลา ใหแจงใหธุรการภาควิชา และอาจารย

หัวหนาสายรับทราบ และควรแจงอาจารยทุกคนในสายใหรับทราบดวย 

   4.2  กรอกใบลา และสงหัวหนาภาควิชาอนุมัติเม่ือกลับมาทํางานแลว 

   4.3  กรณีท่ีลาปวย 3 วันข้ึนไป ใหสงใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย 
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  5. การประชุมวิชาการ หรือฟงคําบรรยาย หรือกิจกรรมวิชาการนอกสถานท่ี 

   ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนใหแพทยใชทุนเขารวมประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการท่ีภาควิชามีนโยบายใหแพทยใชทุนเขาทุกปไดแก 

   - การประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ หรือกิจกรรมท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

   - การประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัย ท้ังการประชุมกลางปและปลายป 

   - การบรรยายสําหรับแพทยประจําบาน ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง

ประเทศไทย 

 สําหรับการประชุมวิชาการดังกลาวขางตน ใหหัวหนาแพทยใชทุน ประสานงานกับอาจารยผูแล

แพทยใชทุนและธุรการ เพ่ือลงทะเบียน และประสานงานกับ OPD และ OR เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการบริการ

ผูปวย 

 สําหรับแพทยใชทุนท่ีประสงคเขารวมประชุมวิชาการอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน ใหใชวัน

ลาพักผอนในการประชุม  โดยตองเขียนใบลา สงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณาหากอาจารยหัวหนาสายไม

ขัดของจึงเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนอนุมัติ และแจงอาจารยในสายทุกทานทราบดวย จากนั้นสงใบลาแก

ธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชาและแพทยใชทุนตองรับผิดชอบ            คาลงทะเบียนเอง 

  6. ในกรณีท่ีลากะทันหัน (ไมสามารถแจงธุรการไดกอน 7 วัน) ไมวาเปนการลาในกรณีใดๆ 

แพทยใชทุนผูลามีหนาท่ีแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก OPD OR  และ Ward เปนตน กรณีลาปวยหรือลา

ฉุกเฉินใหแจงอาจารยประจําสาย และธุรการใหรับทราบ ในกรณีท่ีเปนวันท่ีตองออกตรวจ OPD ใหโทรศัพท

แจงทาง OPD โดยเร็วท่ีสุด 

 

การประเมินแพทยใชทุน 

 อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุกๆ คนท่ีข้ึนมาปฏิบัติงาน ใน 1 เดือน ตามตารางการ

ประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรจะไดรับคะแนน ผาน ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมิน ถาหากไดรับการ

ประเมิน ไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหากหลังจากท่ีไดรับการ

ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ ก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน) 
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 การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 

 ยินดีตอนรับสูภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คูมือฉบับนี้เปนแนวทางปฏิบัติงานของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็น หรือมีขอเสนอแนะใด ๆ ท่ีจะแกไข

ปรับปรุงคูมือฉบับนี้ทางคณะกรรมการแพทยใชทุน ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนทุกทาน ควรศึกษาคูมือซ่ึงจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพ่ือประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ือแพทยภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 

10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนิรันดร  หุนฉายศรี    รองหัวหนาภาควิชา 
11. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล  มหาสิทธิวัฒน   อาจารย 
12. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจรินรัตน  ศิริรัตนพันธ  อาจารย 
13. นายแพทยพิศิษฐ  วณิชากรตระกูล     อาจารย                    
14. นายแพทยณัฐรัฐ  ตรีนุสนธิ์     อาจารย     
15. แพทยหญิงอลีนา  สรรคธีรภาพ     อาจารย 
16. นายแพทยไชยวัฒน  สงเสริมปญญากุล    อาจารย 
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การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน 

การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน แบงออกเปน 2 สวน 

1. การบริการ 

2. วิชาการ 
 

1.  การบริการ 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา จัดการดูแลผูปวยและเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุน โดยแบง

การปฏิบัติงานเปนสาย เพ่ือใหการดูแลผูปวยท่ี OPD, OR และ Ward ภายใตการกํากับดูแลและแนะนําของ

อาจารยในแตละสาย และจัดใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายทุกๆ เดือน โดยมีการปฏิบัติงานดานการบริการ 

ดังตอไปนี้ 

a. Service Round 

i. แพทยใชทุนควรจะ round ผูปวยในท่ีรับผิดชอบพรอมกับแพทยประจําบาน ท่ีหอผูปวย 

13/2 อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ตอนเชาโดยการ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพ่ือใหเรียบรอย

กอน staff attending      จะมา round รวมดวยในตอนเชา 

 แนะนําใหเริ่ม round ตอนเชา ตั้งแตเวลา 07.00 น.  

ii. ตองจดบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้งท่ี round ผูปวย 

b. การออกตรวจ OPD  

i. แพทยใชทุนตองตรวจ OPD ใหตรงเวลา (9.00 น.) 

ii. แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวันนั้นๆ โดย

การทํางานในเดือนแรกใหนั่งตรวจกับอาจารย เดือนท่ี 2 ใหตรวจผูปวยเอง โดยตองปรึกษาแพทยประจําบาน

และอาจารยทุก case ในเดือนตอๆ ไป ใหตรวจผูปวยใหมจํานวนไมนอยกวาวันละ 10 คน และตรวจผูปวยเกา

ของตนเอง  ใหปรึกษาอาจารยไดตามสมควร 

iii. แพทยใชทุนตองออกตรวจ OPD ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

 1.3 การเขาหองผาตัด 

 1.3.1 แพทยใชทุนควรท่ีจะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา ตามตารางผาตัด 

 1.3.2 แพทยใชทุนควรท่ีจะอานเก่ียวกับการผาตัดท่ีตัวเองจะตองเขาชวยหรือทําการผาตัด

ภายใตการดูแลของอาจารยเพ่ือเปนประโยชนกับตนเอง 

1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

 1.4.1 แพทยใชทุนตองรูรายละเอียดการวินิจฉัยโรค และการผาตัดท่ีผูปวยจะไดรับ กอนท่ีจะ

เตรียมผูปวยท่ีจะผาตัด 
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 1.4.2 แพทยใชทุนตองตรวจเช็คความพรอมของผูปวยและตรวจความสมบูรณของ          

เวชระเบียน เชน 

  -  ใบเซ็นตยินยอมการผาตัด 

  -  Pre-operative order 

  -  การ consult แผนกอ่ืนเพ่ือเตรียมผาตัดตามสมควร 

  -  Laboratory investigation ท่ีสําคัญ 
  

1.5 การเขาชวยผาตัด 

 1.5.1 แพทยใชทุนท่ีไดรับมอบหมายใหประจําหองผาตัด มีหนาท่ีตองเขาชวยผาตัดทุก case 

ท้ังของอาจารยประจําสายและของอาจารยทานอ่ืนๆท่ี set ผาตัดในวันนั้น 

 1.5.2 แพทยใชทุนมีหนาท่ีชวยแพทยประจําบานเขียน Post-operative order 
 

1.6  การรับผูปวยใหม 

 1.6.1 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานตรวจผูปวยใหม ท่ี admit ในวันนั้น ในหอ

ผูปวยท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกราย 

 1.6.2 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานบันทึกประวัติ การตรวจรางกายและการวาง

แผนการรักษาผูปวยในเวชระเบียนผูปวยทุกราย 

 1.6.3 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานสรุปเวชระเบียน Discharge summary และ

ตองลงรหัส ICD 10 และ ICD 9 CM  สําหรับการวิจัยและหัตถการหรือการผาตัด 
 

1.7 การอยูเวร 

 1.7.1 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา มีการจัดเวรใหแพทยใชทุน โดยรับปรึกษาผูปวย

ฉุกเฉินและรับปรึกษาผูปวยใน การรับปรึกษาใหแพทยใชทุนปท่ี 2 ดูผูปวยเปนลําดับแรกจากนั้น

ปรึกษาแพทยใชทุนปท่ี  3 หรือแพทยประจําบาน และอาจารยแพทยเวรในวันนั้นตามลําดับ 

 1.7.2 กรณีมีผาตัดฉุกเฉินนอกเวลา ใหแพทยใชทุนผูอยูเวรเตรียมความพรอมของผูปวยเพ่ือ

เขาผาตัดและเขาชวยผาตัด (ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป) 

 1.7.3 กรณีมีการแลกเวร ใหแกไขชื่อในตารางเวรท่ีหองฉุกเฉินและหอผูปวย 13/2 อยางเปน

ลายลักษณอักษรและชัดเจน 
 

2. วิชาการ 

 2.1  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา กําหนดใหแพทยใชทุนแตละคนทําวิชาการดังตอไปนี้ 

  - Journal 

  - Interesting case 

  - Topic 
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 2.2  ตาราง Activity โดยรวม   

  วันจันทร เวลา 8.00 – 9.00 น. : Interesting case (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

  วันอังคาร เวลา 8.00 – 9.00 น. : Journal conference (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

วันพุธ เวลา 8.00 – 9.00 น. : Topic / Staff lecture (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00 น. (สัปดาหท่ี 1,3,5) : Journal / Topic / MM 

conference   

การลา 

  แพทยใชทุน สามารถลาปวย ลาพักรอน ลาประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการลาของ

แพทยใชทุน เปนดังนี้ 

  1. เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานของแพทยใชทุน จากวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป และสิ้นสุดในวันท่ี 

31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

  2.  แพทยใชทุนมีสิทธิลาหยุดไดดังนี้ 

   - ลาพักผอน 

   - ลาปวย 

   - ลาประชุมวิชาการ 

   - แพทยใชทุนไมมีสิทธิลากิจ หากมีธุระจําเปนใหใชวันลาพักผอน 

  3. การลาพักผอน 

   แพทยใชทุนมีสิทธิลาพักผอนไดปละ 10 วันทําการ กรณีท่ีไมไดลาหรือลาไมครบ

สิทธิในปนั้น สามารถสะสมสิทธิวันลาไวใชในปถัดไปได ท้ังนี้สามารถลาตอเนื่องไดไมเกิน 10 วัน และวันลา

พักผอนรวมในหนึ่งปตองไมเกิน 20 วัน ข้ันตอนในการลาพักผอนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 กอนลาพักผอน ใหตรวจสอบกับธุรการวามีแพทยใชทุนขอลาในวันเดียวกัน

หรือไม ท้ังนี้ไมควรลาหยุดพักผอนพรอมกันเกิน 2 คน โดยเฉพาะในวันท่ีตองออกตรวจ OPD  

   3.2 กรอกใบลา และสงใหอาจารยหัวหนาภาควิชาพิจารณาและอนุมัติ อนึ่ง แพทย

ใชทุนท่ีขอลาหยุดควรแจงใหอาจารยทุกคนรับทราบดวย ควรสงใบลาแกธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชา

กอนวันลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 

  4. การลาปวย 
   แพทยใชทุนมีสิทธิลาปวยในชวงการฝกอบรม (3 ป) ไดรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 15 วัน 

หากลาเกินกําหนดนี้ ตองมาฝกอบรมเพ่ิมเติมตามจํานวนวันลา การลาปวยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1  เม่ือแพทยใชทุนปวย และตองการลา ใหแจงใหธุรการภาควิชา และอาจารย

หัวหนาภาคใหรับทราบดวย 

   4.2  กรอกใบลา และสงหัวหนาภาควิชาอนุมัติเม่ือกลับมาทํางานแลว 

   4.3  กรณีท่ีลาปวย 3 วันข้ึนไป ใหสงใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย 
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     5. การประชุมวิชาการ หรือฟงคําบรรยาย หรือกิจกรรมวิชาการนอกสถานท่ี 

   ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนใหแพทยใชทุนเขารวมประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการท่ีภาควิชามีนโยบายใหแพทยใชทุนเขาทุกปไดแก 

 - การประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ หรือกิจกรรมท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

 - การประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัย ท้ังการประชุมกลางปและปลายป 

 - การบรรยายสําหรับแพทยประจําบาน ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหง

ประเทศไทย 

 สําหรับการประชุมวิชาการดังกลาวขางตน ใหหัวหนาแพทยใชทุน ประสานงานกับอาจารยผูแล

แพทยใชทุนและธุรการ เพ่ือลงทะเบียน และประสานงานกับ OPD และ OR เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการบริการ

ผูปวย 

 สําหรับแพทยใชทุนท่ีประสงคเขารวมประชุมวิชาการอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน ใหใชวัน

ลาพักผอนในการประชุม  โดยตองเขียนใบลา สงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณาหากอาจารยหัวหนาสายไม

ขัดของจึงเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนอนุมัติ และแจงอาจารยในสายทุกทานทราบดวย จากนั้นสงใบลาแก

ธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชาและแพทยใชทุนตองรับผิดชอบคาลงทะเบียนเอง 

  6. ในกรณีท่ีลากะทันหัน (ไมสามารถแจงธุรการไดกอน 7 วัน) ไมวาเปนการลาในกรณีใดๆ 

แพทยใชทุนผูลามีหนาท่ีแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก OPD OR  และ Ward เปนตน กรณีลาปวยหรือลา

ฉุกเฉินใหแจงอาจารยประจําสาย และธุรการใหรับทราบ ในกรณีท่ีเปนวันท่ีตองออกตรวจ OPD ใหโทรศัพท

แจงทาง OPD โดยเร็วท่ีสุด 
 

การประเมินแพทยใชทุน 

  อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุกๆ คนท่ีข้ึนมาปฏิบัติงาน ใน 6 เดือน ตามตาราง

การประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรจะไดรับคะแนน ผาน ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมิน ถาหากไดรับ

การประเมิน ไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหากหลังจากท่ีไดรับการ

ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ ก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน) 
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แพทยประจําบาน 

บทนํา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดเปดการเรียนการสอนหลังปริญญาของแพทย ใน

หลักสูตรแพทยประจําบานเฉพาะสาขาวิชา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยภาควิชาออรโธปดิกส เปนภาควิชาแรกที่ทําการ

เปดการเรียนการสอน ภายหลังการประกาศอนุมัติหลักสูตรใหทําการเรียน การสอนโดยราชวิทยาลัยแพทยออรโธป

ดิกสแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหลักสูตรรวมที่พัฒนาจากการเรียนการสอนแพทยใชทุนของภาควิชาออรโธปดิกสที่มีอยู

เดิม และตอมาก็ไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนแพทยประจําบานออรโธปดิกสโดยเฉพาะ เชนเดียวกับ

คณะแพทยอ่ืน ถัดมา ป พ.ศ. 2552 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา และ ภาควิชาอายุรศาสตร ก็ไดรับอนุมัติใหเปด

ทําการเรียนการสอนแพทยประจําบานทัง้ในรูปแบบปกติ และรูปแบบการฝกปฏิบัติ ในระบบแพทยใชทุน เชนเดียวกับ

ภาควิชาออรโธปดิกสเพิ่มเติม คณะแพทยศาสตรจึงมีการบูรณาการณทั้งดานการเรียนการสอน การพัฒนาทรัพยากร

ดานบุคคล และ สวัสดิการแกแพทยประจําบานและแพทยใชทนุข้ึนโดยเฉพาะเสียใหม  โดยงานแพทยศาสตรศึกษาจะ

รับหนาที่เปนองคกรกลางในการดูแลแพทยประจําบานและแพทยใชทุนที่ฝกปฏิบัติเพื่อขอสอบอนุมัติวุฒิบัตรวิชาชีพ 

เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละภาควิชาตอไป  

คําจํากัดความ 

 “แพทยประจําบาน” หมายความวา แพทยที่ไดรับแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม

จากแพทยสภา โดยการรับมาผานโดยแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร โดยภาควิชาเฉพาะสาขาวิชานั้น  และได

ชดใชทุนของรัฐบาลตามกําหนดเวลาและเงือ่นไข ที่แพทยสภากําหนด โดยอยูในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด

คณะแพทยศาสตรสายสนับสนุน ตําแหนงนายแพทย ที่คณะจัดสรรไวเพื่อแพทยประจําบานโดยเฉพาะ  ใหมีการเขียน

สัญญาจาง และประเมินผลเชนเดียวกับพนักงานมหาวทิยาลัยฯสังกัดสังกัดคณะแพทยศาสตร สายสนับสนุนอ่ืน ๆ 
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เกณฑกลางในการคัดเลือกแพทยประจําบานสาขาวิชาตางๆ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

1. คุณสมบัติผูสมัคร 
 ตองมีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวนตามเกณฑที่แพทยสภากําหนด 

2. เกณฑการคัดเลือก 
 เปนผูมีสุขภาพรางกายและจิตใจ ไมเปนอุปสรรคในการฝกอบรมในสาขาวิชานั้นๆ 
 มีความประพฤติดี และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่เขามารับการฝกอบรม 
 เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และทักษะและทัศนคติ

ที่ดีในการทํางานเปนทีม 
 มีความสามารถในการเรียนรู 
 มีความใฝรูและสนใจ การทํางานวิจัย 
 มีทักษะและเจตคติที่ดีในการถายทอดความรูแกผูอ่ืน 

3. วิธีการคัดเลือก 
 พิจารณาจากขอมูลในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และ Recommendation สอบ

สัมภาษณโดยคณะกรรมการฯ ที่ภาควิชาแตงตั้ง 
 การสัมภาษณจะพิจารณาถึง 
 ความรูทางการแพทยและความรูทั่วไป 
 ความมีเหตุมีผลและการแกปญหา 
 ทัศนคติในการเขาฝกอบรม 
 ความสามารถในการเรียนรู 
 บุคลิกภาพ พฤติกรรม และมนุษยสัมพันธ 
 การตัดสนิใจในภาวะวิกฤตตาง ๆ 

หมายเหตุ  
1.วิธีการและรายละเอียดอยูในดุลพินิจของแตละสาขาวิชา ตามความเหมาะสม 

 2.Recommendation อาจใชแบบฟอรมของคณะฯ 
4. เกณฑการตัดสิน 
o พิจารณาจากการเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย โดยพิจารณาจากคะแนนรวมตลอดหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) หนังสือแนะนําตัว(Recommendation) การสอบสัมภาษณและอ่ืนๆ โดย
การใหน้ําหนักคะแนนข้ึนอยูกับดุลพนิจของคณะกรรมการของภาควิชา 

o ที่ประชุมภาควิชาพิจารณา ใหความเห็นชอบ 
o ที่ประชุมคณะรับทราบ   
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การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

รายชื่อคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยหนวยตางๆ 
ประเภทอาจารยเต็มเวลา จํานวน 21 คน   

ลําดับที ่ ชื่อ หนวย 
1. รศ.นพ.ไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ โรคระบบทางเดินอาหารและตบั 
2. รศ.นพ.สงวนศักดิ์  ฤกษศุภผล โรคระบบทางเดินอาหารและตบั 
3. ผศ.พญ.จันทนา   พันธบูรณะ ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 
4. พญ.กรรณิการ  วงศภาวิทย ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 
5. ผศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ พัฒนาการเด็ก 
6. รศ.พญ.ทวิมา   ศิริรัศม ี พัฒนาการเด็ก 
7. ผศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต โรคติดเชื้อ 
8. ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา โรคระบบทางเดินหายใจ 
9. พญ.ภัทรพร  วิลาวรรณ ศึกษาตอโรคระบบการหายใจ 
10. ผศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชต ิ โรคผิวหนัง 
11. พญ.สุธิดา  ชัยธีระยานนท โรคผิวหนัง 
12. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โรคภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยา 
13. นพ.สมบูรณ  จนัทรสกุลพร โรคภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยา 
14. พญ.ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง โรคภูมิแพและภูมิคุมกันวิทยา 
15. พญ.นัฎกานต  วงศจิตรัตน โรคตอมไรทอและเมตาบอลสิม 
16. พญ.มนจุฑา  เอ่ียมอุดมกาล กุมารเวชศาสตรทั่วไป 
17. พญ.ศรัยอร  ธงอินเนตร โรคหัวใจ 
18. นพ.ชนาธิป  ลือวิเศษไพบลูย โรคหัวใจ 
19. พญ.อัจฉราพร  เมฆศิขริน โรคระบบประสาท 
20. นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ* ศึกษาตอกุมารเวชศาสตรโรคไต 
21. พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล* ศึกษาตอกุมารเวชศาสตรโรคเลอืด 

 * อาจารยท่ีปฏิบัติงานดานการสอนทางสาขากุมารเวชศาสตรนอยกวา 5 ป 

 
ประเภทอาจารยไมเต็มเวลา และอาจารยพิเศษ  จํานวน 2 คน 

1. รศ.พญ.เกศรา  อัศดามงคล โรคทางเดินอาหารและตับในเด็กและโรคไต 
2. นพ.สืบสันต  สิงหภักด ี โรคเลือด 
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คณะกรรมการหลักสูตรหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร  
 รศ.นพ.ไพโรจน    จงบัญญัติเจริญ   ที่ปรึกษา 
 ผศ.พญ.จนัทนา  พันธบูรณะ  ประธานกรรมการ 
 ผศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ  กรรมการ 
 ผศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต  กรรมการ 
 ผศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ  กรรมการ 

พญ.ยิ่งวรรณ                เจริญยิ่ง                กรรมการ 
 นพ.ชนาธิป  ลือวิเศษไพบูลย  กรรมการ 
 พญ.อัจฉราพร  เมฆศิขริน  กรรมการ 
 พญ.กรรณิการ  วงศภาวทิย  กรรมการ 
 ตัวแทนแพทยใชทุนภาควิชากุมารเวชศาสตร  กรรมการ 
 นางไพเราะ  บุตรลพ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 พญ.สุธิดา  ชัยธีระยานนท  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการผูดูแลแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน 
 รศ.นพ.ไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ  ที่ปรึกษา 
 ผศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ  ประธานกรรมการ 

ผศ.พญ.จนัทนา  พันธบูรณะ  กรรมการ 
ผศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ  กรรมการ 
พญ.นัฎกานต  วงศจิตรัตน  กรรมการ 
นางไพเราะ  บุตรลพ   กรรมการ 
นพ.ชนาธิป  ลือวิเศษไพบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
นางณฐพร  เทศมหา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อาจารยที่ปรึกษาผูดูแลแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน 
 ผศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ     อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 1 
 ผศ.พญ.จันทนา พันธบูรณะ            อาจารยที่ปรึกษาชัน้ปที่ 2 
 นพ.ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย     อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 3 
 
ปรัชญา บัณฑิตยอมฝกตน 
ปณิธาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมาตรฐานในการผลิตแพทย 
แพทยใชทุน / แพทยประจําบานที่มีความรูความสามารถ กาวทันวิทยาการของโลก สอดคลองกับความตองการชุมชน
และสังคมภูมิภาคอาเซียน 
วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่ผลติแพทยใหมีความรูดานกุมารเวชศาสตร ในมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตแพทย และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่เก่ียวของระดับหลังปริญญา รวมทั้งฝกอบรมแพทย
ประจําบาน เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรม และกาวทันวิทยาการของโลก สอดคลองกับความตองการชุมชน
และสังคมภูมิภาคอาเซียน   

2. สรางองคความรูใหมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยผานกระบวนการสอน วิจัย งานบริการวิชาการ 
และการเขาถึงชุมชน  

3. ใหบริการทางดานสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 54 
 



4. สรางเครือขายและความรวมมือในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการรวมกับคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค  
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุงหมายในการฝกอบรม
เพื่อผลิตกุมารแพทยทั่วไปที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีความรูความสามารถในการใหบริการสุขภาพแบบองครวม
แกเด็ก ตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตเขาสูวัยรุน 
 
การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรโครงการฝกอบรม 
 ผูเขาอบรมจะปฏิบตัิงาน ในภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนระยะเวลา 42 เดือนโดยมีระยะ
การปฏิบัติงานดงันี ้

ปที่ 1  ปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชศาสตร    4 เดือน 
ปที่ 2 : ปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชศาสตร           12 เดือน 
ปที่ 3 : ปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชศาสตร          12 เดือน 
ปที่ 4 : ปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชศาสตร             12 เดือน 
ปที่ 5 : ปฏิบัติงานที่หอผูปวยกุมารเวชศาสตร     2 เดือน 
       รวม  42 เดือน 

โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา  5 ป (42 เดือน) ดังนี้  

หมวดรายวิชา ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4 ปท่ี 5 

หมวดวิชากุมารเวชศาสตรท่ัวไป 4 เดือน 10 เดือน 
 

6 เดือน 8 เดือน 2 เดือน 
หมวดวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
(Basic medical sciences) 

    

หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน  1 เดือน+2 สัปดาห 
 -Adolescent 
 -Child 
development 

1 เดือน+2 สัปดาห 
- Adolescent 
  -Community / Social 
Pediatrics / School health 

  

หมวดวิชาเลือก   2 เดือน 
-Chest 
-Hemato-oncology 
-Infectious 
-Gastroenterology 
-Dermatology 

4 เดือน 
-Cardiology 
-Pediatric-psychology 
-Endocrine 
-Neurology 
-Nephrology 
-Allergy/ Rheumatology 
-Genetics 

วันลา 2 สัปดาห 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในภาควิชากุมารฯ    (เดือน) 

4 16 28 40 42 
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การจัดรูปแบบการเรียนรู 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัด
ใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน มีประสบการณการเรียนรูตามเกณฑของราชวิทยาลัยกุมารฯ โดยมีเนื้อหาตาม
ภาคผนวกที่ 1 และ 2 (ขอดูไดที่ภาควิชา) 

 1.1 กุมารเวชศาสตรทั่วไป 
   1.1.1 ผูปวยใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัด
ใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน มีประสบการณในการดูผูปวยในประเภทกุมารเวชศาสตรทั่วไป โดยมีเปาหมายใน
การสงเสริมใหแพทยใชทุนมีความรูและเกิดทักษะในเร่ืองตอไปนี้ 

- ขอบงชี้ในการรับผูปวยไวในโรงพยาบาลทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม  
- การใหการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูปวยใน 

 - การทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรอ่ืน 
     - การขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   - การเลือกใชหัตถการหรือวิธีการตรวจคนที่เหมาะสม เพื่อวินิจฉัยและบริบาล  
- การบันทึกเวชระเบยีน ตามหลักทางการแพทยและกฎหมาย 
- การนําเสนอรายงานผูปวยในในการดูแลผูปวยขางเตียงและในหองประชุม 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตรเปดโอกาสใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีโอกาสคิดและวิเคราะห
ดวยตนเองในการวินิจฉัยโรค การวางแผนสั่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ตัดสินใจในวางแผนการรักษาดวยตนเอง สั่งการ
รักษาและการวางแผนในการจาํหนายผูปวยที่ตนเองดูแลอยู ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยและแพทยใชทุนอาวุโส 
และทํางานรวมกันเปนทีม จัดใหมีการสอนขางเตียงสําหรับแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน โดยอาจารยประจําหอ
ผูปวยอยางนอยสัปดาหละ 5 วัน โดยมุงเนนที่ความรูพื้นฐานและทักษะระดับกุมารแพทยทั่วไป นอกเหนือไปจากดูแล
ผูปวยทั่วไป ภาควิชาฯมอบหมายใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานรับผิดชอบดูแลผูปวยในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ระดับความรูความสามารถ เพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
เวลาคนควาหาความรูเพิ่มเติม  
   1.1.2 ผูปวยฉุกเฉินและเฉียบพลัน และผูปวยนอกทั่วไป ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีเปาหมายใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมคีวามรูและเกิดทักษะ
ในเร่ืองตอไปนี ้
  การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบอย 

 การประเมินความรุนแรงของผูปวยและการดูแลรักษาเบื้องตนแกผูปวยเด็กที่มีปญหาเจ็บปวย
เฉียบพลัน หรือไดรับอุบัติเหตุ ปฏิบัติการกูชีพแกผูปวยเด็ก การทํางานรวมกับบุคลากรสาขาอ่ืน เชน ศัลยแพทย รังสี
แพทย นักกายภาพบําบัด พยาบาล นักสังคมสงเคราะห เปนตน สามารถบันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง ทันเวลา ตาม
หลักทางการแพทยและกฎหมาย 

 ภาควิชาฯ ไดจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีประสบการณตรงจากการรับการปรึกษาและ
ใหการบริบาลผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยนอกดวยตนเอง ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย นอกจากนี้ยังจัดใหมีการ
ฝกอบรมเร่ือง Pediatric advanced life support และ Neonatal resuscitation แกแพทยใชทุน / แพทยประจํา
บานเปนประจําทุกปในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

 1.1.3 การดูแลสุขภาพเด็กหรือผูปวยอยางตอเน่ือง ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีประสบการณในการดูแลสุขภาพเด็กและ
ผูปวยเด็กอยางตอเนื่อง ในดานการเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กปกติ การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค การ
ดูแลรักษาโรคที่พบบอยทั้งโรคเฉียบพลันและโรคเร้ือรัง โดยแพทยใชทุน / แพทยประจําบานแตละคนจะตองเลือก
ผูปวยจากแผนกผูปวยนอกหรือเปนผูปวยใน ที่เคยใหการรักษา เนนการรักษาและการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง มี
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หลากหลายปญหา แลวใหติดตามการรักษาผูปวยนั้นๆ ตลอดระยะเวลาฝกอบรมในภาควิชากุมารฯ โดยมีอาจารย
แพทยเปนที่ปรึกษา   
  1.1.4 การดูแลทารกแรกเกิดปกติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ไดจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีโอกาสดูแลทารกแรกเกิดปกติ โดยไดรับประสบการณ
ตางๆตอไปนี้เปนอยางนอย การวินิจฉัยและรักษาทารกที่มีอัตราเสี่ยงสูงการจําแนกทารกผิดปกติจากทารกปกติ การ
ตรวจรางกายทารกแรกเกิด ประเมินอายุครรภของทารก และเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางอายุครรภของทารก
และน้ําหนักแรกเกิดการวินิจฉัยความพิการแตกําเนิด และกลุมโรคพันธุกรรมที่พบบอยในทารก รวมทั้งใหคําแนะนํา
ปรึกษา แกบิดามารดาในเร่ืองที่เก่ียวของ ทั้งการดูแลทารกปกติ การวินิจฉัยทารกปกติที่มีลักษณะเบี่ยงเบน (normal 
deviation) การวินิจฉัยและรักษาทารกที่มารดาติดสารเสพติด หรือติดเชื้อกามโรค และโรคติดเชื้อตางๆ 

 การตรวจคัดกรองความผิดปกติในทารกแรกเกิด และการติดตามดูแลทารกที่มีผลการตรวจผิดปกติ
การใหภูมิคุมกันโรค การแนะนํามาตรการเพือ่การรักษาความปลอดภัยของทารก เชน ใหคําแนะนําบิดามารดา ในการ
ดูแลทารกแรกเกิด ใหคําแนะนําดานโภชนาการของทารก การเลี้ยงลูกดวยนมแม ตลอดจนใหความรูเก่ียวกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก การวางแผนจําหนายทารกแรกเกิดออกจากโรงพยาบาล  

 นอกจากนี้ยังจัดใหมีการฝกอบรมเร่ือง neonatal resuscitation แกแพทยใชทุน / แพทยประจํา
บานเปนประจําทุกป ในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และรวมจัดโครงการ family center care เพื่อใหแพทยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางเสริม ความสัมพันธระหวางบุคลากรและครอบครัว ผูปวย ลดชองวางระหวาง
บุคลากรทางการแพทยกับผูรับบริการ รวมถึงไดเห็นแบบแผนและฝกปฏิบัติในการใหคําปรึกษาแนะนําแกญาติผูปวย
ทั้งจากอาจารยกุมารแพทยและจิตแพทยเด็ก โดยจัดทํากิจกรรมอยางนอย 2 คร้ังตอป  

1.2 กุมารเวชศาสตรชุมชน โดยรับผิดชอบ 3 ชุมชน (ชุมพล บึงศาลและคลองใหญ) เปนการติดตามผูปวย
เร้ือรัง ใหความรู และการสรางเสริมสุขภาพแกสมาชิกในครอบครัว 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักในบทบาทของกุมารแพทย ในการสนับสนุน
สุขภาพและพัฒนาการของเด็กในชุมชน การมีสวนรวมของเด็กในสังคม การพิทักษสิทธิเด็ก และมีเจตคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานในชุมชน ในฐานะผูใหบริการสุขภาพหรือเปนที่ปรึกษา ในฐานะเปนกุมารแพทย โดยครอบคลุมเร่ืองตอไปนี้ 
ความตองการดานสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กที่ดอยโอกาส ภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษที่มีผลตอสุขภาพ
เด็กบทบาทของกุมารแพทยตอสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมมัธยม บทบาทของกุมารแพทย
ตอกระบวนการทางกฎหมาย ที่เก่ียวกับเด็กและการพิทักษสิทธิเด็ก บทบาทของกุมารแพทยตอเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่มีความเสี่ยงสูง บทบาทของกุมารแพทยตอเด็กที่เจ็บปวยเร้ือรัง พิการ ทุพพลภาพ และเด็กที่
ปวยหนักในชวงสุดทายของชีวิตโดยจัดใหมีการบรรยาย อภิปราย การดูงานปฏิบัติงานในสถานที่ตางๆ ไดแก หนวย 
primary care unit (PCU) ของโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ  

1.3 การกํากับดูแลสุขภาพ (Health Supervision)  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดประสบการณการเรียนรู 

เพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีความรูและเกิดทักษะในการกํากับดูแลสุขภาพเด็กทุกอายุ ตั้งแตในวัยแรก
เกิด วัยเด็กระยะตน วัยเด็กระยะกลาง (วัยเรียน) และวัยรุนอยางตอเนื่อง ทั้งทางการแพทยในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ไดแก การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทั้งทางรางกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมในระยะแรกเร่ิม และดําเนินการ
แกไขตั้งแตแรก การสงเสริมสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การใหคําปรึกษาและแนะนําแก
บิดามารดาและผูเลี้ยงดูเด็ก ในดานการปองกันอุบัติเหตุ การเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีแหลงเรียนรูที่ 
ทางภาควิชาฯ จัดให ไดแก หอทารกแรกเกิดปกติ คลินิกดูแลเด็กอยางตอเนื่องคลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพเด็ก
ดี   
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1.4 กุมารเวชศาสตรอนุสาขา  
ประสบการณในการดูแลรักษาผูปวยกุมารเวชศาสตรอนุสาขา (เฉพาะทาง) มีความจําเปนสําหรับการ

ฝกอบรมกุมารแพทยทั่วไป นอกจากภาควิชาฯ จะจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานใน
อนุสาขาวิชาตางๆ แลวยังไดมีโอกาสเรียนรู ทางดานอนุสาขาในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในหอผูปวยใน แผนกผูปวยนอก 
และหอผูปวยวิกฤติดวย นอกจากนี้ยังไดเรียนรูเก่ียวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการปรึกษา และสงตอผูปวยไปยัง
ผูเชี่ยวชาญอนุสาขา การปฏิบัติงานในอนุสาขาเฉพาะทางที่จัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน มีจํานวนและ
ประเภทของผูปวย ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีโอกาสดูแลผูปวยนอกของอนุสาขา
นั้นๆ ในฐานะผูรับผิดชอบเบื้องตนดวย โดยกําหนดการเรียนรูรายวิชาอนุสาขาดังนี ้
 อนุสาขาวิชาบังคับ 
 - พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม 
 - กุมารเวชศาสตรสังคม 
 - เวชศาสตรวัยรุน 
 อนุสาขาวิชาเลือก 
 - วิชาเลือกสาขาภูมิแพ ภูมิคุมกันและโรคขอ 
 - วิชาเลือกสาขาโรคหัวใจเด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาตอมไรทอ 
 - วิชาเลือกสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ 
 - วิชาเลือกสาขาโภชนาการด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาโรคไตเด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาโรคระบบประสาทเด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาโรคติดเชื้อ 
 - วิชาเลือกสาขาพันธุกรรมในเด็ก 
 - วิชาเลือกสาขาโรคผิวหนังในเด็ก 
            - วิชาเลือกอ่ืนๆ 

1.5 การดูแลผูปวยวิกฤติ (NICU และ PICU) 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดประสบการณการเรียนรู

ดานผูปวยวิกฤติสําหรับแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยหลายๆดานรวมกัน เชน การจัดการดูแลดานสารน้ําและอีเล็กโทรไลต เมตาบอลิซึม 
โภชนาการ การรักษาโรคทางระบบหายใจ หัวใจ การควบคุมโรคติดเชื้อ การชวยชีวิตผูปวย (resuscitation) และสง
ตอไปยังหอผูปวยวิกฤติ การดูแลผูปวยพิการแตกําเนิด ไดทําหัตถการและใหการประคับประคองการทํางานของ
อวัยวะตางๆ เชน ระบบหัวใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท และเมตาบอลิซึม รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจรับ
ผูปวย ไวในหอผูปวยวิกฤติ จําหนาย หรือยายผูปวยเปนตน  

2 การเรียนรูในหองเรียน จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 1) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยภายในภาควิชา ไดแก afternoon report, grand round, case 
conference, morbidity mortality conference, journal club, subspecialty conference 
 2) การประชุมวิชาการหรือปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชา เชน Obstetrics-Pediatric conference, 
Pediatric-Radiological conference, Clinico-Pathological conference (CPC) 
 3) การบรรยายดานกุมารเวชศาสตร ไดแก core clinical pediatrics, Pediatric basic sciences 
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 4) การสอนวทิยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต ความรูทั่วไป และภาษาอังกฤษ 

3 การเรียนรูแบบอ่ืนๆ  
 โดยจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบาน ไดมีประสบการณในการฝกทักษะการสื่อสาร (communication 
skills) การสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทั้งมีประสบการณของการเปนทีมบริบาลผูปวย (patient 
care team) การประเมินความคุมคาของการใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม การเปนสวนหนึ่งของ
ทีมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

4. การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
 ทักษะและวิธีการในการคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (Medical literature) การใชอินเตอรเนต การวิจัย 
การออกแบบการวิจัย และการใชวิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยตางๆ การตัดสินใจในขอมูลตางๆ ทาง
การแพทย และการนํามาปฏิบัติในงานดูแลผูปวย โดยภาควิชาฯ และคณะฯจัดใหมีอุปกรณสารสนเทศ เชน 
คอมพิวเตอร อินเตอรเนต ที่แพทยใชทุนสามารถใชไดตลอด 24 ชั่วโมง 

การปฏิบัติงานบนหอผูปวย 
การปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก แบงการปฏิบัติงานเปน 3 กลุมดังนี้ 
- หอผูปวยในทารกแรกเกิดและหออภิบาลทารกแรกเกิดชั้น 3 และหอผูปวยในสูติกรรม 8/1  
- หอผูปวยเด็ก 9/2 และหอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1  
- หอผูปวยวิกฤติเด็ก (PICU) 

หอผูปวยในทารกแรกเกิดและหออภิบาลทารกแรกเกิด ชั้น 3 และหอผูปวยในสูติกรรม 8/1 
วัตถุประสงค แพทยใชทุน / แพทยประจําบานสามารถตรวจและใหการดูแลรักษาทารกแรกเกิดทั้งปกติและมีความ
ผิดปกติที่พบบอยได 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้ 

1. ข้ึนปฏิบัติงานดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบในหอผูปวยทุกวัน เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวัน
ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวันหยุดราชการหรือจนกวางานจะเสร็จเรียบรอย  

2. รวมดูแลผูปวย (service round) กับนิสิตแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ และอาจารยแพทยตั้งแตเวลา
ประมาณ 9.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ 

3. ออกตรวจคลินิกพิเศษทารกแรกเกิด ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. หากมีผูปวยหนัก ตองดูแลผูปวยในหอ
ผูปวย และตองรายงานอาจารยที่ปรึกษาคลินิกพิเศษทารกแรกเกิดใหทราบ 

4. รับผูปวยในหอผูปวยทารกแรกเกิดไวในความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูปวย และรายงานความ
คืบหนา (progression note) ที่มีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะลงในเวช
ระเบียนในของผูปวย และติดตามผูปวยจนถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งชวยตรวจทานใน
สวนที่นิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะไดบันทึกไวในเวชระเบียนในของผูปวย โดยมีอาจารยแพทย
ชวยตรวจอีกคร้ัง ในกรณีที่เปนผูปวยเกาใหทําการสรุปประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ  การวินิจฉัย และการรักษาอยางกระชับ ไดใจความ ในคร้ังแรกที่ทําการดูแลผูปวย (on 
service note)  โดยรับผูปวยเกาทุกรายกอนข้ึนปฏิบัติงานในหอผูปวย 

5. สรุปรายงานผูปวยในความดูแลเมื่อตองสงตอใหผูอ่ืนดูแลแทน เชน ยาย ward หรือกรณีผูปวยออกจาก
โรงพยาบาล (off service note และ summary note) 

6. รับผูปวยทารกแรกเกิดในหอผูปวยสูติกรรม 8/1 ทั้งหมดไวในความดูแล และชวยตรวจทานการเขียน
รายงานรับผูปวยของนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

7. อยูในทีมกูชีพทารกแรกเกิดในชวงเวลาราชการ  
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หอผูปวยเด็ก 9/2 และหอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1 
วัตถุประสงค แพทยใชทุน / แพทยประจําบานสามารถใหการดูแลผูปวยเด็กในปญหาและโรคที่พบบอยได 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้ 

1. ข้ึนปฏิบัติงานในหอผูปวยทุกวัน โดยในวันราชการเวลา 7.00 – 16.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 
7.00 - 10.30 น. หรือจนกวางานจะเสร็จเรียบรอย โดยดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบ 

2. รวมดูแลผูปวย (service round) กับนิสิตแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ และอาจารยแพทยเร่ิมเวลา
ประมาณ 9.00 น. ในวันทําการ 

3. รับผูปวยในหอผูปวยไวในความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูปวยและรายงานความคืบหนา     
(progression note) ที่มีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะ ลงในเวชระเบียน
ในของผูปวย และติดตามผูปวยจนถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งชวยตรวจทานในสวนที่นิสิต
แพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะไดบันทึกไวในเวชระเบียนในของผูปวย โดยมีอาจารยแพทยชวยตรวจ
อีกคร้ัง 

4. ในกรณีที่เปนผูปวยเกา ใหทําการสรุปประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
วินิจฉัย และการรักษาอยางกระชับ ไดใจความ ในคร้ังแรกที่ทําการดูแลผูปวย (on service note) โดย
รับผูปวยเกาทุกรายกอนข้ึนปฏิบัติงานในหอผูปวย 

5. สรุปรายงานผูปวยในความดูแลเมื่อตองสงตอใหผูอ่ืนดูแลแทน เชน ยาย ward หรือกรณีผูปวยออกจาก
โรงพยาบาล (off service note และ summary note) 

6. รับปรึกษาและดูแลรักษาผูปวยจากภาควิชาอ่ืน ภายใตการดูแลของอาจารยแพทย 
7. ชวยนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะในการฝกความชํานาญในการทําหัตถการพื้นฐานแลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน 
 

หอผูปวยวิกฤติเด็ก (PICU)  
วัตถุประสงค แพทยใชทุน / แพทยประจําบานสามารถตรวจและใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กที่มีภาวะวิกฤตที่พบบอย
ได 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้ 

1. ข้ึนปฏิบัติงานดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบในหอผูปวยทุกวัน เวลา 7.00 – 16.00 น. ในวัน
ราชการ และเวลา 7.00 - 10.30 น. ในวันหยุดราชการหรือจนกวางานจะเสร็จเรียบรอย  

2. รวมดูแลผูปวย (service round) กับนิสิตแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ และอาจารยแพทยตั้งแตเวลา
ประมาณ 9.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ 

3. รับผูปวยในหอผูปวยทารกแรกเกิดไวในความดูแลทุกราย เขียนรายงานรับผูปวย และรายงานความ
คืบหนา (progression note) ที่มีความเห็นเพิ่มเติมจากนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะลงในเวช
ระเบียนในของผูปวย และติดตามผูปวยจนถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งชวยตรวจทานใน
สวนที่นิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะไดบันทึกไวในเวชระเบียนในของผูปวย โดยมีอาจารยแพทย
ชวยตรวจอีกคร้ังในกรณีที่เปนผูปวยเกา ใหทําการสรุปประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ  การวินิจฉัย และการรักษาอยางกระชับ ไดใจความ ในคร้ังแรกที่ทําการดูแลผูปวย (on 
service note)  โดยรับผูปวยเกาทุกรายกอนข้ึนปฏิบัติงานในหอผูปวย 

4. สรุปรายงานผูปวยในความดูแลเมื่อตองสงตอใหผูอ่ืนดูแลแทน เชน ยาย ward (off service note และ 
summary note) 
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แผนกผูปวยกุมารเวชศาสตรนอก (OPD) และแผนกฉุกเฉิน (ER) 
วัตถุประสงค แพทยใชทุน / แพทยประจําบานสามารถใหการวินิจฉัย และใหการรักษาผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินใน
ปญหาและโรคที่พบบอยในเด็กได รวมทั้งสามารถใหการสงเสริมสุขภาพ และใหสุขศึกษาแกผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก
ได 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้  

1. ข้ึนปฏิบัติงานดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบในหอผูปวยทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันราชการ 
2. ตรวจรักษาผูปวยที่แผนกผูปวยนอก บันทึกประวัติ การตรวจรางกาย ตลอดจนการวินิจฉัย และรักษาอยาง 

ถูกตอง ในรายที่มีปญหาหรือไมแนใจในการวินิจฉัยและการรักษา ใหปรึกษาอาจารยแพทยผูคุมในวันนั้นๆ 
3. นัดและติดตามผลการรักษาผูปวยอยางเหมาะสม 
4. ฝกความชํานาญในการทําหัตถการพื้นฐานและทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับผูปวยเด็กได

อยางถูกตอง 
5. ออกตรวจคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic) ในวันพุธ และพฤหัสบดีเวลา 13.00 – 16.00 น. บันทึก

ประวัติ การตรวจรางกาย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาอยางถูกตอง เฉพาะในรายที่มีปญหาหรือไมแนใจใน
การวินิจฉัยและการรักษา ใหปรึกษาอาจารยแพทยผูคุมในวันนั้นๆ 

6. รับปรึกษาผูปวยเด็กที่หองตรวจฉุกเฉิน และตองรายงานผูปวยใหอาจารยแพทยทราบทุกราย  

คลินิกดูแลผูปวยตอเน่ือง (Continuity clinic)  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อดูแล กํากับสุขภาพ และใหคําแนะนําแกครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด 
2. เพื่อดูแลและใหคําแนะนําแกครอบครัวในการดูแลเด็กปวยเร้ือรัง มีโรคประจําตัวภายใตการให

คําปรึกษาของอาจารยผูเชี่ยวชาญ 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ออกตรวจผูปวยที่ continuity clinic อยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  
2. นําปญหาผูปวยของตนเอง ทํา interesting case อยางนอย 4 คร้ัง ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
3. เยี่ยมบานผูปวยเร้ือรังในการดูแลของตนเองระหวางปฏิบัติงานที่หนวยกุมารเวชศาสตรชุมชนและสังคม  

ขอกําหนดเด็กและผูปวยใน continuity clinic 
1. เด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาล เด็กมารับวัคซีนที่คลินิกเด็กสุขภาพดีในชวงวัยตางๆอยางนอย 10 ราย 
2. เด็กที่มีโรคประจําตัวตางๆที่กุมารแพทยควรใหการดูแลได และปรึกษาอาจารยผูเชี่ยวชาญเปนกรณีเชน 

โรคภูมิแพ  หอบหืด ชัก โรคหัวใจ โรคไต ขาดสารอาหาร  น้ําหนักเกิน โรคทางตอมไรทอ พัฒนาการชา
เปนตน อยางนอย 5 ราย 

กุมารเวชศาสตรชุมชนและสังคม (Community and Social Pediatrics) 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 1 เดือน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักในบทบาทของกุมารแพทยในการสนับสนุนสุขภาพและ 
พัฒนาการของเด็กในชุมชน  

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ การมีสวนรวมของเด็กในสังคมและการพิทักษประโยชนเพื่อเด็ก  
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในชุมชนที่มีบุคลากรและอุปกรณจาํกัดในฐานะผูใหบริการสุขภาพหรือเปน

ที่ปรึกษาในฐานะเปนกุมารแพทย 
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและใหคําแนะนาํการดูแลสุขภาพเด็กในสถานรับเลี้ยง อนามัยโรงเรียน 

(school health) 
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หัวขอการเรียนรู 
1. กฎหมายและพระราชบัญญัตทิี่เก่ียวของกับเด็ก เชน พรบ.สิทธิเด็ก พศ.2546, พรบ.ความรุนแรงใน

ครอบครัว 
2. ปญหาสุขภาวะของเด็กไทยในสถานการณปจจุบนั 
3. การดูแลเด็กในภาวะยากลําบาก เชน เด็กถูกทารุณกรรมและทอดทิ้ง อยูในภาวะไมเหมาะสม เดก็

เจ็บปวยเร้ือรังหรือเจ็บปวยระยะสุดทาย เด็กที่มีความตองการพิเศษ 
4. เด็กในภาวะเสี่ยง เชน เด็กอยูในภาวะมีความรุนแรง กาวราว ตดิเกมส สารเสพติด มีเพศสัมพันธกอนวัย 

เพศสัมพันธไมปลอดภัย 
5. การดูแลเด็กปกติที่อยูในสถานเลี้ยงเด็กกลางวนั  ศูนยพฒันาเดก็เล็ก โรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. บรรยายในหัวขอที่เก่ียวของ 

2. ศึกษาดูงานที่ บานพักเด็กและครอบครัว จ. ปทุมธานี, บานเด็กออนรังสิต, บานธัญพร 

3. ศึกษาปญหาและใหคําแนะนําดานสุขภาพแกเด็กและครอบครัวในสถานเลี้ยงเด็กกลางวนั โรงเรียน 

4. วิเคราะหปญหา แนวทางแกไข เยี่ยมบาน ผูปวยเร้ือรัง ที่อยูในการดูแลจากคลินิกดูแลผูปวยตอเนื่อง 
(continuity clinic) และนําเสนอ 

งานดานพัฒนาการ พฤติกรรมเด็กและวัยรุน (Developmental and adolescent medicine) 
วัตถุประสงค แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีความรูความเขาใจในการประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
และวัยรุน โดยสามารถประเมินความผิดปกติทางดานพัฒนาการและพฤติกรรม เพื่อใหคําแนะนําและการรักษา
เบื้องตนกอนสงใหผูเชี่ยวชาญ 
กิจกรรม จัดใหมีการเรียนรูเร่ืองพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุนอยางนอย 1 เดือนตลอดระยะเวลา 42 
เดือนของการฝกอบรม และจัดใหมีการสอดแทรกในการเรียนการสอน ทั้งในหอผูปวย แผนกผูปวยนอก คลินิกเฉพาะ
ทาง เพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีความรูและทักษะในดานตางๆที่เก่ียวกับการพัฒนาการและพฤติกรรม
ของเด็กและวัยรุน โดยจัดใหมีประสบการณการเรียนรูดังนี้ 

ตารางเรียน แพทยใชทุน 42 เดือน/ ปที่ 2 จํานวน 2 สัปดาห 
วัน เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-15.00 
จันทร ออกตรวจแผนกผูปวยนอก บรรยายโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุน 
อังคาร ออกตรวจแผนกผูปวยนอก บรรยาทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร 
พุธ ออกตรวจแผนกผูปวยนอก School mental health 
พฤหัสบดี เยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมโรงเรียน 
ศุกร Child abuse Consultation round 
  

วัน เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-15.00 
จันทร ออกตรวจแผนกผูปวยนอก Child rearing 
อังคาร ออกตรวจแผนกผูปวยนอก Adolescent 
พุธ ออกตรวจแผนกผูปวยนอก Consultation round 
พฤหัสบดี เยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมโรงเรียน 
ศุกร Interesting topic Case conference 
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ตารางเรียน แพทยใชทุน 42 เดือน/ ปที่ 3 จํานวน 2 สัปดาห 
วัน เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-15.00 
จันทร OPD teenage pregnancy OPD teenage pregnancy  
อังคาร บรรยายยาเสพติด OPD บุหรี และยาเสพตดิ 
พุธ บรรยาย Teenage pregnancy and 

contraception 
ศึกษาดวยตนเอง 

พฤหัสบดี บานกาญจนาพิเศก บานกาญจนาพิเศก 
ศุกร บรรยาย Skin disease in adolescent Opd skin in adolescent 
 
วัน เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-15.00 
จันทร OPD teenage pregnancy  OPD teenage pregnancy  
อังคาร บรรยาย ยาเสพติด OPD บุหรี และยาเสพตดิ 
พุธ บรรยาย STD Journal club 
พฤหัสบดี Topic discussion ศึกษาดวยตนเอง 
ศุกร บรรยาย Skin disease in adolescent OPD skin in adolescent 
 
ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
วัตถุประสงค เพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีทักษะในการสื่อสารเพื่อการสรางสัมพันธภาพและมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
กิจกรรม จัดใหมีการอบรมและฝกทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพกับผูปวย ญาติผูปวย และ
ผูรวมงาน โดยจัดใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานไดมีประสบการณในทักษะการสื่อสารตางๆ ดังตารางที่ 1 ตาม
เกณฑราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยสามารถทําไดดวยตนเองหรือผานการจัดประสบการณเรียนรู 
ทั้งนี้ใหมีการบันทึกขอที่ทําไดดวยตนเองและเปนหลักฐานพรอมผลประเมินโดยอาจารย  
 
ตารางที่ 1 ประสบการณในทักษะการสื่อสารดานตางๆ 
 Topic ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 

Co
m

m
un

ic
at

in
g 

 w
ith

 
ch

ild
re

n 

A. Basic communication with children and adolescents / /    
B. History taking from children and adolescents / /    
C. Information giving for children (Management plan, 
treatment) 

/ /    

D. Inform consent for procedures from children / /    
E. Inform consent for research studies #    /   
G. Involve children in decision making / /    

Pa
lli

at
iv

e 
ca

re
 Is

su
es

 A. Breaking bad news with surrogates and patients   / / / 
B. Communicating palliative care    / / / 
C. Understanding dying patients and family    / / / 
D. Respect for different values and cultures    / / / 
E. Advance directives with surrogates     / / 
F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with surrogates    / / 
G. Communicating as death approach     / / 
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 Topic ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 
H. Notification of death     / / 
I. Request for organ donation #     / / 
J. Request for autopsy    / / 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 p
ar

en
ts

/ 
ca

re
 g

iv
er

s 

A. History taking from parents  / /    
B. Information giving(Treatment, management plan) / /    
C. Inform consent/refusal for procedures/procedures / /    
D. Inform consent/refusal for research studies #   /   
E. Counseling for chronic illness  / /    
F. Counseling for genetic diseases    /   
G. HIV counseling  / /    
H. Negotiating goals of care    /   
I. Counseling for second opinion  / /    
J. Advice by telephone / /    

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 
co

lle
ag

ue
s 

/ 
te

am
s A. Consultation with specialists / /    

B. Writing referral letters  / /    
C. Information asking from other doctors  / /    
D. เขียนใบรับรองแพทย  / /    
E. Working within multidisciplinary teams  / /    
F. Conflict resolution with colleagues     / / 
G. Giving supervision for junior colleagues    / / 

Ch
al

le
ng

in
g 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

 

A. Dealing with anger patients/parents     / / 
B. Violence (Child abuse, neglect) #     / / 
C. Specific needs patients/parents  
(Handicap, MR,CP LD) 

  /   

D. Handling complaints     / / 
E. Managing unrealistic requests (Saying no)   /   
F. Report mistakes to parents    / / 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

 
 A. Giving information  / /    

B. Program/disease campaign #  / /    
C. Child advocacy  / / / / / 
D. School health  / / / / / 
E. Communication via medias #     / / 

# not necessary 
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กิจกรรมวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร 
การปฏิบัติงาน มีกิจกรรมดังนี้ 

1. Afternoon report  
- แพทยใชทุน / แพทยประจําบานชวยนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะเสนอรายงานผูปวยในที่

รับใหมทุกราย ในชวงเวลาหลังวัน afternoon report ที่ผานมา 
- แพทยใชทุน / แพทยประจําบานชวยนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะเลือกผูปวยที่มีปญหา 

หรือมีประเด็นที่นาสนใจมาเสนออยางละเอียด โดยแพทยใชทุน / แพทยประจําบานเปนผูดําเนินการ
อภิปราย อภิปรายแนวทางการวินิจฉัย การจัดการและเสนอแนะแนวทางการดูแลผูปวยรวมกัน 

2. Topic discussion แพทยใชทุน / แพทยประจําบานเสนอบทความที่นาสนใจ และอภิปรายในที่ประชุมคน
ละ 1 เร่ือง (เฉลี่ยเดือนละ 1 คน) ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยแพทย โดยแพทยใชทุนตองปรึกษา
อาจารยแพทยเปนเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาห ภาควิชาอาจจะจัดใหทํารวมกับนิสิตแพทยเวชปฏิบัติ และ/
หรือ แพทยเพิ่มพูนทักษะ 

3. Journal แพทยใชทุน / แพทยประจําบานเสนอบทความวิจัยที่นาสนใจและอภิปรายในที่ประชุมคนละ 1 
เร่ือง ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยแพทย โดยแพทยใชทุน / แพทยประจําบานตองปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาห  

4. Obstetric and Pediatric conference แพทยใชทุน / แพทยประจําบานชวยแพทยเพิ่มพูนทักษะเลือก
ผูปวยที่มีปญหาหรือมีประเด็นที่นาสนใจมาเสนออยางละเอียด และเตรียมเสนอผูปวย อภิปรายและ
เสนอแนะแนวทางการดูแลผูปวยรวมกัน โดยประสานงานกับแพทยเพิ่มพูนทักษะหรือแพทยใชทุนภาควิชา
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยาในการเตรียมนําเสนอผูปวยดวย 

5. Pediatric X-ray conference แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีหนาที่เตรียมภาพถายรังสีที่นาสนใจ
เสนอตออาจารยภาควิชารังสีวิทยา โดยใหนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะชวย  

6. Morbidity and Mortality conference แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีหนาที่เตรียมและเสนอ
ผูปวยอาการหนัก หรือผูปวยที่เสียชีวิตใน 2 เดือนกอน โดยสรุปสถิติในเดือนนั้นๆและเสนอรายงานผูปวย
อาการหนัก หรือผูปวยเสียชีวิตที่นาสนใจไมนอยกวา 1 ราย สรุปประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัยและความ
คืบหนาของโรคอยางเปนข้ันเปนตอน พรอมทั้งสรุปสาเหตุที่ทําใหผูปวยมีภาวะแทรกซอนหรือเสียชีวิต พรอม
เสนอผลตรวจทางพยาธิวิทยาสนับสนุน โดยปรึกษาอาจารยแพทยเปนเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห 

7. Interhospital conference แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีหนาที่เตรียมและเสนอผูปวยที่นาสนใจ 1 
ราย โดยปรึกษาอาจารยแพทยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน โดยตองสรุปประวัติ ตรวจรางกายและผลทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตน กอนการนําเสนอ 2 สัปดาหและสงไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตรและโรงพยาบาล
ภูมิพล ในวันนําเสนอตองนําเสนอประวัติ ตรวจรางกาย ผลทางหองปฏิบัติการเบื้องตน การวินิจฉัย และ
ความคืบหนาของโรคอยางเปนข้ันเปนตอน  รวมถึงทบทวน การศึกษาวิจัยและขอมูลทางวิชาการนําเสนอให
ที่ประชุมเปนระบบ  

8. อ่ืนๆ ภาควิชาจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ โดยเนื้อหาที่นาสนใจจากการประชุมวิชาการจะนําข้ึนเปนสื่อเพิ่มความรูในเว็บไซดของภาควิชา 
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ตารางที่ 2 สรุปการจัดประสบการณการเรียนรูในโครงการฝกอบรม 
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Ward work   Grand round 
Service 
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Mortality 
conference 
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Service 
round   

Round with 
staff 

Ward work   
Bedside 
teaching 

Service 
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  OPD 
  OPD   

 Well baby clinic/ Continuity 
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Topic 
discussion/ 
Journal 
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ส                        

อา   เวรนอกเวลาราชการ             
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ตารางที่ 3 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมวิชาการประจําป 2556 
เดือน Topic Journal MM conference 
เมย อัจฉราพร สุธิดา  
พค สรวุฒ ิ สงวนศักดิ ์ จันทนา 
มิย โอฬาร นัฏกานต  
กค ทวิมา จันทนา สมบูรณ 
สค บานชื่น กรรณิการ  
กย มนจุฑา ไพโรจน ศรัยอร 
ตค ยิ่งวรรณ สรวุฒ ิ  
พย อรุชา โอฬาร ชนาธิป 
ธค ศรัยอร ทวิมา  
มค ชนาธิป บานชื่น อรุชา 
กพ สมบูรณ มนจุฑา  
มีค ไพโรจน ยิ่งวรรณ สุธิดา 

ตารางที่ 4 การบรรยายวิชาการประจําป 2556 
เดือน อาจารย หนวย 
เมย อัจฉราพร ระบบประสาท 
พค นัฏกานต โรคตอมไรทอ 
มิย อรุชา โรคผิวหนัง 
กค ยิ่งวรรณ โรคภูมิแพ 
สค ทวิมา พัฒนาการเด็ก 
กย ชนาธิป โรคหัวใจ 
ตค สงวนศักดิ ์ โรคทางเดินอาหารและโภชนาการ 
พย มนจุฑา กุมารเวชศาสตรทั่วไป 
ธค บานชื่น หนวยพัฒนาการ 
มค สุธิดา โรคผิวหนัง 
กพ ศรัยอร โรคหัวใจ 
มีค โอฬาร โรคติดเชื้อ 

การวิจัยทางการแพทยและบันทึกรายงานการศึกษาผูปวย (Research and case reported) 
วัตถุประสงค เพื่อใหแพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีความรูความสามารถในกระบวนการทํางานวิจัยทางการแพทย
ข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรม จัดใหมีการอบรมการทํางานวิจัยทางการแพทยพื้นฐานในระดับคณะ โดยจัดใหมีการอบรมในชั้นปที่ 1 และ

จัดใหมีอาจารย ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบงานวิจัยทางการแพทย โดยแพทยใชทุน / แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย

และมีผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ อยางนอย 1 เร่ือง ตลอดระยะเวลา 42 เดือนของการฝกอบรม ตามระเบียบ

การทํางานวิจัยของแพทยประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตร พ.ศ. 2553 (ภาคผนวกที่ 5 ขอดูไดที่ภาควิชา) 

- แพทยประจาํบานชั้นปที ่1 ควรเลือกอาจารยที่ปรึกษางานวิจยัใหเรียบรอยภายในเดือนตุลาคม และจะตอง

นําเสนอโครงรางงานวิจัยภายในเดือนธันวาคมและมกราคม 
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- แพทยประจาํบานชั้นปที ่2 นําเสนอความกาวหนาของงานวิจยัในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 นําเสนอผลงานวิจัยในเดือนตุลาคม  

 
ระเบียบปฏิบัติของแพทยใชทุน 
การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

- วันราชการ เร่ิมอยูเวรเวลา 16.00 - 8.00 น. ของวันถัดไป  
- วันหยุดราชการ เร่ิมอยูเวรเวลา 8.00 - 8.00 น. ของวันถัดไป 

ตองมีแพทยใชทุน / แพทยประจําบานอยูเวรทุกวันอยางนอย 1 คน แพทยใชทุน / แพทยประจําบานที่อยู
เวรตองรวมรับเวรกับนิสิตแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ และอาจารยแพทยเวลา 16.00 น. ในวันราชการ และเวลา 
8.00 น. ในวันหยุดราชการ  
 ใหแพทยเวรปฏิบัติงานรับผิดชอบบนหอผูปวยใน และรับปรึกษาผูปวยเด็กที่แผนกฉุกเฉิน แพทยใชทุน / 
แพทยประจําบาน ควรอยูภายในโรงพยาบาลตลอดเวลา และพกัอยูในหองพักที่ภาควิชาจัดให ถามีความจําเปนที่ตอง
ออกนอกโรงพยาบาล ใหแจงอาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้น 

ระหวางการอยูเวร แพทยใชทุน / แพทยประจําบานควรติดตามดูแลผูปวย และชวยเหลือในการทําหัตถการ
รวมกับนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะ ในกรณีที่มีปญหาในการดูแลรักษา ควรปรึกษาอาจารยแพทยเวรในวันนั้น 
ในกรณีที่แพทยใชทุน / แพทยประจําบานไมสามารถอยูเวรในวันนั้นได ใหแจงอาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้น และ
จะตองจดัแพทยเวรคนอ่ืนมาอยูเวรแทน  

แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีหนาที่ชวยอาจารยแพทยเวรวันนั้นๆทําการเรียนการสอนใหแกนิสิตแพทย
และแพทยเพิ่มพูนทักษะ 
 
การรับผูปวยไวในความดูแล 

แพทยใชทุน / แพทยประจําบานตองรับผูปวยใหมทุกราย ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ โดยในเวลาราชการสามารถปรึกษาอาจารยแพทยประจําหอผูปวยใน และนอกเวลาราชการ
สามารถปรึกษาอาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ 

กอนข้ึนปฏิบัติงานแพทยใชทุน / แพทยประจําบานควรทบทวนประวัติและรับผูปวยเกากอนข้ึนปฏิบัติงานใน
หอผูปวย 

การรับผูปวยใหม ใหเขียนรายงานผูปวยตามระบบ POMR รวมทั้งเขียนรายงานความคืบหนา    
(progression note) โดยมีอาจารยแพทยประจําตึกนั้นๆชวยตรวจทานให 

การเขียนรายงานความคืบหนา แพทยใชทุน / แพทยประจําบานตองเขียนรายงานความคืบหนาของผูปวยที่
รับไวในความดูแลทุกวันลงในเวชระเบียนในของผูปวย โดยเขียนในสวนที่เพิ่มเติมจากนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูน
ทักษะ โดยมีอาจารยแพทยชวยตรวจทานอีกคร้ัง 

การสรุปเวชระเบียนเมื่อผูปวยจําหนาย แพทยใชทุน / แพทยประจําบานมีหนาที่ตรวจทานการสรุปเวช
ระเบียนผูปวยของนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะ โดยสรุปตามแบบฟอรมของโรงพยาบาล โดยเติมให
ครบทุกชองในสวนของแพทยตามระบบ ICD-10 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ แพทยใชทุน / แพทยประจําบานควรชวยนิสิตแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะ
ทําหรือใหคําปรึกษาการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน เชน CBC, UA, stool examination และการตรวจอ่ืนๆ ที่
จําเปนแกผูปวย และอาจารยแพทยชวยตรวจสอบในกรณีที่ไมแนใจ รวมทั้งควรลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการลง
ในเวชระเบียนในของผูปวยใหเรียบรอย แพทยใชทุนควรใชอุปกรณและน้ํายาตางๆดวยความประหยัด และควร
ชวยกันดูแลหองปฏิบัติการใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ โดยจะมีนิสิตแพทยที่อยูเวรนอกเวลาราชการประจําจุดตางๆ 
ในวันนั้นๆเปนผูรับผิดชอบ และชวยกํากับดูแลนิสิตแพทยอีกคร้ัง 
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การทําหัตถการ แพทยใชทุน / แพทยประจําบานควรมีโอกาสฝก รวมสังเกตการณ หรือสอนนิสิตแพทยและ
แพทยเพิ่มพูนทักษะในการทําหัตถการที่เหมาะสม ภายใตความดูแลของอาจารยแพทย 
การลา 
 การลาปวยตองแจงอาจารยแพทยผูดูแลทราบในวันนั้นๆทราบโดยทางโทรศัพท หรือแจงเปนการสวนตัว 
สวนการลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาหรืออาจารยประจําหอผูปวยใน 
(ward chief) หรืออาจารยที่ประจําแผนกผูปวยนอกกอน เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะสามารถลาได โดยมีการ
มอบหมายใหแพทยใชทุนในระดับเดียวกันเปนอยางต่ํา ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบหนาที่แทน 

ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 42 เดือน โดยอนุญาตใหลาพักรอนรวมกับลาทุกประเภทได
ปละไมเกิน 2 สัปดาห หรือไมเกิน 6 สัปดาหตลอดการฝกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณี
ลาเกินกวาที่กําหนด จะตองมีการขยายเวลาการฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 150 สัปดาหจึง
จะมีสิทธิไดรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 
การลาเพ่ือเขาอบรมวิชาการนอกสถานที่ 

อนุญาตใหแพทยใชทุนเขารับการอบรมวิชาการนอกสถานที่ไมเกินปละ 2 คร้ัง โดยตองไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาภาควิชากอน และตองสรุปรายงานการประชุมภายใน 2–4 สัปดาหหลังจากไปอบรม โดยเนนความรูใหมหรือ
สวนที่แตกตางจากความรูที่มีอยูเดิม 
 
หนาที่รับผิดชอบอ่ืนๆ 

แพทยประจําบานปที่ 3 เปนหัวหนาแพทยใชทุนโดยผลัดเปลี่ยนกันเดือนละ 1 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
กับอาจารยแพทยชวยนิสิตแพทยเวชปฏิบัติและแพทยเพิ่มพูนทักษะเสนอรายงานผูปวยใน afternoon morning 
report เปนตน 
รวมใหคะแนนนิสิตแพทยในสวนที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยแพทยรวมกับอาจารยแพทยจัดประชุมวิชาการใน
ภาควิชา 

ชวยอาจารยแพทยจัดเวรนอกเวลาราชการในสวนของแพทยเพิ่มพูนทักษะและแพทยใชทุน แลวแจงให
ธุรการภาควิชาไมนอยกวา 1 สัปดาหกอนถึงเดือนถัดไป 

ดูแลหองประชุมและหองสมุดใหเรียบรอย โดยเฉพาะโสตทัศนูปกรณ 
ชวยอาจารยแพทยตอนรับวิทยากรที่เชิญจากนอกภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
 

การประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ 
 การประเมินจะครอบคลุมตามแนวทางตามราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย โดยครอบคลุมหัวขอ
ตางๆ ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 แนวทางการประเมินตามแนวทางตามราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
ความรูความสามารถทางวิชาชีพ MCQ CRQ OSCE Chart 

audit 
Rubrics 
& 360 
degree 

Research 
& 

research 
paper 

Porfolio 

1. พฤตินิสัย เจตคต ิคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

0 0 0 ++ +++ ++ ++ 

2. ทักษะในการติดตอสื่อสารและการ
สรางสมัพันธภาพ 

0 0 ++ + +++ + +++ 

3. ความรูพ้ืนฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 
4. การบริบาลผูปวย ++     0 + 
5. ทักษะในการพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

0 0 0 ++ +++ ++ +++ 

6. ทักษะในความเปนผูนํา 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 
7. การกํากับดูแลสุขภาพ ++ ++ ++ + ++ 0 +++ 
8. การพิทักษประโยชนเพ่ือเด็ก ++ ++ ++ 0 ++ 0 +++ 

 

ขั้นตอนการประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
 การประเมินระหวางการฝกอบรมมุงเนนใหมีการประเมินอยางตอเนื่องและมีหลักฐาน โดยดําเนินการ
ประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพใหครบ 8 สมรรถนะหลัก โดยใชเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 
 1. การสอบ ภาควิชาจะจัดใหมีการประเมินความรูความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competency) โดย
จัดใหมีการสอบขอเขียน การประเมินทักษะทางคลินิก บันทึกประสบการณและการทํางานของแพทยใชทุน / แพทย
ประจําบานตลอดระยะเวลาฝกอบรม 42 เดือน ดังนี้ 

- การสอบขอเขียนภายในภาควิชาเพื่อประเมินความรูทางคลินิก โดยจะจัดปละ 1 คร้ัง ในเดือนมีนาคมของป
ถัดไป โดยจัดสอบ MCQ, CRQ และ OSCE 

- สอบประเมินความรูความสามารถระหวางการฝกอบรม pediatric in-training examination (PIE) ซึ่งจัด
โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ เปนประจําทุกป ประมาณเดือนตุลาคม 

 2. การประเมินบันทึกเวชระเบียน (chart audit) เวชระเบียนของผูปวยเปนขอมูลที่แพทยทุกคนควรให
ความสําคัญ เนื่องจากเปนการบันทึกรายละเอียดตางๆที่เก่ียวกับผูปวยไมวาจะเปนประวัติ การตรวจรางกาย การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตลอดจนเหตุผลตางๆของการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา และการบันทึกเวช
ระเบียนที่สมบูรณถูกตองเปนสิ่งที่ชวยใหแพทยสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชเปนขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยและเปนหลักฐานพยานอางอิงทางกฎหมาย 
 3. การประเมิน 360 องศา มีการกําหนดมาตรฐานจําเพาะใหสอดคลองกับของราชวิทยาลัยกุมารแพทยฯ 
และทําอยางเปนทางการ มีการบันทึกความกาวหนาของแพทยประจําบานแตละคนไวเปนลายลักษณอักษร การ
ประเมินผลจะตองกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยแจงผลการประเมินแกแพทยประจําบานอยางเปนทางการ 
เพื่อใหแพทยประจําบานไดรับทราบและปรับปรุงแกไขอยางนอยปละ 2 คร้ัง และเก็บหลักฐานการประเมินไวเพื่อ
แสดงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ของแพทยสภาเมื่อมีการตรวจสอบและประเมินสถาบัน และเมื่อพิจารณาผล
การสอบข้ันสุดทายเพื่อวุฒิบัตรฯ และปรากฏหลักฐานการประเมินอยูในทะเบียนประวัติของแพทยประจําบานแตละ
คนดวย 
 4. การประเมินทักษะการติดตอสื่อสารโดยใชแบบประเมิน ตามภาคผนวก 3 (ขอดูไดที่ภาควิชา) 
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ระเบียบการการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร 
 แพทยสภาไดกําหนดระเบียบวาดวยการออกวุฒิบัตรฯ ใหมีการสอบปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนมิถุนายนของ
ทุกป และใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
(อฝสฯ) สาขากุมารเวชศาสตร เปนผูดําเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบัตร (ว.ว.) สาขากุมารเวชศาสตร โดยผูเขาสอบ
จะตองผานการประเมินผลตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) การสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
 ครอบคลุมการประเมินทักษะการปฏิบัติทางคลินิกและหัตถการตางๆ ทักษะในการติดตอสื่อสาร และมนุษย
สัมพันธ ทักษะในการใหคําแนะนําและปรึกษาหารือแกผูปวยตลอดจนทักษะในการแกปญหาและเจตคติ 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ไดจัดใหมีการสอบ OSCE ในปลายปที่ 2 ของการฝกอบรม โดยถือเปนการสอบแบบ 
formative ผูที่สอบไมผานในคร้ังแรกจะตองทําการสอบใหมโดยสถาบันฝกอบรมมีหนาที่จัดสอบใหมให มี 
หนาที่สอนและใหคําแนะนาํจนกวาจะสอบผานใหไดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากการสอบคร้ังแรก 
2) การประเมินงานวิจัย และ/หรือ บันทึกรายงานการศึกษาผูปวย 
 ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะตองผานการประเมินงานวิจัยและ/หรือบันทึกรายงาน
การศึกษาผูปวยซึ่งผูเขาสอบวุฒิบัตรฯ เปนผูเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ (อฝส) เพื่อพิจารณา โดย
ผานการรับรองของหัวหนาภาควิชา (หรือหัวหนาสถาบัน) ของแตละสถาบันแลว ในการพิจารณางานวิจัย และ/หรือ
รายงานการศึกษาผูปวยนี ้คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อชวยในการพิจารณาดวย 
3) Portfolio (ภาคผนวกที ่7 ขอดูไดที่ภาควิชา) 
 ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตรทุกประเภท จะตองผานการประเมิน Portfolio ตามเกณฑที่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ กําหนด 
4) การสอบขอเขียน 
 4.1) ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) ไดแกวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (basic medical 
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมินความรูทาง
พื้นฐานทางคลินิกผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนแบบปรนัย ไดแกผูที่ผานการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน และสถาบัน
ฝกอบรมอนุมัติใหเลื่อนจากชั้นปที่ 2 เปนปที่ 3 แลว 
 4.2) ขอสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรูความสามารถในการ
แกปญหาและตัดสินใจผูมีสิทธิสอบขอเขียนแบบ CRQ ไดแกผูที่ผานการฝกอบรมมาแลวไมนอย 
กวา 36 เดือน และสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหเขาสอบได 
5) เกณฑผานเพ่ือรับวุฒิบัตรฯ ผูที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเพื่อรับวุฒิบัตรฯ จะตองสอบผานทั้ง MCQ และ CRQ 
ทั้งนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดทายอยูในดุลยพินิจของ อฝส. 
 
เวชระเบียน  
 ภาควิชากุมารเวชศาสตรไดกําหนดให การบันทึกเวชระเบียนของภาควิชาฯ เปนแบบการบันทึกรายงาน
ผูปวย แบบใชปญหาเปนหลัก (Problem-Oriented Medical Record, POMR) การบันทึกเวชระเบียนวิธีนี้มี
ประโยชนในการดูแลผูปวย ไมเฉพาะโรคหรือการเจ็บปวยสําคัญที่ทําใหผูปวยมาหาแพทย (disease-oriented) แต
เปนการใหการดูแลผูปวยทั้งคน (patient oriented) ตามปญหาที่สําคัญของผูปวย รวมทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม การเลี้ยงดูและอ่ืนๆ 
แพทยใชทุน / ประจําบาน มีหนาที่รับผิดชอบการบันทึกรายงานผูปวยทุกคนที่อยูในความดูแล  
 โดยทําการบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับการเจ็บปวย หรือสุขภาพของผูปวยลงในรายงานอยางครบถวน เปน
ระเบียบมีระบบและเที่ยงตรงเทาทีจ่ะทําได นักศึกษาแพทยสามารถชวยบันทึกเวชระเบียนได ทั้งนี้ทั้งนั้น ถือเปนความ
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รับผิดชอบของแพทยประจําบานในการตรวจทานแกไข และเขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเซ็นชื่อกํากับทุก
คร้ัง  
 สําหรับผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาล นอกจากการบันทึกแบบฟอรมรับผูปวยไวในโรงพยาบาลแลว แพทย
ประจําบานตองเขียน progress note ที่ผูปวยอยูในโรงพยาบาล และใหมีการบันทึกทุกคร้ังที่ผูปวยมีปญหาฉุกเฉิน มี
การทําหัตถการตางๆ และหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษา โดยลงวันที่และเวลากํากับ พรอมเซ็นชื่อทุกคร้ัง 
สวนผูปวยที่อาการคงที่ และไมตองมีการตรวจเพิ่มเติม แพทยประจําบานอาจบันทึกวันเวนวันได  
 แพทยใชทุน / แพทยประจําบาน ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เร่ืองการ
รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูปวย การสรุปเวชระเบียน การยืมเวชระเบียน และการขอสําเนาเวช
ระเบียน ตามเอกสารภาคผนวกที่ 5 
 นอกจากนี้แพทยใชทุน / แพทยประจําบานจะไดรับการสุมตรวจเพื่อประเมินคุณภาพเวชระเบียน ทั้งผูปวย
ในและเวชระเบียนผูปวยนอก เดือนละ 1 แฟม/คน โดยมีรายละเอียดตามแบบประเมินเวชระเบียนผูปวยทั้งผูปวยใน
และผูปวยนอกในภาคผนวกที่ 6 
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การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)   หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาวสิัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Residency training in Anesthesiology 
 

ชื่อวุฒิบัตร  
 (ภาษาไทย)     วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate of the Thai Board of Anesthesiology 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาวสิัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  037-395085 

สํานักงานภาควิชาวิสัญญวีิทยา โทรศัพทภายใน 10438 

 Fax 10413 

หองพักอาจารยแพทย โทรศัพทภายใน 10436 

หองพักอ.ชัยพฤกษ อ.ดุจเดือน อ.สุรภูมิ โทรศัพทภายใน 10411 

สํานักงานวสิัญญีพยาบาล โทรศัพทภายใน 10414 

หองพักฟนหลังการระงับความรูสึก โทรศัพทภายใน 10437 

หองพักเวรแพทยประจําบานวิสญัญี โทรศัพทภายใน  
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จุดมุงหมายของหลักสตูร 
มุงหวังที่จะผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาวสิัญญีวิทยา เพื่อจะไดปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผูปวยไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม เปนแพทยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชพี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อฝกอบรมแพทยใหมีความรูความสามารถดังนี ้
1. บอกหลักการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการวินจิฉัย การรักษา การผาตดัทั่วไปและการผาตัดพิเศษ

ทุกชนิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
2. ใหยาระงับความรูสึกแบบทัง้ตัวและ/หรือยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ สาํหรับการวินจิฉัยการรักษา

และการผาตัดทั่วไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. ใหการวินิจฉัยปองกัน และรักษาภาวะหรือโรคแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกทุกชนดิได 
4. ชวยฟนคืนชีพผูปวยได  (Cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 
5. ดูแลและรักษาผูปวยวิกฤตได (Management of critically ill patients) 
6. ใหการดูแลและรักษาผูปวยที่มีโรคทางระบบหายใจได (Respiratory care) 
7. ใหการวินิจฉัยและการบาํบัดรักษาความปวดชนิดเฉียบพลันและชนิดเร้ือรังได  (pain therapy) 
8. ใชเคร่ืองมือทางดานวสิัญญี และเคร่ืองมือที่เก่ียวของไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช

และ/หรือรวมตรวจสอบระบบ pipeline system ได 
9. ทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยได 
10. ใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิสญัญีแกแพทย บุคลากรทางการแพทย และบุคคลทั่วไปทีส่นใจงาน

วิสัญญีได   
11. เปนบุคคลซึ่งมจีริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม มีมนุษยสัมพันธทีด่ี กับผูปวย ญาตผิูปวยและผูรวมงาน 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางดี  รวมทั้งมีทัศนคติ และเจตคติ ที่ดีตอการเปนวิสัญญีแพทย 

จํานวนปการฝกอบรม 

แพทยประจาํบาน  มีระยะเวลาฝกอบรม 3 ป  
แพทยใชทุน มีระยะเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 42 เดือน โดยในปแรกของการฝกอบรมจะตอง

ผานโครงการเพิ่มพูนทักษะกอน โดยหมุนเวียนปฏิบัติหนาตามที่หนวยการศึกษา
กําหนด และปที่ 2, 3 และปที่ 4 ใหมาปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

อาจารยผูสอนประจําหลักสตูร 

1. ผศ.นพ.ชัยพฤกษ   กุสุมาพรรณโญ 
2. ผศ.พญ.ดจุเดือน   สีละมาด 
3. พญ.พัชนี    ภาษิตชาคริต 
4. พญ.จีรลักษณ   ลิ้มอ่ิม 
5. พญ.จุฑารัตน   เลื่อนผลเจริญชัย 
6. พญ.ผกาพรรณ   บุปผา 
7. พญ.วนิดา    จงอรุณงามแสง 
8. พญ.ธัลยาธรณ   ธนาภาโพธิวฒัน 
9. พญ.แวนดา    ภัทรธรรม 
10. พญ.โสภิศา  โสภณพัฒนา 
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อาจารยพิเศษ 

11. ผศ.พญ. สมัญญา   ทิศาวิภาต 
12. นพ.ทพ.สุรภูมิ   คลอศิริโรจน 

อาจารยผูดูแลแพทยประจําบานและแพทยใชทุน 

1. พญ.จีรลกัษณ  ลิ้มอ่ิม 
2. พญ.แวนดา  ภัทรธรรม  

 

แนวทางการฝกอบรม 
1. การฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1.1 การบรรยายจากคณาจารยในภาควิชาฯ  
1.2 การบรรยายจากอาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากตางภาควชิาหรือตางสถาบนั 
1.3 การอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการตาง ๆ ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตรของทุกสถาบัน และ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย รวมทั้งการประชุมวิชาการอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 
1.4 การเขารวมกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ของภาควิชาฯ 
1.5 การศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองจากหองสมุดประจําคณะแพทยศาสตร  หรือศึกษาจาก  Web Site  

ตาง ๆ โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ( LAN System และ wireless system ) ของ
คณะฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกสวนของคณะฯ 

2. การฝกอบรมภาคปฏิบัติและเจตคต ิภายใตการกํากับดูแลของคณาจารย 
2.1  การใหยาระงับความรูสึกแกผูปวยในหองผาตัด 
2.2 การใหยาระงับความรูสึกสําหรับหัตถการนอกหองผาตัด  ไดแก  การใหยาระงับความรูสึกสําหรับ

การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การตรวจโดยสายสวนหัวใจ และหัตถการในหนวยเจริญพันธุ 
เปนตน  

2.3 การดูแลและรับการปรึกษาจากสาขาวชิาอ่ืน ๆ  
2.4 การใหคําปรึกษาและดูแลผูปวยเก่ียวกับความเจ็บปวด  (Pain)  
2.5 การรับผิดชอบในความสมบูรณของเวชระเบียน (Anesthesia Record Form) และการบันทึกเวช

ระเบียนของผูปวยที่อยูในความดูแล 
2.6 การมีสวนรับผิดชอบและดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตแพทยชั้นปที่  5  และปที่ 6 
2.7 การทําหรือชวยทําหัตถการทางวิสัญญีวิทยา (Anesthesia Procedure) ตามขอกําหนดของ

หลักสูตรการฝกอบรม 

3. หัตถการทางวิสัญญีวทิยา 
การปฏิบัติและหัตถการที่ผูฝกอบรมตองไดทํา  

 1. ประเมินและเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการใหยาระงับความรูสึก (Preanesthetic evaluation and 
preparation) 

2. ใหยา premedication ที่ถูกตองและเหมาะสม 
3. บอกหลักการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการวินิจฉัย การรักษา การผาตัดทั่วไป และการผาตัดพิเศษทุก

ชนิด ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
4. ใหยาระงับความรูสึกแบบทั้งตัวหรือยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ สําหรับการวินิจฉัยการรักษาและการผาตัด
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ทั่วไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. ใหสารน้ํา เลือดและสวนประกอบของเลือดสําหรับการทดแทนและรักษาผูปวยอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารรถใหอุปกรณเก่ียวกับการนี้ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 6. ใหยาระงับความรูสึกดวยวิธีหรือหัตถการดังตอไปนี้ 

6.1 undermask 
6.2 endotracheal intubation 
6.3 intravenous anesthesia 
6.4 inhalation anesthesia 
6.5 balanced anesthesia 
6.6 use of muscle relaxants and its reversal 
6.7 Monitor anesthesia care 

 7. ใหยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ดวยวิธี 
7.1 Topical anesthesia 
7.2 Local infiltration 
7.3 Brachial plexus block 
7.4 Spinal anesthesia 
7.5 Epidural/ caudal anesthesia 

 8. ดูแลและรักษาผูปวยวิกฤตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
9. ใหการดูและและรักษาผูปวยดวย inhalation therapy, mechanical ventilation ที่ถูกตองและ

เหมาะสม รวมทั้งรูกลไกการทํางานของเคร่ืองมือ ตลอดจนการบํารุงรักษา 
10. ใหการรักษาความปวดเฉียบพลัน และบอกวิธีการรักษาความปวดเร้ือรังดวยวิธีที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
 11. ทําหัตถการพิเศษ 

11.1 central venous catheter cannulation 
11.2 arterial  line cannulation 

 12. ใหคําปรึกษาทางวิสัญญีวิทยาทั้งวาจาและลายลักษณอักษรได 
13. ฝกปฏิบัติ Basic Life Support และ Advanced life support ไดอยางถูกตอง 
14. ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการใหยาระงับความรูสึกรวมถึงเคร่ืองมือที่เก่ียวของกับ

งานวิสัญญีอยางมีประสิทธิภาพ 
15. ใชเคร่ืองติดตามเฝาระวังตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิสัญญีอยางมีประสิทธิภาพ และแปรผลไดอยางถูกตอง 

การปฏิบัติและหัตถการที่ผูฝกอบรมควรไดทํา (ตลอดหลักสูตร)  

 16. การใหยาระงับความรูสึกดวย special techniques: CPB, hypotensive, hypothermia, one-lung 
anesthesia, jet ventilation, laryngeal mask, electroconvulsive therapy, etc. 

17. การใหยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ดวยวิธี Field block, Peripheral nerve block, Regional 
intravenous anesthesia (Bier’s block) 
การปฏิบัติและหัตถการที่ผูฝกอบรมนาจะไดทําหากมีโอกาส (ตลอดหลักสูตร) 

 18. การใหยาระงับความรูสึกดวยวิธี insufflations 
19. การใหยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ดวยวิธี Autonomic nerve block (Stellate ganglion and celiac 

plexus block) 
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4.  การวิจัย 

4.1 กําหนดใหผูเขาอบรมฯ มีผลงานวิจัย 1 เร่ืองระหวางเวลาการฝกอบรม 
4.2 กําหนดใหผูเขาอบรมฯ ตองนําเสนอโครงรางงานวิจัย (research proposal) ในที่ประชุมวิจัย

ระดับภาควิชาฯ   ซึ่งจัดโดยหนวยวิจัยภาควิชาวิสัญญีวิทยา กอนขอการรับรองจริยธรรมจาก
คณะฯ 

4.3 กําหนดใหผูเขาอบรมฯ ตองนําเสนอผลงานวิจัยที่สําเร็จแลวในที่ประชุมวิชาการระดับภาควิชาฯ 
เปนข้ันต่ํา 

4.4 ภาควิชาฯ ไดจัดอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยสําหรับผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคนเพื่อเปนที่ปรึกษา
ในทุกข้ันตอนของการทําวิจัยตลอดระยะเวลาการฝกอบรมฯ จนกวางานวิจยัจะเสร็จสมบูรณ 

ตารางกิจกรรมวิชาการ  
Anesthesia activities : หองประชุมวสิัญญีวิทยา 

 7.30-8.30 8.30-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 
วันจันทร 
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สัปดาหที่ 1 ของเดือน 
- บรรยายพเิศษ 
- สัมมนางานวิจัย 
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วันอังคาร สัปดาหที่ 2 ของเดือน 
- M&M conference  

วันพุธ -  Anesthesia Lecture 
วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 3 ของเดือน 

- Journal club 
- Inter-department conference 
- Topic review 
- Case conference 

วันศุกร สัปดาหที่ 4 ของเดือน 
- HA conference  

 
  การฝกอบรมปที่ 1 (หมายถึงแพทยประจาํบานปที่ 1 และแพทยใชทุนปที่ 2)   
ระยะเวลาฝกอบรม 12 เดือน 
 เปนการเรียนรูพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยาสําหรับแพทยประจําบานปที่ 1 และแพทยใชทุนปที่ 2 เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรู ฝกทักษะ และประสบการณ ใหวิสัญญีแพทยไดมีความรูความสามารถในการที่จะใหยาระงับความรูสึก
สําหรับผูปวยที่มารับการผาตัดที่ไมซับซอน  รวมทั้งฝกปฏิบัติหัตถการพื้นฐานที่เก่ียวของ เชน การเปดโลงทางเดิน
หายใจ  การใสทอชวยหายใจ การเปดหลอดเลือดดําการใหยาระงับความรูสึกเฉพาะสวน และ Monitor anesthesia 
care  เปนตน 

จุดประสงคของการฝกอบรม ปที่ 1 เพ่ือใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
1. มีความรูพื้นฐานเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนินโรคและสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ

การฝกอบรมตอไป 
2. มีความรูความสามารถพื้นฐานในการประเมินผูปวย เตรียมสภาพผูปวยกอนการระงับความรูสึก  การดูแล

ผูปวยทั้งกอน - ระหวาง  และหลังการระงับความรูสึก 
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3. มีความรูความสามารถในหัตถการเบื้องตนเก่ียวกับวิสัญญีวิทยา 
4. มีความรูความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการผาตัดไมซับซอนทั้งแบบ general 

anesthesia และ regional anesthesia 
5. มีความรูความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกและแกไขปญหาเฉพาะหนาข้ันตนสําหรับการผาตัด

ผูปวยอุบัติเหตุ และการผาตัดฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ  
6. เขาใจพื้นฐานและเล็งเห็นประเด็นทางคลินิกเพื่อการทําวิจัย 
7. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานทั้งแพทยใชทุนและแพทยประจําบานรุนเดียวกันและรุนพี่ รุนนอง 

อาจารยแพทย วิสัญญีพยาบาล ศัลยแพทย พยาบาลหองผาตัด และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

คุณลักษณะที่ดีของแพทยใชทนุและแพทยประจําบานวิสัญญีวิทยา 
1. มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและตอตัวผูปวย ผูรวมงานและสังคม 
2. มีความอดทนและตรงตอเวลา   
3. มีความรูที่เหมาะสมสําหรับการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวยแตละราย โดยพิจารณาถึงประโยชนและ

ความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก และตะหนักถึงความประหยัดและความคุมทุนทางการแพทย 
4. รูถึงหนาที่ ความรู ความสามารถของตน สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน และวางแผนการรักษาที่

ถูกตองเหมาะสมได 
5. ยอมรับและแกไขในความผิดพลาดของตนเอง 
6. เขาใจสถานการณและสามารถขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
7. ใฝหาความรู และฝกฝนความชํานาญเพิ่มเติมในวิชาชีพอยูเสมอ 
8. เปนผูมีจิตใจออนโอน ใหความสําคัญและรับฟงปญหาของผูปวยดวยความจริงใจ  

การหมุนเวียนการฝกอบรมปที่ 1  
หมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 12 เดือน มุงหวังใหเกิดการเรียนรูในการระงับความรูสึกผูปวยที่มา

รับการผาตัดชนิดไมซับซอน และการเพิ่มพูนความรูทางดานอายุรศาสตรและรังสีวิทยา ภายในคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 การฝกอบรมปที่ 2 (หมายถึงแพทยประจาํบานปที่ 2 และแพทยใชทุนปที่ 3) 
ระยะเวลาฝกอบรม 12 เดือน 
 เปนการฝกอบรมในเนื้อหาเฉพาะทางในดานวิสัญญีวิทยามากข้ึน ใหการระงับความรูสึกผูปวยที่มารับการ
ผาตัดที่ซับซอนมากข้ึน เชน sub-specialties surgery ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การบําบัดรักษาอาการปวด 
respiratory and inhalation therapy รวมทั้งฝกปฏิบัติหัตถการที่เก่ียวของ เชน การทํา central venous 
catheterization, arterial catheterization, thoracic and lumbar epidural catheterization , fibreoptic 
intubation, double lumen intubation, etc  และการทําวิจัย 

จุดประสงคของการฝกอบรม ปที่ 2 เพ่ือใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
1. มีความรูเฉพาะทางในดานวิสัญญีวิทยากวางขวางและในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
2. มีความรูความสามารถในการประเมินสภาพผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการใหยาระงับความรูสึก โดย

สามารถใหการดูแลผูปวยกอน - ระหวาง และหลังการระงับความรูสึกไดอยางถูกตองเหมาะสม   
3. มีความรูความสามารถในการใหยาระงบัความรูสึกสําหรับการผาตัดที่ซับซอนมากข้ึน เชน การใหยาระงับ

ความรูสึกสําหรับการผาตัดหัวใจและหลอดเลือด  การผาตัดสมอง  การผาตัดผูปวยเด็ก การผาตัดหรือ
การตรวจทางเดินหายใจ  เปนตน 
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4. มีความรูความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกและแกไขปญหาเฉพาะหนาสําหรับการผาตัดผูปวย
อุบัติเหตุ และการผาตัดฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

5. มีความรูความสามารถในการทําหัตถการทางวิสัญญี เชน การทํา central venous catheterization, 
arterial catheterization, thoracic and lumbar epidural catheterization, fibreoptic 
intubation, double lumen intubation, etc ได  

6. มีความรูความเขาใจในการดูแลรักษาอาการปวด 
7. มีความรูความสามารถในการทําวิจัยทางวิสัญญี ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

การหมุนเวียนการฝกอบรมปที่ 2  
หมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 12 เดือน มุงหวังใหเกิดการเรียนรูในการระงับความรูสึกผูปวยที่มา

รับการผาตัดชนิดที่ซับซอนมากยิ่งข้ึน และการเพิ่มพูนความรูทางดานการดูแลรักษาอาการปวด และ respiratory 
and inhalation therapy ภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหมุนเวียนไปยังสถาบันรวม
สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณการเรียนรูและเติมเต็มในสวนที่ มศว ยังไมมีจํานวนคนไขมากเพียงพอเชน 
sub-specialties surgery เปนตน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแพทยประจําบานตางสถาบัน 

 การฝกอบรมปที่ 3 (หมายถึงแพทยประจาํบานปที่ 3 และแพทยใชทุนปที่ 4) 
ระยะเวลาฝกอบรม 12 เดือน 
 เปนการฝกอบรมในเนื้อหาเฉพาะทางในดานวิสัญญีวิทยาที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ใหการระงับความรูสึก
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและมารับการผาตัดที่ซับซอนมากข้ึน สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วถูกตอง 
รวมทั้งฝกปฏิบัติหัตถการที่เก่ียวของ เชน การทํา central venous catheterization, arterial catheterization, 
thoracic and lumbar epidural catheterization , fibreoptic intubation, double lumen intubation, etc  
การทําวิจัย และ Basic ultrasound - guided peripheral nerve block 

จุดประสงคของการฝกอบรม ปที่ 3  เพ่ือใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
1. มีความรูเฉพาะทางในดานวิสัญญีวิทยากวางขวางและในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
2. มีความสามารถในการประเมินสภาพผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการใหยาระงับความรูสึก โดยสามารถให

การดูแลผูปวยกอน - ระหวาง และหลังการระงับความรูสึกไดอยางถูกตองเหมาะสม   
3. มีความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการผาตัดที่ซับซอนมาก 
4. มีความรูความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกและแกไขปญหาเฉพาะหนาสําหรับการผาตัดผูปวย

อุบัติเหตุ และการผาตัดฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
5. มีความสามารถในการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการผาตัดหรือหัตถการนอกหองผาตัด เชน MRI, 

Infertile clinic และ หองใสสายสวนหัวใจ (cath-lab) 
6. มีความรูความสามารถในการดูแลผูปวยในหอผูปวยวิกฤต 
7. มีความชํานาญในการทําหัตถการทางวิสญัญี เชน การทํา central venous catheterization, arterial 

catheterization, thoracic and lumbar epidural catheterization , fibreoptic intubation, 
double lumen intubation, etc ได  

8. มีความรูความเขาใจในการดูแลรักษาอาการปวด 
9. สามารถทํา basic ultrasound – guided peripheral nerve block อยางงายๆ ได 
10. มีความรูความสามารถในการทําวิจัยทางวิสัญญี ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และสามารถ

นําเสนอผลงานทางวิชาการไดอยางเชื่อมั่น 
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การหมุนเวียนการฝกอบรมปที่ 3  
หมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 12 เดือน มุงหวังใหเกิดการเรียนรูในการระงับความรูสึกผูปวยที่มา

รับการผาตัดชนิดที่ซับซอนมากยิ่งข้ึน และการเพิ่มพูนความรูทางดานการดูแลรักษาอาการปวด การดูแลผูปวยในหอ
ผูปวยวิกฤต ภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหมุนเวียนไปยังสถาบันรวมสอน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสบการณการเรียนรูและเติมเต็มในสวนที่ มศว ยังไมมีจํานวนคนไขมากเพียงพอเชน sub-
specialties surgery เปนตน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแพทยประจําบานตางสถาบัน 

ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 
หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา หมายเหต ุ

การฝกอบรมปที่ 1 (เดือนที่ 1 -12)   

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดทัว่ไป  2 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมกระดูก  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดสูติ -นรี เวชวิทยา  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมยูโร  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง  0.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมทรวงอก  0.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมประสาท  0.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดเด็ก  0.5 เดือน มศว 
X-ray 0.5 เดือน มศว 
อายุรศาสตร (cardiology) 0.5 เดือน มศว 
อายุรศาสตร (respiratory) 0.5 เดือน มศว 
Elective  1 เดือน  

รวม  12เดือน  
การฝกอบรมปที่ 2 (เดือนที่ 13 - 24)   

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดทัว่ไป  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมกระดูก  2 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดสูติ -นรี เวชวิทยา  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมยูโร  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดสูติศาสตร (Painless) 0.5 เดือน ศิริราช 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมทรวงอก  0.5 เดือน ศิริราช 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดโสต ศอ นาสกิ (ENT) 1 เดือน มข. 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง  1 เดือน มข. 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมประสาท 0.5 เดือน จุฬาลงกรณ 
การระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการตรวจ MRI 

0.5 เดือน จุฬาลงกรณ 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดเด็ก 
Pain 0.5 เดือน รามา 
Respiratory care and inhalation therapy 0.5 เดือน รามา 
Elective  1 เดือน  

รวม 24 เดือน  
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หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา หมายเหต ุ
การฝกอบรมปที่ 3 (เดือนที่ 25 - 36)   

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดทัว่ไป  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมกระดูก  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดสูติ -นรี เวชวิทยา  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมยูโร  1.5 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมตกแตงและเสริมสราง  1 เดือน มศว 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมทรวงอก  1 เดือน มข. 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดศัลยกรรมประสาท  0.5 เดือน มข. 
Pain  0.5 เดือน มข. 
การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดเด็ก  1 เดือน รพ.เด็ก 
การดูแลผูปวยในหออภิบาลผูปวยหนัก  0.5 เดือน ศิริราช 
Pain 0.5 เดือน ศิริราช 
Elective  1 เดือน  

รวม 36 เดือน  
 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 กําหนดใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดงันี ้

วันธรรมดา - ใหปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 8.00 น.ของเชาวันตอไป  

วันหยุดราชาการ - ใหปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 8.00 น.ของเชาวันตอไป 

 โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของอาจารยแพทยที่อยูเวรนอกเวลาราชการในวันเดียวกัน และกําหนดให
พักในหองพักเวรที่ภาควิชาฯ กําหนดใหในบริเวณ ชั้น 4 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อความสะดวกในการตามและการปฏิบัติงาน  และไดรับคาตอบแทนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

สวัสดิการ 
1. ที่พักอาศัยภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. สวัสดิการตามสิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือตามสิทธิ์ของตนสังกัดกรณีที่แพทยประจํา

บานไดรับทุนศึกษาตอจากตนสังกัดอ่ืนที่มิใช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การลาหยุด 
 แพทยใชทุนและแพทยประจําบานสามารถลากิจ ลาพักผอนและลาปวยไดตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยอยูในดุลยพินิจของภาควิชาฯ และไมใหกระทบตอการทํางานในภาพรวม 
 
การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน 
 แพทยใชทุนและแพทยประจําบานจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามระเบียบของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือตนสังกัดกรณีที่แพทยประจําบานไดรับทุนศึกษาตอจากตนสังกัดอ่ืนที่มิใช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 การสอบและประเมินผล 
 1. ประเมินผลการปฎิบตัิงาน  การประเมินจะครอบคลุม ความรูทางวิชาการ ทกัษะในการทําหัตถการ การ
แกไขปญหา การดูแลผูปวย การบันทึกและความสมบูรณของเวชระเบียน มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

การประเมินคร้ังที่ 1 ภายหลังจากที่เร่ิมเขาฝกอบรมในภาควิชาฯ เปนเวลา 2 เดือน  

การประเมินคร้ังที่ 2 เม่ือจบการฝกอบรมปที่ 1 

การประเมินคร้ังที่ 3 เม่ือจบการฝกอบรมปที่ 2 

การประเมินคร้ังที่ 4 เม่ือจบการฝกอบรมปที่ 3 

เกณฑการประเมินผล มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 หากผลการประเมินต่าํกวา รอยละ 60 จะทําการ
ประเมินซ้ําทุกๆ 2 เดือนจนกวาจะสอบผาน 

2. ประเมินความรู 
2.1 การสอบภาคทฤษฏี จะจัดใหมีการสอบขอเขียน MCQ ปละ 1 คร้ัง เมื่อสิ้นปการฝกอบรมเกณฑ

การผาน  รอยละ 60 

2.2 การสอบภาคปฏิบัติ จะจัดใหมีการสอบ ปละ 1 คร้ัง จํานวนผูปวย 2 ราย คือ general 
anesthesia 1 ราย และ regional anesthesia 1 ราย  

เกณฑการผาน รอยละ 60 

3. ประเมินการทําหัตถการ แพทยใชทุนและแพทยประจําบานตองสรุปจํานวน case ที่ใหยาระงับความรูสึก
แยกตามสาขาวิชาทีผู่ปวยมารับการผาตัดเมื่อสิ้นปการฝกอบรม โดยอาจารยผูดูแลจะทําการพิจารณาถึงประสบการณ
ที่แพทยใชทุนและแพทยประจําบานไดรับ เพื่อนํามาจัดการหมุนเวียนในชวงเวลาตอไป และเมื่อจบหลักสูตรใหนําสถิติ
ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่เขารับการฝกอบรมใชเปนหลักฐานในการสอบเพือ่วุฒิบัตรฯตอไป 

หมายเหตุ  เมื่อผานการประเมินจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

4.  ประเมินงานวิจัย ตลอดหลักสูตรแพทยใชทุนและแพทยประจําบานจะตองทาํหรือมีสวนรวมในงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 1 โครงการ และทาํจนสําเร็จเพื่อนําเสนอในงานประชมุวิชาการที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย หรือราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยจดัข้ึน  

การพิจารณาและกําหนดบทลงโทษ 
ในกรณีที่แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมใหเห็นในเชิงประจักษ คณะ

แพทยศาสตร มศว จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวน  และพิจารณาโทษ ตามลําดับ ไดแก 

- ตักเตือนโดยอาจารยผูประสบเหตุอันไมเหมาะสมดังกลาว 
- ตักเตือนโดยอาจารยผูดูแลแพทยใชทุนและแพทยประจาํบานวสิัญญีวทิยา 
- เขาที่ประชุมคณะกรรมการดูแลหลักสูตรการฝกอบรมฯ เพื่อสอบสวนหาขอเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษ 
- เขาที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อแจงใหทราบ  และขออนุมัติบทลงโทษ 
- กําหนดบทลงโทษ  ดังนี ้
 ลงบนัทึกภาคทัณฑ 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 82 
 



 ปฏิบัติงานหรือทํางานอ่ืนเพิ่มเตมิ 
 ไมสงสอบวุฒบิัตรวิสัญญีวทิยา 
 คัดชื่อออกจากการฝกอบรม 
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 การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบานภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
หนาที่และความรับผิดชอบของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพ

ฯ/แพทยประจําบาน (หลักสูตร 42 เดือน) 
1.   หนาที่ทั่วไป  

1.1 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน ปที่ 1  
1.1.1  หมุนเวียนปฏิบัติงานตามแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส และหองฉุกเฉิน 
1.1.2 ดูแลผูปวยนอกและผูปวยในแผนกสูติ-นรีเวช ภายใตการกํากับของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/

แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 2,3,4 และอาจารย 
1.1.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย 
1.1.4   บันทึกเวชระเบียนและรายงานการบันทึกความกาวหนาของผูปวย 
1.1.5   ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
1.2 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน ปที่ 2  

1.2.1  ปฏิบัติงานตามที่ภาควิชากําหนด และตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย หัวหนาแพทย ใชทุน/
แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่3 
และ 4 ในหนวยเดียวกัน 

1.2.2  รับผิดชอบดูแลรักษาและบันทึกรายงานผูปวยทุกราย (New admission record,follow up  
record, on and off service summary) โดยความเห็นชอบและการควบคุมโดยแพทยใชทุนเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวชิาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4  

1.2.3   เปนตัวอยางที่ดี ดูแล และนํา สอน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย 
1.2.4   ลงนามในใบสั่งยาเสพติด 
1.2.5    ตรวจผูปวยในหอผูปวยที่รับผิดชอบอยางนอยวันละ 2 คร้ัง คือ เชาและเย็น (07.00-15.00 น.) 
1.2.6  พิสูจนการตายของผูปวยรวมกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร

วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4 เขียนมรณบัตรและลงนาม รับรองกอนที่ศพจะเคลื่อน
ออกไปจากหอผูปวย 

 1.2.7   รวมประชุม อภิปราย ในการประชุมวชิาการของภาควิชา ฯ ทุกคร้ัง 
 1.2.8   มีสวนรวมในการทําวิจัย (Research) และเสนอรายงานตามที่ภาควิชาฯและ/หรืออาจารยมอบหมาย 
 1.2.9   ตองประจําอยูโรงพยาบาลตามเวลาที่ภาควิชาฯกําหนด  
 1.2.10 การลาปวยหรือลากิจ ใหปฏิบัติตามระเบียบการลา 
 1.2.11 งดเวนการปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ เพื่อหารายไดในขณะที่เปนแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 2 

  

 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 84 
 



1.3   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3  
1.3.1 ปฏิบัติงานตามที่ภาควิชา ฯ กําหนด และตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย หัวหนาแพทยใชทุนและ

แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่ 3 ใน
หนวยเดยีวกัน 

1.3.2 ใหคําแนะนํา ควบคุมชวยเหลือและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 4  

1.3.3 รับผิดชอบตรวจแกไขรายงานผูปวยที่แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 2 บันทึก  แลวใหเรียบรอย ครบถวนและใหการดูแลรักษา
ผูปวยดวยความเห็นชอบของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  

1.3.4 เปนตัวอยางที่ดี ดูแล แนะนํา ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย 
1.3.5 ตรวจผูปวยในหอผูปวยที่รับผิดชอบรวมกับแพทยใชทนุเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ

วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 2 และปที่ 4 อยางนอยวันละ 2 คร้ัง คือเชาและเย็น 
(07.00 และ 15.00 น.) 

1.3.6 รวมประชุม อภิปรายในการประชุมวิชาการของภาควิชา ฯ ทุกคร้ัง 
1.3.7 มีสวนรวมในการทําวิจัย (Research) และเสนอรายงานตามที่ภาควิชาฯ  และ/หรืออาจารย

มอบหมาย 
1.3.8 ตองประจําอยูโรงพยาบาลตามที่ภาควิชาฯกําหนด 
1.3.9 การลาปวย และลากิจ ใหปฏิบัติตามระเบียบการลา 

1.4   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
1.4.1    ปฏิบัติงานตามที่ภาควิชา ฯ กําหนด และตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย แพทย 
1.4.2 ใหคําแนะนํา ควบคุมชวยเหลือและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/

แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่ 2 และ 3   
1.4.3 รับผิดชอบตรวจแกไขรายงานผูปวยที่แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ

วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 บรรทุกแลวใหเรียบรอยครบถวนและใหการดูแลรักษา
ผูปวยดวยความเห็นชอบของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  

1.4.4 เปนตัวอยางที่ดี ดูแล แนะนํา ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย และ
รับผิดชอบสงการประเมินผลที่ธุรการของภาควิชาฯ 

1.4.5 รับผิดชอบในการปรึกษา รับปรึกษา และยายผูปวยทั้งภายในภาควิชาฯ และตางภาควิชา ภายใต
ความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ 

1.4.6 พิจารณาผูปวยนอกออกจากโรงพยาบาล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่รับผิดชอบผูปวยนั้น และ
รับผิดชอบการสรุปเวชระเบียนผูปวยทุกรายที่จําหนายจากหอผูปวยที่รับผิดชอบ 

1.4.7 ตรวจผูปวยในหอผูปวยที่รับผิดชอบรวมกับแพทยใชทนุเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1,2 และปที่ 3 อยางนอย วันละ 2 คร้ัง คือ เชาและเย็น 
(07.00 และ 15.00 น.) 

1.4.8 รับผิดชอบและติดตามการตรวจศพ และรายงานในภาควิชาฯ 
1.4.9 ชวยเหลือในการศึกษา คนควาของอาจารยหรือคนควาทางวิชาการที่ตนสนใจภายใตคําแนะนําดูแล

ของอาจารย 
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1.4.10 ชวยเหลือการปฏิบัติงานของหัวหนาแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน เพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานรวมประชุม นําอภิปรายในการประชุมวิชาการของภาควิชาฯ
ทุกคร้ัง 

1.4.11 ตองประจําอยูโรงพยาบาลตามที่ภาควิชาฯกําหนด 
1.4.12 การลาปวย และลากิจ ใหปฏิบัติตามระเบียบการลา 

2.   หนาที่ประจําหนวยตาง ๆ  
2.1  หอผูปวยสูติกรรม 8/1,8/2 

2.1.1 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานป
ที่ 2    

2.1.1.1 ชวยผาตัดผูปวยสูติกรรม case elective ในเวลาราชการ 
2.1.1.2 ปฏิบัติหัตถการตอไปนี้ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/

แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3,4 และอาจารย 
2.1.2.2.1 ตรวจผูปวย OPD ANC ทุกวันจันทร,ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
2.1.2.2.2 ตรวจผูปวย OPD ANC high risk pregnancy ทุกวันจันทร,พุธ 
2.1.2.2.3 จายผูปวยใหนักศึกษาแพทย ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ

ฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่3 และ 4  
2.1.2.2.4 รวบรวมขอมูลของ Monthly report ในหอผูปวยสูติกรรม และนําสงใหเรียบรอย

ตามเวลาที่กําหนด 
2.1.2.2.5 จัดตารางการผาตัดผูปวยสูติกรรม (ผูปวยสามัญ) และตารางการทําหมันหลังแทง 

ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4 

2.1.2.2.6 ดูแลผูปวยหอผูปวยสูติกรรม ภายใตการควบคุมดูแลของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานป ที่ 3 และปที่ 4 

2.1.2  แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3  
2.1.2.1 ปฏิบัติหัตถการตอไปนี้ ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 หรืออาจารย 
2.1.2.1.1 รวมกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานปที่ 1 ,2 ทํา MR ขูดมดลูก ผาตัดเล็ก 
2.1.2.1.2 ทําผาตัดทางสูติกรรมตามตารางผาตัดในเวลาราชการ และผูปวยฉุกเฉิน 
2.1.2.1.3 ตรวจผูปวยนอก OPD ANCทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา09.00น.หรือเวลา 08.30น. ในวันที่ไม

มี morning activity 
2.1.2.1.4 ตรวจผูปวย OPD ANC high risk pregnancy   
2.1.2.1.5 ดูแลผูปวยที่หอผูปวยสูติกรรม ภายใตการควบคุมดูแลของแพทยใชทุนเพื่อ 
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 
2.1.2.1.6 ตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูงทางสูติศาสตรที่แผนกผูปวยนอก 

 2.1.3   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
2.1.3.1  รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยในหอผูปวยสูติกรรมทุกรายโดยความเห็นชอบของอาจารย 
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2.1.3.2 รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลการรับผูปวย บันทึกประจําวัน on and off 
service,progress note,summary record ของนักศึกษาแพทย แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่1และปที่ 2  

2.1.3.3 รับปรึกษาและติดตามดูแลผูปวยสูติกรรมจากภาควิชาอ่ืน โดยความเห็นชอบของ อาจารย 
2.1.3.4 ตรวจผูปวย OPD ANC ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแต 08.30 น. 
2.1.3.5 ตรวจผูปวย OPD ANC high risk pregnancy ทุกวันจันทร-พุธ  
2.1.3.6 ทําการผาตัดสูติกรรมตามตารางการผาตัดในเวลาราชการ และผูปวยฉุกเฉินทางสูติกรรม 
2.1.3.7 รับผิดชอบขอมูล Monthly report ของผูปวย 
2.1.3.8 รับผิดชอบการจัดตารางผาตัดผูปวยสูติกรรม (ผูปวยสามัญ) 
2.1.3.9 ใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม การตรวจวินิจฉัยทารกกอนคลอด รวมทั้งการเจาะตรวจน้ําครํ่า 

 2.2  หอผูปวยหลังคลอด 
 2.2.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

2.2.1.1 ตรวจผูปวย OPD ANC และ Family planning ทุกวันเวนวันจันทรหรือพุธที่เขาผาตัดทําหมัน  
2.2.1.2 ฟงพยาบาลสอนสตรีตั้งครรภที่ OPD ANC ทุกวันจันทรแรกของเดือนเวลา 07.30 น.  
2.2.1.3 ทําหมันในวันพุธ ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
2.2.1.4 รับผิดชอบแบบบันทึกและรวบรวมขอมูล Monthly report ของผูปวย และนําสง แพทยใชทุน

เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 ประจํา
หองคลอดใหเรียบรอยตามเวลาที่กําหนด 

2.2.1.5 จัดตารางผาตัดทําหมันหลังคลอด ขูดมดลูก และผาตัดเล็ก จาก OPD GYN ทุกวัน ภายใตการ
ควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานปที่ 2 และ 3  

 2.3   หอผูปวยนรีเวช 
 2.3.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 
1 และ 2 

2.3.1.1  ตรวจผูปวยที่ OPD Gyn ทุกวัน เวลา 09.00-12.00 น. ตรวจผูปวยพรอมทั้งรับผิดชอบการรับ
ผูปวยไวรักษา 

2.3.1.2   รับปรึกษาผูปวยจากหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินในเวลาราชการและดูแลผูปวย admitฉุกเฉินที่หอ
ผูปวยนรีเวช 

2.3.1.3 สรุปผลเนื้อและการตรวจรักษาในใบสรุป chart กอนจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
2.3.1.4 จายผูปวยใหกับนิสติแพทย ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/ แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ4 
2.3.1.5   ดูแลผูปวยหอผูปวยนรีเวชภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4 
2.3.1.6   รับผิดชอบตารางผาตัดและสงพิมพที่ธุรการภาควิชาฯ ไมชากวา 14.00 น.ภายใตการควบคุม

ของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานปที่ 3 และ 4 

2.3.1.7   ชวยผาตัดตามตารางผาตัด และผูปวยฉุกเฉินทางนรีเวชทุกวัน 
2.3.1.8   บันทึกการผาตัด ผลเนื้อ และสรุปการรักษาลงในสมุดเวชระเบียนของหอผูปวย ดูแลผูปวยหอ

ผูปวย 
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 2.3.2   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3  
 2.4.2.1   ชวยและทําผาตัด และผาตัดฉุกเฉินทางนรีเวชในเวลาราชการ ภายใตการควบคุมของอาจารย 
รับปรึกษาผูปวยฉุกเฉินนรีเวชกรรม 

2.4.2.2   ตรวจผูปวยนอกนรีเวช 
2.4.2.3   ควบคุมดแูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยและแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2  
2.4.2.4   ควบคุมการจายผูปวยใหนักศึกษาแพทยของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ แพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 2  

  2.3.3   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
2.4.3.1   รับผิดชอบการดูแลรักษาผูปวยทุกราย โดยความเห็นชอบของอาจารยรับผิดชอบควบคุมการ

ปฏิบัติงานและดูแลการรับผูปวย บันทึกประจําวัน 
2.4.3.2   รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลการรับผูปวย บันทึกประจําวัน on off service  

record ของนักศึกษาแพทย แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1, 2และ 3 

2.4.3.3   ใหคําปรึกษาและตรวจรักษาผูปวยที่มีปญหาทางนรีเวชจากภาควิชาอ่ืน โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย 

2.4.3.4   ทําผาตัดผูปวยและชวยผาตัดตามตารางผาตัด รวมทั้งการผาตัดฉุกเฉินทางนรีเวช ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยแพทย 

2.4.3.5    ควบคุมและดูแลการจัดผูชวยผาตัด ไดแก แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานนักศึกษาแพทย ตลอดจนการรักษาเวลา การ
รักษาระเบียบหองผาตัดใหเปนไปตามความถูกตองและเรียบรอย 

2.4.3.6    รับผิดชอบขูดมดลูกผูปวยที่นัดจาก OPD Gyn ใหหองผาตัด 
2.4.3.7    ควบคุมและรับผิดชอบ การทํา Monthly report Gyn ประจําเดือนที่รับผิดชอบ ใหเปนไป

ตามระเบียบของภาควิชาฯ 

2.4   หนวยหองคลอด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.30 น. 
 2.4.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 
1 และ 2 

2.4.1.1   ใหการดูแลผูปวยรับใหมทุกราย และรายงานแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4 และ ควบคุมกํากับตรวจสอบ 
Admission Note ของนักศึกษาแพทยป 6 ใหสมบูรณครบถวน 

2.4.1.2   ใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิดตลอดเวลา และปรึกษาแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 หรือปที่ 4 ทุก คร้ังเมื่อมี
ปญหา 

2.4.1.3   ควบคุมการทําคลอดปกติ คนไข service ของนิสิตแพทย 
2.4.1.4   ทําคลอดผิดปกติภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน

เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 หรือปที่ 4หรืออาจารย 
2.4.1.5   ดูแลรับผิดชอบผูปวยที่มีอาจารยเปนเจาของไขพรอมกับรายงานใหอาจารยเจาของไขทราบ 
2.4.1.6   ทํา  Monthly report OB ประจําเดือนที่รับผิดชอบ และสงพิมพที่ธุรการ ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดมา 
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 2.4.2   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3  
2.4.2.1   ใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิดตลอดเวลารวมกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ ปรึกษาแพทยใช ทุนปที่ 2 
ทุกคร้ังที่มีปญหา 

2.4.2.2   ทําคลอดผิดปกติภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 หรืออาจารย 

2.4.2.3   รับผิดชอบการรวบรวมรายงาน  Monthly report OB ประจําเดือนที่รับผิดชอบ และ เสนอ
กับอาจารยผูควบคุมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามระเบียบของภาควิชาฯ 

2.4.2.4   รับผิดชอบการจายผูปวยใหนักศึกษาแพทย 
2.4.2.5   รับผิดชอบผาตัดคลอดฉุกเฉินภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 หรือ อาจารย 

 2.5.3 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
2.5.3.1   รับผิดชอบผูปวยทุกคน และใหการดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา รวมกับแพทย ประจําบานปที่ 

1 และปที่ 2 และทําหนาที่คัดแยกคนไข High Risk และพิจารณาจัดผูทําคลอดโดยความ
เห็นชอบของอาจารย 

2.5.3.2   ควบคุมการทําหัตถการของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1, 2และปที่ 3 โดยความเห็นชอบของอาจารย 

2.5.3.3   ทําหัตถการโดยความเห็นชอบ หรือภายใตการควบคุมของอาจารย 
2.5.3.4   รับผิดชอบการผาตัดคลอดฉุกเฉินภายใตการควบคุมของอาจารย 
2.5.3.5   รับผิดชอบใชเคร่ือง Fetal Monitor,Ultrasound  
2.5.3.6   รับผิดชอบการรวบรวมรายงาน Monthly Report OB ประจําเดือนที่รับผิดชอบใหเปนไป

ตามระเบียบของภาควิชาฯ 
2.5.3.7   รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแลการรับผูปวย การบันทึกเวชระเบียนของนิสิตแพทยป

ที่ 6 และแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานปที่ 1, 2 และ 3 

2.5   การอยูเวร ใหปฏิบัติตามตารางการอยูเวรของภาควิชาฯ และหามแลกเวรโดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารย 
 2.5.1   วันธรรมดา รับเวร 16.00 น. โดยเร่ิมที่หองคลอด และสงเวร 07.00 น. ของวันรุงข้ึน 
  วันหยุดราชการ รับเวร 08.00 น. โดยเร่ิมที่หองคลอด 
  ยกเวน  เวนคืนกอนวันหยุดราชการจะตองสงเวร 08.00 น. ในวันรุงข้ึนที่เปน 
      วันหยุดราชการ และเวรวันหยุดราชการที่วันถัดไปเปนวันเปดทํางาน 
      ใหสงเวร 07.00 น. เชาวันเปดทํางานนั้น 
   ตองมีการรับเวร-สงเวรระหวางแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานแตละชั้นปทุกวัน 

 2.5.2   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 
1 และ 2  
  ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับแพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 หนวยหองคลอด 

2.5.2.1 ศึกษาวิธีการ และระเบียบตาง ๆ ในการดูแลจากหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินโดยแพทยประจําบานปที่3 
หรือแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน
ปที่ 4 รวมดูแลผูปวยทุกรายในระยะ 3 เดือนแรก 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 89 
 



2.5.2.2 ในระยะหลัง 3 เดือนแรก ใหเปนผูรับปรึกษาผูปวยจากหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินและใหการดูแล
รักษาภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่3 และ 4 

2.5.2.3 รับปรึกษาผูปวยที่มาจากหอผูปวยตาง ๆ ของภาควิชาฯภายใตการควบคุมและใหความเห็นในการ
ดูแลรักษาจากแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานปที่ 4 

2.5.2.4 ชวยผาตัดคนไขฉุกเฉินทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม 
2.5.2.5 จายผูปวยฉุกเฉินใหนักศึกษาแพทยที่อยูเวร 

 2.5.3   แพทยประจําบานปที่ 3  
2.5.3.1   ปฏิบัติหนาที่ เชนเดียวกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ

ฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 ที่หนวยหองคลอด  และดูแลผูปวยที่หนวยเวชศาสตรฉุกเฉินในกรณีที่
แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 
และปที่ 2 (เวรนอก) ปฏิบัติหนาที่ไมได 

2.5.3.2  ในระยะ 3 เดือนแรกใหรับปรึกษาผูปวยจากหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน โดยใหการดูแลรักษารวมกับ
แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 ภายใตการควบคุมของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  

2.5.3.3 ในระยะหลัง 3 เดือนแรก ควบคุมการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2ที่หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

2.5.3.4 ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยปที่ 6 แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวฒุิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 ภายใตการดูแลของแพทย
ใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  

2.5.3.5 รับปรึกษาและใหการรักษาผูปวยที่มีปญหาจากหอผูปวยตาง ๆ ของภาควิชาฯรวมทั้งผูปวยจาก
หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน หากแพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 ไมสามารถปฏิบัติงานไดในขณะนั้น 
ภายใตการควบคุมและใหความเห็นจากแพทยประจําบานปที่ 4 

2.5.3.6 ชวยผาตัดและทําผาตัด (อยูในดุลยพินิจของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 และอาจารย) ผูปวยฉุกเฉินทั้งทางสูติกรรมและนรี
เวชกรรม 

 2.5.4   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
2.5.4.1  เปนหัวหนาเวร รับผิดชอบผูปวยทุกราย และรับผิดชอบการดูแลควบคุม การปฏิบัติงานของแพทย

ใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชพีฯ/แพทยประจําบานปที่ 1, 2 และ
ปที่  3 ใหถูกตองสมบูรณ 

2.5.4.2 รายงานผูปวยที่มีปญหาทุกรายและเหตุการณตออาจารยเวร 
2.5.4.3 ดูแลและควบคุมการอยูเวรใน และเวรนอกของนักศึกษาแพทยปที่ 4 และ 6 ใหเปนไปตามตาราง

การอยูเวร 
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3. หนาที่หัวหนาแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บาน 

  หัวหนาแพทยประจําบานเปนตําแหนงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนผูที่ไดรับเลือกจากแพทยใช
ทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน ที่ 4 นอกเหนือจากหนาที่
ทั่วไป และหนาที่ประจําหนวยตาง ๆ แลว หนาที่ของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานยังรวมถึง 

3.1 เปนผูแทนของภาควิชาในการบริหารงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานตามที่ภาควิชามอบหมาย 

3.2 เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ แนะนําแพทยประจําบานเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน 
3.3 รายงานเหตุการณหรือผลงานที่เกิดข้ึนในภาควิชาฯ ตออาจารยผูรับผิดชอบ และประธานโครงการ

ฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานเปนผูประสานงานระหวางแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานและอาจารย 

3.4 เปนผูแทนภาควิชาฯ ในการประชุมตาง ๆ ที่ภาควิชามอบหมาย 
3.5 เปนตัวแทนแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชพีฯ/แพทยประจาํบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา

บานในการประชุมรวม ระหวางอาจารยและพยาบาล 
3.6 รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย 
3.7 ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ

วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานตออาจารย 
3.8 ปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาฯ กําหนด หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูดูแล 

 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 ให
ฟงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 วันตอ 1 คร้ัง หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 ให
ปฏิบตัิงานอกเวลาราชการ 4 วันตอ 1 คร้ัง หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 ให
ปฏิบัติงานอกเวลาราชการ 5 วันตอ 1 คร้ัง หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานอยูเวรตาม
ตารางการอยูเวรของภาควิชาฯ อยางเครงครัด 
ภารกิจ 

1. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกคนจะตองอยูภายในโรงพยาบาล สามารถที่จะตามตัวไดโดยรวดเร็ว ปฏิบัติงานจริง 
และตรงตอเวลา  

2. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่ได
แลกเปลี่ยนเวรหากันหากผูที่ไดรับเปลี่ยนเวรไมมา ผูรับผิดชอบคือแพทยที่มีชื่ออยูในตารางเวร การแลกเวรตองยื่นใบ
ขอแลกเวรตอโครงการฝกอบรมฯ และไดรับอนุญาตและจึงสามารถแลกเวรได 

3. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีหนาที่ดูแลผูปวยหองคลอด หอผูปวย หองผาตัดและหองฉุกเฉิน 

4. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 
มีหนาที่เปนหัวหนาเวรรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการของแพทยประจําบานทั้งทีม และมีหนาที่นํา
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นักศึกษาแพทยและแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 
round ผูปวยในเวลาประมาณ 21.00 น ของทุกวัน 

5. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 
ที่เปนหัวหนาเวรมีสิทธิ์จะปรับเปลี่ยนและสั่งการทํางานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1, 2 และ 3 ไดตามความเหมาะสมตอสถานการณแตละวัน รวมทั้งมีหนาที่
รายงานตออาจารยแพทยที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

6. การดูแลผูปวยทั้งที่ดวนและไมดวนนั้นหากแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่อาวุโสนอยกําลังติดภารกิจอยูแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่อาวุโสมากกวาตองใหการดูแลผูปวยทันที ไมมีการใหผูปวยรอ 

7. ใน 3 เดือนแรกของปการศึกษา ใหหองฉุกเฉินนอกเวลาราชการรายงานผูปวยฉุกเฉินตอแพทยใช
ทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 หรือ 4 โดยตรง และให
แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 หรือ 4 พาแพทยใช
ทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1 และ 2 ลงไปรวมดูแลผูปวย
ดวยกัน 

8. หากประสบปญหาในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหรายงานตออาจารยที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทันท ี

9. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่
ปฏิบัติไมถูกตอง จะไดรับการประเมินและ feed back จากโครงการแพทยประจําบาน และหัวหนาภาควิชา รวมทั้ง
อาจมีบทลงโทษตามแตการพิจารณา 

10. ใหแพทยใชทุนเพื่อวฒุิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 
3 และ 4 จัดสอนแกนักศึกษาแพทยปที่ 4,6 ตามที่ภาควิชาฯกําหนด 

 

การเรียนการสอน การทบทวนความรู 
สําหรับแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

เพื่อเปนการเตรียมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานใหมใหพรอมสําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเบื้องตน ทางโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานและหนวยตาง ๆ จะจัดใหมีการเรียนการสอน
พื้นฐานทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ในชวงแรกของการฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
วัตถุประสงค  

1.    อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนในการซักประวัติ/ตรวจรางกาย รวมทั้งการบันทึกรายงานที่เหมาะสม 
2.    อธิบายความรูพื้นฐานเบื้องตนที่สําคัญสําหรับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ไดแก กายวิภาค

ของระบบสืบพันธุ และสรีระวิทยาการเจริญพันธุ 
3.    อธิบายปญหาฉุกเฉินทางสูต-ินรีเวช ที่พบบอย รวมทั้งแนวทางการดูแลรักษา 
4.    อธิบายหลักการ และวิธีการดูแลการคลอดระยะตาง ๆ แบบ Active management  
5.    อธิบายปญหาที่พบบอยที่หนวยตรวจผูปวยนอกนรีเวช รวมทั้งแนวทางการดูแลรักษา 
6.    อธิบายหลักการทําหัตถการที่พบบอยทางสูตินรีเวช 
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การจัดการเรียนการสอน 
ทางโครงการจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย และแบบการสอนแสดงในหัวขอตาง ๆ รวมกับ

อาจารย ดังนี้  
Orientation Lecture 

1.    ANC common problems and management 
2.    Common problems in OPD GYN 
3.    Leucorrhea 
4.    Antepartum fetal surveillance 
5.    Medical record  
6.    Acute abdomen 
7.    Operative obstetrics  
8.    Surgical technique 
9.    Pro and post operative care 
10. Newborn resuscitation 
11. Labor management  
12. Induction of labor  
13. Postpartum hemorrhage  
14. การดูแลผูปวยมะเร็งนรีเวช 
15. Prenatal diagnosis Management of gynecologic oncology 
16. Palliative care 

 
หัวขอบรรยายสําหรับนิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก 

1. Introduction to Military Medicine  
2. Concept of Health Promotion 
3. แนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสําหรับแพทยประจําบาน 
4. Basic Toxicology 
5. Basic Concept in Immunology 
6. Common Genetic Disorders 
7. Psychiatric Reaction for Chronic Illness 
8. กฎหมายกับการแพทย 
9. Wound Healing 
10. Basic Use of Blood Component 
11. Immunization and Chemoprophylaxis 
12. Basic Physiology and Principle of Exercise Training 
13. Principle and Rational of Treatment with Antibiotics 
14. Respiratory Care and Oxygen Therapy 
15. Basic Eye Disease 
16. บทบาทของแพทยสภากับการทํางานของแพทยเฉพาะทาง 
17. การบริหารจัดการและความคุมคาทางการแพทย 
18. Principles of Pharmacology for Clinicians 
19. Health Economic 
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20. Nutrition in Specific Condition 
21. Pain Management 
22. Principle of Cancer Therapy 
23. Drugs Prescription in Pregnancy 
24. กฎหมายและจริยธรรม 
25. Hematopoietic Stem Cell Plasticity 
26. Organ Transplant 
27. Principle Imaging Study 

การประเมินผล 
- จากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และภายหลังการปฏิบัติงาน 6 เดือน  

- จากการสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
 
การเรียนการสอนจริยธรรมทางการแพทยสําหรับแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

ในปจจุบันมีประเด็นปญหาที่เก่ียวของกับจริยธรรมทางการแพทยไดถูกรองเรียนไปยังแพทยสภาเปนจํานวน
มาก สวนใหญเปนกรณีปญหาที่เก่ียวของกับทางสูตินรีแพทยโดยตรง เพื่อใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานตระหนักถึงปญหาดังกลาว และมีความเขาใจสาเหตุ และแนวทาง
แกไข ทางโครงการจึงจัดใหมีการเรียนการสอนดานจริยธรรมข้ึน 
 วัตถุประสงค 

1. ระบุปญหาทางจริยธรรมทางแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เก่ียวของกับทางสตูินรีเวช รวมทั้งคาดคะเนแนวโนม
ของปญหาจริยธรรมที่จะเกิดข้ึน 

2. อธิบายสาเหตุของปญหาจริยธรรม และแนวทางแกไข 
3. ตระหนักถึงมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล และสิทธิผูปวย 

วิธีดําเนินการ 
จะมีการสอดแทรกการเรียนการสอนที่เก่ียวกับจริยธรรม อยางสม่ําเสมอทั้งในการเรียนการสอนในหอผูปวย 

หนวยตรวจผูปวยนอก หองคลอด หองผาตัด และการเรียนในชั้นเรียน เชน ระหวางการทํา case analysis เปนตน 
อยางไรก็ดีทางโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานยังไดจัดเวลาใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับจริยธรรมทางการแพทยโดยเฉพาะ 

-  การนําเสนอกรณีตัวอยาง 
- การบรรยายพิเศษ 

การบรรยายหรือสัมมนา 
เปนกิจกรรมวิชาการอยางหนึ่งที่ทางหนวยตาง ๆ จัดข้ึนซึ่งผูดําเนินการอาจเปนแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร

วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานอาจารยของภาควิชาและอาจารยนอกภาควิชา 
วัตถุประสงค 

1. รวบรวมขอมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับหัวขอที่กําหนดไวอยางมีระบบและครอบคลุม 
2. นําเสนอ และอภิปรายในหัวขอตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนดโดยใชสื่อการสอนอยางเหมาะสม 
3. สามารถนําความรูที่นําเสนอไปประยุกตใช 
4. เสนอแนะหัวขอที่ควรทําการศึกษาวิจัยตอไปในเร่ืองที่เก่ียวของ 
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กิจกรรม 
1. ทางหนวย/โครงการจะมอบหมายหัวขอใหกลุมผูรับผิดชอบไปทําการเตรียมอยางนอย 1 เดือน กอนนําเสนอ 
2. ทําการศึกษาคนควาหาขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงตาง ๆ เชน ตํารา วารสาร Medline และ Internet เปนตน 
3. วิเคราะหและสรุปขอมูลที่ได แลววางแผนกําหนดรูปแบบนําเสนอ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
4. บรรยายในที่ประชุมของภาควชิา ฯ ตามวัน เวลาที่กําหนด 
5. สรุปรายงานประกอบดวย หัวขอเร่ือง หัวขอยอยที่บรรยาย การนําไปประยุกตใชและประเด็นที่ควร

ทําการศึกษาวิจัยตอไป นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแลวสงประธานโครงการฝกอบรมแพทยใชทุน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานภายใน 2 สัปดาห หลังจาก
การนําเสนอ กลุมผูรับผิดชอบอาจทําเปนรายงานฉบับสมบูรณเพื่อไวใชอางอิงสําหรับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานอ่ืน ๆ ตอไปก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
และหากมีคุณภาพดีพอจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพในวารสารตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

การประเมินผล 
1. อาจารยที่ปรึกษาประเมินจากการเตรียมงาน การนําเสนอ และรายงาน 
2. โครงการประเมินจากการสังเกตขณะบรรยาย และจากรายงานทีส่ง 

Interesting case  
 เปนรูปแบบการศึกษาเพื่อใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานฝกฝนในการแกปญหาแบบมองไปขางหนาซึ่งจะตองนําไปปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผูปวยตอไป 
วัตถุประสงค 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาของผูปวยไดอยางมีระบบ และถูกตอง 
2. สามารถใหการวินิจฉัยแยกโรคที่ครอบคลุมปญหาของผูปวย รวมทั้งบอกวิธีการสืบคนหาสาเหตุของปญหา 
3. อธิบายการดูแลรักษาผูปวย และแนวทางปองกันการเกิดโรค 

กิจกรรม 
1. หนวยตาง ๆ/โครงการเลือกกรณีผูปวย/หัวขอใหกลุมผูรับผิดชอบไปศึกษาอยางนอย 1 เดือน กอนนําเสนอ 
2. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานผูรับผิดชอบทํา

การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผูปวยรวมทั้งขอมูลทางวิชาการที่เก่ียวของจากแหลงอางอิงตาง ๆ มาทําการ
วิเคราะหและสรุป ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา 

3. วางแผน และกําหนดรูปแบบการนําเสนอใหผูเขารวมมีสวนรวมในกิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
4. นําเสนอกรณีผูปวย ทั้งนี้โดยใชสื่อที่เหมะสมและใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวมในการวินิจฉัยปญหาและแกไข 
5. สรุปรายงานกิจกรรมที่ทําสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและสงประธานโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อ

วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานภายใน 2 สัปดาห หลังการ
นําเสนอ 

ประเมินผล 
1. อาจารยที่ปรึกษาสังเกตจากการเตรียมงานตาง ๆ และการนําเสนอตลอดจนรายงาน 
2. ทางโครงการประเมินจากกิจกรรมที่เสนอ และรายงาน 

การเขียนรายงานสรุป  
1. วันที่ทํา  
2. ผูรับผิดชอบ 
3. ชื่อผูปวย/HN 
4. การวินิจฉัย 
5. แนวทางการรักษา 
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วารสารสโมสร Journal club 
วัตถุประสงค 

1. ใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒบิัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานสามารถอาน 
และพิจารณางานวิจัยไดอยางถูกตอง 

2. ติดตามความรู และเทคโนโลยีตาง ๆ ไดทันเสมอ 
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ

วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 
กิจกรรม 

1. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานผูรับผิดชอบหา 
Journal ที่จะนําเสนอ โดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเร่ืองที่จะทําควรเปนทาง general Gyn,OB 

2. เตรียมนําเสนอ และนําเสนอในวันที่กําหนด 
 

ประเมินผล 
 จากการนําเสนอและตอบขอซักถามในชั่วโมง 
ผูรับผิดชอบ 
 โครงการฝกอบรม แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

Pre-Interhospital Conference 
ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยไดจัดใหมีการประชุมวิชาการระหวางสถาบันฝกอบรมเปนประจํา

ทุก 2 เดือน โดยสลับหมุนเวียนไปตามสถาบันตาง ๆ กิจกรรมที่จะจัดเปนรูปแบบการแกปญหาของผูปวยทั้งทางสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา ตั้งแตการวินิจฉัยแยกโรค การตรวจคน การรักษา และการปองกัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และ
เพิ่มความมั่นใจของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานกอนไป
รวมประชุมทางโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานจะจัดใหมีการประชุมกอนที่จะมี Interhospital conference ข้ึน 
กิจกรรม 

1. ใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4 
ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูดาํเนินการประชุม 

2. นําเสนอขอมูลผูปวยเทาที่ไดรับจากสถาบันเจาภาพมาทําการวิเคราะหโดย 
- สรุปเนื้อหา 

- ใหการวินิจฉัยแยกโรค 

- บอกขอมูล หรือการตรวจคนที่ตองการ 

- สมมุติสถานการณตาง ๆ และใหการดูแลรักษาและปองกัน 
การประเมินผล 

1. จํานวนผูเขารวมประชุม 
2. จากการสอบถามแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา

บานที่เขารวมประชุมเมื่อสิ้นปการศึกษา 
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Weekly Report 
Objective 

1. เพื่อใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเขาใจ
หลักในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในดานสูติ-นรีเวช เปนหมวดหมู รวมทั้งทราบวิธีการในการคนควาหาขอมูล
ตาง ๆ เหลานั้น 

2. สามารถรายงานขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมมาไดนั้น ใหผูอ่ืนฟงเขาใจได 

ผูรับผิดชอบ 
Weekly Report Gyn 

- แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 1
และ  2  หอผูปวยนรีเวช เปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ นําเสนอภายใตความรับผิดชอบรวมกับแพทยใชทุน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 และ 4 และอาจารยประจําหอ
ผูปวยนรีเวชของเดือนนั้นๆ 
 
Weekly Report OB 

- แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา 
บานปที่ 1และ 2 (หองคลอด) เปนผูรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของหองคลอด และหอผูปวยหลังคลอด 
 
วิธีทํา 
 แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานผูรับผิดชอบจะตอง
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามแบบฟอรมตนฉบับของภาควิชาฯ และนําเสนอในวันที่ภาควิชากําหนด 
 
การประเมิน 

1. อาจารยผูควบคุมประเมินจากการนําเสนอ และรายงาน 

ตารางกิจกรรมวิชาการ 
วัน-เวลา จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

08.00-09.00 น. Weekly  
Report 

Special Lecture Journal Digest Rapid  
Quit 

Research 
Progression 
Methodology 

12.00 น.      

13.00-14.30 น.  Interesting 
Case/Grand 
Round 

OB-PED 
Conference 
ทุก 2 เดือน 

Topic 
review/Journal 
club 

 

การประชุมอาจารยและแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 
 ทางโครงการจัดใหมีการพบปะกันระหวางอาจารยกับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวชิาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจาํบานทุกชั้นปเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางอาจารยและแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา 
บานเพื่อวุฒบิัตรวิชาชพีฯ/แพทยประจําบานนาํเสนอประเด็นปญหาในการปฏิบัตงิาน และหาแนวทางแกไขรวมกัน 

2. รับทราบ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัตติาง ๆ ที่มกีารปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติม 
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รูปแบบการดาํเนินการจะมกีารประชุมแบบเปนกันเองเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อปรึกษาหารือเร่ืองราวตาง ๆ โดยมีการนําเสนอ
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนการปฏิบัตงิานตลอดจนการดําเนนิชีวิตระหวางฝกอบรม ที่ประชุมชวยกัน
วิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข 

การปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ 
การเรียนการสอนของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
วัตถุประสงค 

1. บอกหลักการและวิธีการระงับคาวเจ็บปวด และระงับความรูสึกทางสูติกรรม ไดแก การเจ็บครรภ การคลอด 
การลวงรก และการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองได 

2. ใหการวินิจฉัยภาวะแทรกซอนของการระงับความรูสึกทางสตู-ินรีเวชกรรม รวมทั้งใหการปองกันและ
แกปญหาเบื้องตนได 

3. เตรียมผูปวยกอนการใหยาสลบ และผาตัดไดอยางถูกตอง 
4. บอกหลักการ และวิธีการระงับความรูสึกในการผาตัดทางนรีเวชกรรม 
5. ใหการดูแลผูปวยภายหลงัการผาตัดใน Post Anesthetic Care Unit และที่หอผูปวยได 
6. บอกหลักการของการชวยหายใจได 
7. ปฏิบัติการเบื้องตนในการกูฟนคืนชีพ 
8. บอกหลักการใหยาระงับความเจ็บปวดของผูปวยในระยะหลังผาตัด และในผูปวยมะเร็งได 
9. สามารถใสทอชวยหายใจ และทาํการระงับความรูสึกดวยวิธี spinal block ได 

ระยะเวลาการฝกอบรม 1 เดือน 
ระดับแพทยใชทุนเพื่อวุฒบิัตรวชิาชพีฯ/แพทยประจาํบานเพื่อวฒุิบัตรวิชาชพีฯ/แพทยประจาํบาน ปที่ 2  
วิธีปฏิบัติงาน 

1. เวลามาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ระหวาง 08.00-16.00 น. ของวันราชการ 
2. ในวันแรกของการปฏิบัติงานใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒบิัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจาํบานเพื่อวุฒบิัตร 

วิชาชีพฯ/แพทยประจาํบานไปรายงานตัวกับอาจารยผูดูแลแพทยใชทุนเพื่อวุฒบิัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจาํบานเพื่อ
วุฒิบัตรวชิาชีพฯ/แพทยประจาํบานที่ภาควชิาวสิัญญ ี

3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาวิสญัญีโดยเครงครัด 
4. ไมอนุญาตใหแพทยใชทนุเพื่อวฒุิบัตรวิชาชพีฯ/แพทยประจาํบานเพื่อวุฒิบตัรวิชาชพีฯ/แพทย 

ประจําบานลาพักรอน และลากิจที่ไมมีความจาํเปนเรงดวน ระหวางปฏิบัตงิานที่ภาควชิาวสิัญญีวิทยา 

การประเมินผล โดยคณาจารยภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
1. อาจารยผูรับผิดชอบ    ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงดุจเดือน  สีละมาด 

 
การเรียนการสอนของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานที่ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 
วัตถุประสงค 
 เมื่อผานการฝกอบรม ผูรับการอบรมสามารถ 

1. สามารถอธิบายพยาธิกําเนิด ใหการวินิจฉัย pathology และ non-pathology ที่พบบอยทางสตูิ-นรี 
เวช ไดดวยตาเปลา และดวยกลองจุลทรรศน ตามที่กําหนด 

2. บอกหลักการ และการประยุกตใช clinical cytology ในทางสตูิ-นรีเวช 
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สถานที่ฝกอบรม 
 ภาควิชาพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวิถี 
วิธีการฝกอบรม 

1. การเรียนแบบผสมผสานกับทางคลินิก 
2. Pathology conference  
3. ปฏิบัติงานภาควิชาพยาธวิิทยาที่โรงพยาบาลราชวิถี 

การประเมินผล 
 โดยคณาจารยภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 
ระยะเวลาการฝกอบรม 1 เดือน 

 
การเรียนการสอนของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานที่ภาควิชาศัลยศาสตร 
วัตถุประสงค 
ก.   ศัลยศาสตรทั่วไป 
1.   สามารถวินิจฉัยและใหการดูแลรักษา ภาวะผิดปกติของอวยัวะภายในชองทองไดเหมาะสม 
2.   สามารถปฏิบัติหัตถการ รวมทั้งใหการดูแลรักษาหลังทําหัตถการ ตอไปนี ้

2.1 Appendectomy 
2.2 Repair of bowel injury  
2.3 Bowel decompression 

3.   สามารถอธิบายหลักการทาํหัตถการ และดูแลรักษาผูปวยหลังทําหัตถการตอไปนี ้
 3.1   Colostomy  
       3.2   Bowel resection and anastomosis  
ข.   ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ  
1.   ควรรูและเขาใจ 
 1.1   Voiding dysfunction in female 
 1.2   Female incontinence  
 1.3   Urological problems related with Gynecologic disease  
 1.4   Urological problems in pregnancy  
 1.5   Management of bladder and Ureteric injury  
2.   ควรรูเขาใจ และเห็น 
 2.1   Urodynamic study 
 2.2   Cystoscope ในคนไขทางนรีเวชเชน staging of CA cervix 
3.   ควรรู เขาใจ ไดเห็น และอาจไดเขาชวยผาตัด 
 3.1   Surgical treatment of incontinence  
 3.2   Female urethral surgery 
 3.3   Bladder surgery  
 3.4   Ureteral surgery 
 3.5   Radical cystrctomy in female  

ระยะเวลาฝกอบรม  1 เดือน 
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การประเมินผล 
 โดยอาจารยภาควิชาศัลยศาสตร  

1. ผศ.นพ.ปริญญา อัครารักษกุล  
 

การเรียนการสอนของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
วัตถุประสงค 
 ภายหลังการอบรมเปนเวลา 1 เดือนผูรับบริการอบรมสามารถ 

1. อธิบายหลักการดูแลเด็กเกิดใหม ทั้งในรายเด็กปกติและผิดปกติ 
2. สามารถแกไข (Newborn resuscitation) ทั้งในรายคลอดปกต ิและผิดปกติ 
3. สามารถบอก Maturity ของเด็กเกิดใหม โดยวิธี Clinical Judgments 
4. บอกหลักการ การตรวจ วินิจฉัย พรอมทั้งการใหการรักษา Birth injury ได 
5. อธิบายสรีรวิทยา และการเจริญเติบโตของเด็กปกติ 
6. บอกหลักการ การใหนมในเด็กเกิดใหม 
7. บอกไดถึงความสาํคัญในการทาํงานรวมกัน ระหวางภาควชิาสูตศิาสตร-นรีเวชวิทยา และภาควชิากุมารเวช

ศาสตร 
ระยะเวลา 1 เดือน 
การประเมินผล  
 โดยคณาจารยหนายทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
                      อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ อ. นพ.นายศุภวัชร  บุญกษิดิ์เดช 

การประเมินผล 
ระหวางการฝกอบรมทางโครงการแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานจะจัดใหมีการประเมินผลทั้งทางดานความรู ความสามารถ และเจตคติ ในดานวิชาการจะจัดใหมีการ
ทดสอบความรูทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติเปนประจําโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อกระตุนใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานได
ติดตาม และทบทวนการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา 

2. เพื่อประเมินความรูความสามารถของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานหาจุดบกพรองที่จะนําไปปรับปรุงแกไขกอนจบการฝกอบรม 

3. เพื่อเตรียมตัวสอบเพื่อวุฒิบัตรในดานวิชาการ จัดใหมีการสอบวัดผลในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป  
โดยมีทั้งขอสอบปรนัยและMEQ ใหมีการสอบ Long Case กับผูปวยจริงในดานเจตคติทางภาควิชาเนนดานความ
รับผิดชอบในดานการดูแลรักษาผูปวย และการเรียนการสอนเปนหลัก แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานตองปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ผูที่
บกพรองตอการปฏิบัติหนาที่อาจถูกพิจารณาลงโทษ โดยการวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ หรือใหออกจากราชการ
ฝกอบรมแลวแตกรณ ี
 ทางโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานจัดใหมีการประเมิน Performance ของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ
ฯ/แพทยประจําบานภายหลังสิน้สดุการปฏิบตัิงานที่หอผูปวยตาง ๆทุกเดือน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ยัง
ไมเหมาะสม และใชในการพิจารณาเลื่อนชั้นปของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละปการศึกษา  
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 ในการประเมินผลตาง ๆ ไมไดมีเปาหมายที่จะมุงลงโทษแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานแตตองการใหมีการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน ซึ่งเปนจุดหมายหลักของการ
ฝกอบรม ในการนี้แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานควร
เปดใจใหกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืนยอมรับขอบกพรองที่มี และนําไปปรับแกไขตอไปในกรณีที่เกิดปญหา
หรือไมเขาใจ หรือมีปญหาในดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ควรปรึกษาอาจารยผูดูแลแพทยใชทุนเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานหรืออาจารยอ่ืน ๆ ตามสมควร เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอไป  
 

 
ระเบียบปฏิบตัิตาง ๆ 

การทําวิจัยเพ่ือสอบวุฒิบัตร 
 ตามขอกําหนดของราชวิทยาลัยสูตนรีแพทยแหงประเทศไทย ใหผูที่จะสอบเพื่อวุฒิบัตรตองทํางานวิจัยอยาง
นอย 1 เร่ือง ทางโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานจึงกําหนดกรอบเวลาการวิจัยของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบตัรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชพีฯ/
แพทยประจําบานดังนี ้
ปการศึกษา 2552   แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานปที่ 2      แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจํา
บานปที่ 3       แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 4  
1.   กําหนดหัวของานวิจัย        ธ.ค.2552   -   - 
2.   เสนอโครงรางงานวิจัย         ม.ค.-เม.ย.2553  -   - 
3.   ดําเนินงานวิจัย         มิ.ย.-เม.ย.2553  -   - 
4.   นําเสนอผลงานวิจัย         มิ.ย.2553-พ.ค.2554  -   - 
5.   แกไขและนําเสนออาจารยที่ปรึกษา        ส.ค.2554   -   - 
6.   สงตีพิมพ           ก.ย.2554   -   - 
หมายเหตุ เสนอผลงานวิจัยเขาประกวดในการประชุมประจําปราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยประมาณ
เดือนตุลาคม (แพทยประจําบานปที่ 4) 
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ระเบียบการไปรวมประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
สําหรับแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน

ไดเสนอผลงานวิจัย 
2. เพื่อสนับสนุนใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน

ไดแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการพบปะสังสรรคกับผูรวมประชุมอ่ืน ๆ และมีประสบการตอการจัดการ
ประชุมวิชาการในสวนภูมิภาค 

3. เพื่อใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานมีโอกาส
ติดตาม ความรู และเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนํามาประยุกตใช 

4. เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ
ฯ/แพทยประจําบานกับอาจารยและภาควิชาฯ 

วิธีการ 
1. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่จะไปรวม

ประชุมวิชาการของวิทยาลัยสูตินรีแพทยไดคือ แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปที่ 3 ที่ปฏิบัติงานวิจัยไดผลดี ตามการพิจารณาของภาควิชาฯ และ
วิทยาลัยสูตินรีแพทยไดตอบรับใหนําเร่ืองเสนอที่ประชุมแลว 

2. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่มีผลงานไป
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการตองนําเสนอผลงานตอที่ประชุมของภาควิชาตามเวลาที่กําหนด 

3. แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานทุกคนที่ไดไป
รวมประชุมฯ ตองกลับมาเสนอรายงานเก่ียวกับการประชุมใหภาควิชาฯทราบ 

4. ภาควิชาฯจะใหทุนอุดหนุนในการไปรวมประชุมซึ่งจะเปนคาลงทะเบียน คาเดินทาง และคาที่พักตามความ
เหมาะสม 

ระเบียบการไปรวมประชุมวิชาการ/ฝกอบรมตาง ๆ 
สําหรับแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

การประชุม/ฝกอบรม แพทยประจําบาน 
Refresher course ปท่ี 3,4 
Interhospital conference ปท่ี 1- 4 ยกเวนผูท่ีอยูเวร 
การประชุมท่ีจดัโดยราชวิทยาลัย,ชมรม,สมาคม เชน 
Perinatal conference, Menopause, Endoscopy, 
Oncology, ARTรวมท้ัง Short course และการประชุมอ่ืนๆ  
 
 

ผูท่ีสามารถเขารวมประชุมไดแก 
-   ผูท่ีมีผลงานไปนําเสนอ 
-   ผูท่ีมีหนาท่ีหลักในการจดัประชุมท้ังน้ีตองมี 
    จดหมายขอตัวถึงหัวหนาภาควิชาฯ และเปน 
    ชวงท่ีมีเวลาวางจากการปฏิบัตงิานท้ังน้ีโดยไดรับ   
    อนุญาตจาก Chief ward และโครงการฝกอบรม 
     แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือ
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

**สําหรับคาลงทะเบียน/คาเดินทาง ผูไปรวมประชุมจะตองรับผิดชอบเอง 
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ระเบียบการลาหยุดงานของแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/ 
แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

1.   ลากิจ 
 1.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานผู
ประสงคลากิจ ตองแจงความประสงค และยื่นใบลาตอผูควบคุมโครงการฝกอบรม แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 7 วัน 

1.2 การลาทุกครั้งจะตองเขียนใบลาตามระเบียบ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาคกอน 
1.3 หามลาในขณะปฏิบัติงานอยูท่ีหองคลอด หรือปฏิบัติงานนอกภาควิชาฯ 
1.4 ในกรณีท่ีแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน

มีภารกิจจําเปนรีบดวนท่ีจะตองออกไปทํานอกโรงพยาบาลซ่ึงภารกิจนั้นสามารถทําใหเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาไมเกิน 2-3 ชั่วโมง ใหขออนุญาตจากอาจารย chief Ward หรืออาจารยผูดูแล (ในกรณี 
Chief Ward ไมอยู) กอน 

1.5 ในกรณีลากิจฉุกเฉิน ใหขออนุญาตกับอาจารย Chief Ward เขียนใบลาตามระเบียบและแจงกับ
อาจารยผูดูแลทราบ 

2.   ลาปวย  
 2.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานท่ีปวย
อยางกะทันหันใหโทรศัพทแจงหรือเขียนจดหมายแจงอาจารยผูดูแลทราบ โดยดวนในตอนเชาของวันท่ีจะลา 
บอกสาเหตุและเวลาท่ีจะลา (ถาบอกได) พรอมท้ังสถานท่ีนอนพักรักษาตัว 

2.2 กรณีท่ีลาปวยมากกวา 3 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยแนบมาพรอมกับใบลาดวย 
3.   ลาคลอดบุตร 
 3.1   ใหลาคลอดโดยมีใบลาปวยพรอมกับใบรับรองแพทยเสนอตอหัวหนาภาควิชาฯ 
   -   ถามีสังกัดใหใชสิทธิ์ตามสังกัด 
   -   ถาไมมีสังกัดตองปฏิบัติงานครบ 7 เดือน จึงจะลาได 45 วันตอเนื่อง 
 3.2   สามารถนําเวลาพักรอนมาชดเชยใชแทนระยะเวลาคลอดได 
 3.3   การปฏิบัติงานชดเชยในชวงระยะเวลาท่ีขาดไปเนื่องจากการลาคลอดใหอยูในดุลพินิจโครงการ
ฝกอบรมแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานภายใต
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาฯ 
4.   ลาพักรอน 
 4.1   แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานทุกคนมี
สิทธิ์ลาพักรอนประจําป ปละ 1 ครั้ง เม่ือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา ฯ แลว โดยยื่นใบลาตามระเบียบของ
ภาควิชาฯ 

4.2 ระยะเวลาท่ีพักรอน 
4.2.1 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปท่ี  

2 มีสิทธิ์ลาพักรอนได 5 วัน ติดตอกันหลังจากเริ่มปการศึกษาไดประมาณ 3 เดือน  
4.2.2 แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานปท่ี  

3 และปท่ี 4 มีสิทธิ์ลาพักผอนได 10 วันติดตอกัน 
4.2.3 ชวงเวลาพักผอนกําหนดใหโดยภาควิชาฯ  
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โครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยภาวิน พัวพรพงษ 

ประธานโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตร

วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/

 

ธรุการ 

1.นางสาววรรณดี ศรีษะเสือ (การเรียนการสอน) 

2.นางสาวนิตยา ทองแกว (บุคคลและสารบรรณ) 

กรรมการโครงการแพทยประจําบาน 

1.ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี 

2.ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต 

3.พญ.จิติมา ติยายน 

4.พญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ 

5.ผศ.นพ.เมธาพันธ กิจพรธีรานันท  (กรรมการและเลขานุการ) 
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หนาที่ของกรรมการโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/ 
แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

ประธาน 

- ดําเนินงานของโครงการตามนโยบายการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานของภาควิชาฯ 

- วางแผน ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินงานโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานใหสอดคลองกับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ 

- ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชา และหัวหนาฝายการศึกษาของภาควิชาฯ 

หนาที่ทั้งหมดของกรรมการโครงการฝกอบรมแพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานแบงเปนงานตาง ๆ ดังน้ี 
งานบริหารทั่วไป (ฝายเลขานุการ) 

- ดําเนินงานดานธุรการตางๆ ของโครงการ 

- ดําเนินการคัดเลือกแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานโดยวิธีการที่ไดรับความเห็นชอบจากโครงการและภาควิชาฯ 

- จัดตารางปฏิบัติงานของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อ 
วุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

-    การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
-    กิจกรรมรายเดือน 
-    ตารางเวร 

- ประสานงานระหวางคณะกรรมการของโครงการ 

- ประสานงานหนวยงานอ่ืนในภาควิชาฯ และตางภาควิชาฯ 

- ประสานงานกับงานการศึกษาของคณะ 

- ตรวจแกไขรายงานการประชุม 
- จัดงานตาง ๆ เชน ปฐมนิเทศ และไหวครู 

งานวิชาการ 

- ทบทวนหลักสูตรฝกอบรมแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานใหสอดคลองกับทางราชวิทยาลัยสูติฯ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของโลก 

- จัดการเรียนการสอนแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานใหมีประสิทธิภาพ 

- ประสานงานกับทางราชวิทยาลัยสูติแพทยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการฝกอบรมตาง ๆ   

- ไดแก Interhospital conference,การอบรมวิจัย,Refresher course,การประชุมประจําปของราช
วิทยาลัยสูติฯ และอ่ืน ๆ รวมทั้งเสนอโครงการตอภาควิชาเพื่อใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานมีโอกาสเขารวม กิจกรรมทางวิชาการ ของ
ราชวิทยาลัยสูติฯใหมากที่สุด 

- ประสานงานกับหนวย/โครงการตาง ๆ ของภาควิชา และนอกภาควิชา ในดานวิชาการ 

- จัดใหมีระบบการชวยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 

- จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 
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งานประเมินผล ประเมินความรูทางวิชาการแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ
ฯ/แพทยประจําบานโดยจัดใหมีการสอบในรูปแบบตาง ๆ อยางสม่ําเสมอดังนี้ 

-   การสอบ MEQ ปละ 2 คร้ัง ระหวางเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ (แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 1-4) 

-   การสอบ MCQปละ 2 คร้ัง ระหวางเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ (แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 1-4) 

-   การสอบ OSLER ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน (แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 3,4) 

-   การสอบ OSCE ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน (แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/ 
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 1,2) 
 -   ใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการสอบตาง ๆ ขางตน 

-   ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนแกแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย 
ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน 

-   ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และเจตคติของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานพรอมทั้งใหคําติชมตามเห็นสมควร 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการฝกอบรมงานวิจัย 

- ใหคําปรึกษาแนะนําในการเลือกหัวขอวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตร 
- กําหนดกรอบเวลาในการนําเสนอโครงรางวิจัย การดําเนินงานวิจัย และการรายงาย 

ผลการวิจัย 

- ติดตามใหการดําเนินงานของ แพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนดไว 

- สนับสนุนใหมีการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งภายในและนอกภาควิชาฯตลอดจน
การตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสันทนาการ 
- จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทย

ประจําบาน 
- ประสานงานกับแพทยใชทนุเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน

สงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางแพทยประจําบานดวยกัน และแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/
แพทยประจําบานเพื่อวฒุิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานกับอาจารย 

- ดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตร
วิชาชีพฯ/แพทยประจําบานใหอยูในกรอบของสถาบันและกฎเกณฑของสังคม 

- แกไขปญหาหรือนําเสนอปญหาของแพทยใชทุนเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพ
ฯ/แพทยประจําบานในสวนที่ไมใชงานวิชาการแกโครงการและภาควิชาฯตามลําดับ 

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรตาง ๆ ของภาควิชาฯ 

- จัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษา 

- จัดใหมีระบบการสืบคน/ติดตามและใหการชวยเหลือแพทยใชทุน เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพฯ/แพทยประจําบานที่มีปญหา   
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 การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
 ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขา

อายุรศาสตร และขออนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยมีคณะแพทยศาสตรศิริราชเปนสถาบันที่ปรึกษา โดยเร่ิมการ
เปดฝกอบรมในป 2552 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตองผานการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมที่มีตนสังกัดตองปฏิบัติงานชดใชทุนอยางนอย 1 ป ผูสมัครที่
ไมมีตนสังกัด จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมต่ํากวา 3 ป 

จํานวนปการฝกอบรม 
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 3 ป 

วัตถุประสงคการฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร 
 แพทยที่จบการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางอายุรศาสตรตองมีคุณสมบัติและความรูความสามารถตาม
เกณฑมาตรฐานการฝกอบรมดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน 
2. ปฏิบัติตามขอบังคับของแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม 
3. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค ในการสรางความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
4. มีความสนใจใฝรู และขวนขวายหาความรูความชาํนาญเพิ่มเติมอยูเปนนิจ 
5. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวย 
6. มีความรูความสามารถในดานวชิาการดังนี ้

6.1 ความรูความสามารถในวิชาชพีและเชีย่วชาญเปนพิเศษในสาขาอายรุศาสตรทัง้สามารถศึกษาตอเปนแพทย
เฉพาะทางแขนงตางๆ ของอายรุศาสตร 

6.2 เขาใจโครงสรางและสรีรวิทยาของผูใหญในวัยตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ และสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาที่เก่ียวของกับผูปวยและสังคมรอบดาน 

6.3 สามารถบนัทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่าํเสมอ 
6.4 สามารถวินจิฉัย บาํบัดรักษา รวมทั้งปองกันโรคหรือภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตรที่พบโดยทั่วไปในประเทศ

ไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
6.5 สามารถเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนาํแกแพทยและบุคลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางอายุรศาสตร 
6.6 รูขอบเขตและขีดความสามารถของตนเองและปรึกษาผูอ่ืนตามความเหมาะสม 
6.7 มีความรูในการดําเนนิการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 
6.8 สามารถเรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองและจากการปฏิบัต ิ
6.9 เขาใจเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการแพทย และสาธารณสุข เปนตนวาระบาดวิทยา โครงสรางการ

สาธารณสุขแหงชาติระบบสาธารณสุข 
7 มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู 
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7.1 สามารถนาํเสนอประวัติผูปวยและอภิปรายปญหาอยางมปีระสทิธิภาพ 
7.2 สามารถใหความรู คําแนะนาํแกผูปวย ญาติ และชุมชน 
7.3 สามารถถายทอดความรู และทกัษะให แพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 

8 มีความรูความสามารถในการบริหาร มีความรูในการวางแผนและบริหารเพื่อใหการรักษาผูปวยอายุรศาสตร
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการศึกษา
ทางการแพทย การสาธารณสุข การปองกันโรค การสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  

กําหนดการฝกอบรม 
 การฝกอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยมีภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนแพทยพี่เลี้ยง โดย มีแนวทางในการ
จัดฝกอบรมดังนี้ 

1. ระยะเวลาการฝกอบรม 
 แพทยประจําบานปที่ 1 : ระยะเวลาฝกอบรม 12 เดือน 
 เปนการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยเนนการปฏิบัติกับผูปวยจริง เพื่อใหมีความรูความสามารถใน
การแกปญหาทางอายุรศาสตรเปนหลัก  และเร่ิมการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในดานอายุรศาสตรทั่วไป
และในสาขาวิชาตางๆ ทางอายุรศาสตร 
 
 แพทยประจําบานปที่ 2 และ 3 : ระยะเวลาฝกอบรม 24 เดือน 
 เปนการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในดานอายุรศาสตรทั่วไปและในสาขาวิชาตางๆ ทาง
อายุรศาสตร เพื่อใหสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาแกแพทยประจําบานปที่ 1 และแพทยที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาอ่ืนได 

2. การจัดประสบการณการเรียนรู 
 2.1 การปฏิบัติงาน แพทยประจําบานปที่ 1  
 ปฏิบัติงานที ่ - หอผูปวยสามัญรวมกับหอผูปวยพิเศษ 24-28 สัปดาห 
  - หองฉุกเฉิน/ สังเกตอาการรวม       4 สัปดาห 
                                 - หออภิบาล                                    8 สัปดาห 
                                 - ตรวจผูปวยนอก                               8 สัปดาห 
 - วิจัย                              2 สัปดาห 

- พักรอน         2 สัปดาห 

แพทยฺประจําบานปที่ 2 และ 3 
 - หมุนเวียนปฏิบัตงิานตามสาขาวิชาตางๆ เปนเวลาทั้งหมดชั้นปละ 48 สัปดาห ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปน
ระยะเวลา 24 สัปดาห 
2.ปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ในภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว เปนระยะเวลา 4 
สัปดาห 

- หอผูปวยเวชบาํบัดวิกฤต/ ward chief และการปฏิบัติงานอายุรศาสตรทั่วไป  40 สัปดาห 
 - เลือกสาขาวิชาภายนอกภาควิชาหรือภายในภาควชิาเปนเวลา 8 สัปดาห 

2.2 กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา 
 แพทยประจาํบานทุกชั้นปตองรวม / ดําเนนิกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา ซึ่งมีดังตอไปนี ้

A. Admission round ทุกวันจนัทร, ศุกร เวลา 13.00-14.00 น. 
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แพทยประจาํบานมีหนาที่เปนทีเ่ปนพี่เลี้ยงใหแก extern ในการนําเสนอผูปวย หมุนเวียน สลับกัน
ไปตามสายการดูแลผูปวย  โดยจัดใหมีการนําเสนอผูปวยคร้ังละ 2 ราย 

B. Medical grand round วันอังคาร สัปดาหละ 1 คร้ัง เวลา 13.00 –14.00 น. 
แพทยประจําบานเปนผูนําเสนอผูปวยที่มีปญหาหลายระบบที่ตองใหการดูแลรักษา โดยมีอาจารย
ในสาขาตางๆ ที่เก่ียวของเขารวมการประชุม   

C. Interdepartmental conference  
- Medicine-Radiology conference ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น. 

 - Medicine-Pathology conference (CPC) ทุกวันศุกรที่ 1 ทุก 3 เดือน เวลา 13.00-15.00 น. 
D. Topic review, Journal club, Interesting case ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–14.00 น. สลับกัน 

ไป ยกเวนสัปดาหที่มี medicine-radiology conference และ morbidity & mortality conference.แพทย
ประจําบานมีหนาที่เตรียมกิจกรรมดังกลาวโดยติดตออาจารยที่ปรึกษาลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห   

1. Mortality & Morbidity conference  ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน เร่ิมเวลา 13.00 – 14.00 น.   
2. Interhospital conference รวมกับภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร จัดใหมีโดยเฉลี่ย

ทุก 3 เดือน (ตารางจะมีการแจงใหทราบภายหลัง) 
3. การสอนบรรยายโดยอาจารยในภาควิชาในวันพุธเวลา 13.00-14.00 น. 
แพทยประจําบานแตละคนจะตองเขารวมกิจกรรมดังกลาวโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
     - เขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของแตละกิจกรรม  ยกเวน admission round ไมต่ํากวา รอย
ละ 70 ในแตละปโดยไมรวมการขาดกิจกรรมที่ไดรับอนุญาตหรือรับรองจากอาจารยในภาควิชา 
    - เขารวมกิจกรรมไมสายกวา 30 นาที ยกเวน admission round ไมสายกวา 15 นาที ถาสายกวานี้ จะ
ถือวาขาดกิจกรรมคร้ังนั้น 
    - ถาไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดใหแสดงเหตุผล และการรับรองจากอาจารยหรือภาควิชา 

2.3 การวิจัย/วิจัยวารสารเพ่ือเปนสวนประกอบในการสอบวุฒิบัตร 
 ระหวางการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน  จะตองทํางานวิจัย ไดแก systematic review, งานวิจัยแบบ 
retrospective หรือ prospective, รายงานผูปวยพรอมกับ review ในเร่ืองนั้นเปนตน อยางนอย 1 เร่ืองในระหวาง
การปฏิบัติงาน 3 ป โดยเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูนิพนธหลัก โดยมีอาจารยในภาควิชาเปนผูควบคุมและใหคําปรึกษา 
เพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครสอบวุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร
ทั่วไป  โดยยื่นผลงานแกราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปที่สมัครสอบวุฒิบัตร
พรอมกับการสมัครสอบ งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 
                1.จุดประสงคของการวิจัยหรือวิจัยวารสาร 
                2. วิธีการวิจัยหรือวิจัยวารสาร 
                3. ผลการวิจัย 
                4. การวิจารณผลการวิจัยหรือวิจัยวารสาร 
                5. บทคัดยอ 

3. การประเมินผูเขารับการฝกอบรมและประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯและหนังสืออนุมัติฯ 
 การประเมินผลของแพทยประจําบานภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จะทําการประเมินผลรวมกับภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
 แพทยประจําบานปที่ 1 

1. ประเมินการปฏิบัติงานในหอผูปวย โดยอาจารยประจําหอผูปวย ซึ่งรวมถึงการประเมินความสมบูรณใน
การบันทึกเวชระเบียน และการสรุปเวชระเบียน 
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2. การประเมินความรูความสามารถในการซักประวัติและตรวจรางกาย 2 คร้ังในชวง 3 เดือนแรก และ
ปลายปการอบรม 

3. การประเมินภาคทฤษฎีโดยการจัดสอบชวงกลางป (formative evaluation) 
4. การประเมินผลปลายป โดยการสอบในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสัดสวนของการใหคะแนนในการ

ประเมินคือ  
- คะแนนปฏิบัติรอยละ 40  
- คะแนนสอบรอยละ 60 

 การประเมินผลข้ันตนกระทําโดยคณะกรรมการการฝกอบรม และดูแลแพทยประจําบานของภาควิชา
อายุรศาสตร การประเมินผลข้ันสุดทายโดยคณาจารยทั้งหมดของภาควิชา 
 แพทยประจําบานปที่ 1 ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 มิฉะนั้นจะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

แพทยประจําบานปที่ 2 
 1. การประเมินผลข้ันตนกระทําโดยอาจารยประจําหอผูปวยและอาจารยในสาขาวิชาตางๆ ที่แพทยประจํา
บานผูนั้นไดเคยปฏิบัติงานและโดยคณะกรรมการการฝกอบรมและดูแลแพทยประจําบานของภาควิชาอายุรศาสตร  
การประเมินผลข้ันสุดทายโดยคณาจารยทั้งหมดของภาควิชา 

2. การประเมินภาคทฤษฎีโดยการจัดสอบชวงกลางป (formative evaluation) 
3. การประเมินผลปลายปโดยการสอบภาคทฤษฎีซ่ึงจัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย 

แพทยประจําบานปที่ 3 
1. การประเมินผลข้ันตนกระทาํโดยอาจารยประจําหอผูปวยและอาจารยในสาขาวิชาตางๆ ที ่

แพทยประจําบานผูนั้นไดเคยปฏิบัติงานและโดยคณะกรรมการการฝกอบรมและดูแลแพทยประจําบานของภาควิชา
อายุรศาสตร  การประเมินผลข้ันสุดทายโดยคณาจารยทั้งหมดของภาควิชา 

2. การประเมินผลกลางป และปลายป ในภาคปฏิบัติ โดยการจัดสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทยโดยมี
เกณฑการตัดสินตามแนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทยเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ดังนี้ 

- การสอบผานตองสอบผานเกณฑ ทั้งขอเขียน และปฏิบัติ/ปากเปลา 
- เกณฑการตัดสินภาคขอเขียนใชอิงเกณฑ โดยการประเมินจากคาเฉลี่ยของเกณฑ 

ผาน (minimal passing level, MPL) ของขอสอบแตละขอ 
- เกณฑการตัดสินภาคปฏิบัต/ิปากเปลาใชอิงเกณฑ 60% สําหรับการสอบรายสั้นและ 

รายยาว และคาเฉลี่ยของเกณฑผาน (MPL) ของขอสอบการแปลผลทางหองปฏิบตัิการ ในปการศึกษา 2552 จะไดคิด
คะแนนผลงานวิจัยรวมในภาคปฏิบัติ/ปากเปลา โดยใช เกณฑผาน 60% 

แนวทางการปฏิบัติงานแพทยประจําบานปที่ 1 
แพทยประจําบานปที่ 1 ที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวยสามัญ 

1. เร่ิม round ward ตั้งแตเวลา 7.00 น. ของทุกวัน ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จกอนเขา  
activity ของภาควิชา ยกเวนกรณีมีผูปวยหนักที่จําเปนตองใหการดูแลทันที และ round ward เย็นกอนสงเวรให
แพทยใชทุนหรือแพทยประจาํบานที่อยูเวร 

2. เขียนรับผูปวยทุกราย รวมกับเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอยางละเอียดทุกวันใน  
3 วันแรก และตามความเรงดวนของปญหาหลังจากนั้นอยางนอยทุก 2-3 วัน พรอมกับความคิดเห็นของอาจารยที่มา
ใหคําปรึกษา  รวมทัง้เขียนสรุปเมื่อจําหนายผูปวยกลับบานภายใน 24  ชั่วโมงหลังจากผูปวยกลบับาน โดยเขียนตาม 
ICD 10,DRG หรือเขียน off service note ถามีการสงตอผูปวยใหแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานคนอ่ืนดูแลหรือ
ในกรณียายผูปวยไป ICU 
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3. ทําหัตถการหรือการตรวจทางหองปฏิบัติการบนหอผูปวยหรือควบคุมนิสิตแพทยทาํหัตถการที่มีความเสี่ยงตอผูปวย
ตองมีแพทยพี่เลี้ยงควบคุมในการทําคร้ังแรก 

4. จายผูปวยเกาและที่รับใหมใหนิสิตแพทยดูแลรวมกับใหความรูและเปนทีป่รึกษาของนสิิตแพทย 
5. Round ward เย็นทุกวันทําการเร่ิมเวลา 16.00 น. รวมทั้งรับเวรสําหรับแพทยที่อยูเวร 

แพทยประจําบานป 1 ที่ปฏิบตัิงานหออภิบาลผูปวยเวชบําบดัวิกฤต 
1. เร่ิม round ward ตั้งแตเวลา 7.00 น. โดยดูแลผูปวยของภาควชิาอายุรศาสตรที่ ICU  

รวมกับอาจารย attending  
2. เขียนรายงานการรับผูปวยที่เขามารับการรักษาใน ICU และเขียนรายงานการ 

เปลี่ยนแปลงของผูปวยทุกวันพรอมกับความคิดเห็นของอาจารยที่มาใหคําปรึกษาและสรุปรายงานเมื่อจําหนายผูปวย
ออกจากโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงหรือเขียน off service เพื่อการสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอที่หอผูปวยสามัญ 

3. รับปรึกษาผูปวยที่หออภิบาลผูปวยเวชบําบัดวิกฤตแผนกศัลยกรรม ในประเด็นที่เก่ียวของ 
กับปญหาทางอายุรกรรมในผูปวยเวชบําบัดวิกฤต 

4. การรับผูปวยและการยายผูปวยออกจากหอผูปวยใหเปนสิทธิของอาจารย attending  
5. การทําหัตถการมีแนวทางเชนเดยีวกับการปฏิบัตงิานที่หอผูปวยสามัญ 

แพทยประจําบานปที่ 1 ที่ออกตรวจผูปวยนอก  
1)  แพทยประจําบานทีป่ฏิบัตงิานที่หอผูปวย ใหออกตรวจผูปวยนอกชวงเวลา 9.00-12.00 น.  โดยจะตอง 

round ผูปวยใน ward ใหเสร็จกอน และชวย clear lab ที่มีการสงตรวจคางไวในชวงบาย  
แพทยประจําบานที่ปฏิบตัิงานที่หอผูปวยนอกในเดือนน้ัน ใหออกตรวจชวงเวลา 9.00-16.00 น. 
2)   ทําการบนัทึกเวชระเบียนอยางเหมาะสม และที่จาํเปนอยางครบถวน   
3) จะมีการกําหนดวนัที่จะตองถูกตรวจสอบเวชระเบียน ใหนาํเวชระเบียนผูปวยนอกที่ทําการบันทึกเสร็จสิน้

แลวนี้นาํเสนอตออาจารยที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบความสมบรูณของเวชระเบียนในวันนั้น    
  4)  ควรออกตรวจผูปวยใหตรงเวลา โดยถือเปนความรับผิดชอบในหนาที่ จะมีการบันทึกเวลาที่ออกตรวจ
ผูปวยนอกซึ่งเปนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัตงิาน  ถาออกตรวจสายเกิน 15 นาท ี2 คร้ัง จะไดรับการตักเตือน  ถา
ออกตรวจสายเกิน 15 นาที 3 คร้ัง จะตองมาออกตรวจเพิ่มเติมอีก 1 คร้ัง 
การอยูเวรนอกเวลาราชการ 
 ใหแพทยประจําบานปที่1อยูเวรนอกเวลาราชการเปนจํานวน 8 วันตอเดือน จันทรถึงวันศุกร เร่ิมตั้งแต 
16.00 น.–07.00 น. ของวันถัดไป  วันเสาร อาทิตยหรือวันหยุดราชการ เร่ิมตั้งแต 07.00น.-07.00 น. ของวันถัดไป 
โดยมีหนาที่รับผิดชอบผูปวยในของภาควิชาอายุรศาสตรทั้งหมด ในการอยูเวรจะตองอยูรวมกับแพทยประจําบานหรือ
แพทยใชทุนป 2 หรือป 3 และอาจารยในภาควิชาทุกคร้ัง 
การลา การลาตองปฏิบัติตามระเบยีบดงันี ้
1. การลารวมทั้ง ลากิจ , ลาปวย ไมใหเกิน 10 วันตอป โดยยืน่ใบลาที่ธุรการภาควชิาอายุรศาสตร 
2. การลาปวยอนุญาตใหแจงทางโทรศัพทใหอาจารย Attending ward ทราบกอนและสงใบลาตามมาทีหลังได 
3. การลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารย Attending ward กอนจึงจะ

สามารถลาได 
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การประเมินเวชระเบียนผูปวยนอกสําหรับการตรวจรักษาคร้ังแรก หรือ ปญหาใหม 
วัน/เดือน/ป ที่ทําการตรวจรักษา................................................เวลาที่ทําการตรวจรักษา......................... 
ชื่อ- สกุล ผูปวย.....................................................................................HN............................................... 
ชื่อ- สกุล แพทยผูตรวจรักษาบันทึกเวชระเบียน.................................รหัสแพทย................ชั้นปที............. 

หัวขอการประเมิน 
ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ประวัติความเจ็บปวย ไมมีการบันทึก บันทึกเฉพาะอาการ
สําคัญ 

บันทึกอาการสําคญั 
และประวัติปจจบัุน 

บันทึกอาการสําคญั 
ประวัติปจจุบัน และ
ประวัตสิําคัญอ่ืนๆ 

ประวัติแพยา ไมมีการบันทึก บันทึกช่ือยา หรือกลุม
ยา หรือระบุวาไมทราบ
ช่ือยาหรือกลุมยา 

บันทึกช่ือยา หรือกลุม
ยา หรือระบุวาไมทราบ
ช่ือยาหรือกลุมยา และ
อาการแพยา 

บันทึกดงัครบตามเกณฑ 
“ดี” และมีการบันทึก
ช่ือยาท่ีหนาปกเวช
ระเบียนอยางครบถวน 

การตรวจรางกาย ไมมีการบันทึก ตรวจและบันทึกเฉพาะ
สวนใดสวนหน่ึงตาม
อาการนํา 

ตรวจและบันทึกทุก
ระบบท่ีคาดวาเก่ียวของ 

ตรวจทุกระบบท่ี
เก่ียวของอยางละเอียด 
และบันทึก positive/ 
negative findings ท่ี
สําคัญครบถวน 

การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
 

ละเลยการตรวจท่ีจาํเปน
หรือสงตรวจเกินความ
จําเปน 

สงตรวจตามความ
จําเปนแตไมครบถวน 

สงตรวจตามความ
จําเปนครบถวนและ
เหมาะสม 

สงตรวจตามความ
จําเปนครบถวนและ
เหมาะสมพรอมระบุ
เหตุผล 

การวินิจฉัย ไมมีการบันทึก มีการสรุปปญหา แตไม
วินิจฉัย 

มีการสรุปปญหา 
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยก
โรคแตไมครบถวน 

มีการสรุปปญหา 
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแรก
โรคอยางครบถวน 
 

การรักษา ไมสมเหตุสมผลกับการ
วินิจฉัย 

สมเหตุสมผล มีการรักษา ขนาดยา 
และแผนการรักษาอยาง
ถูกตอง 

มีการรักษา ขนาดยา 
แผนการรักษา และ
คําแนะนําอยางถูกตอง 

การสงปรึกษา  
(กรณีท่ีจําเปน) 

ไมมเีหตผุล ไมสมควร
หรือควรปรึกษาแตไมสง 

มีเหตผุล แตไมเขียนระบุ
ชัดเจน 

มีเหตผุล และเขียนระบุ
ไวพอควร 

มีเหตผุล และระบุไว
อยางเหมาะสม 

ชื่อและรหัสผูตรวจ ไมมีหรือมีแตลายเซ็นซึ่ง
อานไมออก 

มีแตช่ือ มีช่ือ และรหสัแตอานไม
ชัดเจน 

มีช่ือและรหสัอานชัดเจน 

วิธีการบันทึกและ 
การใชภาษา 

ตัวอักษรอานไมออก 
ตัวสะกดผิดมาก ใชตัว
ยอไมเปนสากล 

อานออกเปนสวนใหญ 
ตัวสะกดผิดบาง ใชตัว
ยอไมเปนสากล 

อานออกไดดี ตัวสะกด
ผิดนอย ใชตัวยอไมเปน
สากลบาง 

อานออกไดดี ตัวสะกด
ถูกตองท้ังหมด ตัวยอ
ถูกตองเปนสากล 

ผลการประเมินโดยรวม  □ ควรปรับปรุง       □ พอใช      □ ด ี □ ดีมาก 
ลงชื่อแพทยผูประเมิน...................................รหัส.........................วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน......................................... 
แจงผลการประเมินและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขแกแพทยผูตรวจ □ แจงแลว □ ยังไมไดแจง 
ลงชื่อแพทยผูไดรับการแจงผลการประเมินและสิ่งที่ควรปรับปรุงแลว........................................รหัส........................ 
วัน/เดือน/ป ที่รับแจง....................... 
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การประเมินเวชระเบียนผูปวยนอกสําหรับการตรวจรักษาตดิตาม 
วัน/เดือน/ป ที่ทําการตรวจรักษา.............................................................เวลาทีท่ําการตรวจรักษา 

ชื่อ- สกุล ผูปวย...............................................................................................
HN....................................................... 

ชื่อ- สกุล แพทยผูตรวจรักษาบันทึกเวชระเบียน..................................รหัสแพทย.................ชั้นปที............. 

หัวขอการประเมิน 
ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

พอใช 
(2 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ประวัติความเจ็บปวย ไมมีการบันทึก บันทึกการดําเนินโรค 
หรือปญหาท่ีมไีม
ครบถวน 

บันทึกการดําเนินโรค 
หรือปญหาท่ีมคีรบถวน 

บันทึกการดําเนินโรค 
หรือปญหาท่ีมคีรบถวน 
และบันทึกโรคหรือ
ปญหาใหมดวย 

การตรวจรางกายท่ี
สําคัญ 
และเหมาะสม 

ไมมีการบันทึก บันทึก แตไมครบถวน บันทึกเปนสวนใหญ ยัง
ไมครบถวน 

บันทึกครบถวนด ี

การตรวจทาง
หองปฎิบัติการ 

ละเลยผลการตรวจ ติดตามผลการตรวจท่ีสง 
และสงตรวจเพ่ิมแตไม
เหมาะสมหรือละเลยสิ่ง
ท่ีตองสงตรวจเพ่ิม 

ติดตามผลการตรวจท่ีสง
ไว และ/หรือสงตรวจ
เพ่ิมเตมิอยางเหมาะสม         

ติดตามผลการตรวจท่ีสง
ไว และ/หรือสงตรวจ
เพ่ิมเตมิอยางเหมาะสม 
พรอมระบุเหตผุล 

การวินิจฉัย ไมมีการบันทึก  บันทึกปญหาเดมิ และ
ปญหาใหม (ถามี) 
ถูกตองบางสวน 

บันทึกปญหาเดมิ และ
ปญหาใหม (ถามี) 
ถูกตองเปนสวนใหญ 

บันทึกปญหาเดมิ และ
ปญหาใหม (ถามี) 
ถูกตองครบถวน 

การรักษา ไมสมเหตุสมผลกับการ
วินิจฉัยโรคเดิม 

สมเหตุสมผลบางสวนท้ัง
ปญหาเดิมและปญหา
ใหม 

มีการรักษา ขนาดยา 
และแผนการรักษาอยาง
ถูกตองท้ังปญหาเดิม
และปญหาใหม 

มีการรักษา ขนาดยา 
และแผนการรักษาอยาง
ถูกตองท้ังปญหาเดิม
และปญหาใหม พรอม
คําแนะนําสําปรับปญหา
ใหม 

การสงปรึกษา  
(กรณีท่ีจําเปน) 

ไมมเีหตผุล ไมสมควร
หรือควรปรึกษาแตไมสง 

มีเหตผุล แตไมเขียนระบุ
ชัดเจน 

มีเหตผุล และเขียนระบุ
ไวพอควร 

มีเหตผุล และระบุไว
อยางเหมาะสม 

ชื่อและรหัสผูตรวจ ไมมีหรือมีแตลายเซ็นซึ่ง
อานไมออก 

มีแตช่ือ มีช่ือ และรหสัแตอานไม
ชัดเจน 

มีช่ือและรหสัอานชัดเจน 

วิธีการบันทึกและการ
ใชภาษา 

ตัวอักษรอานไมออก 
ตัวสะกดผิดมาก ใชตัว
ยอไมเปนสากล 

อานออกเปนสวนใหญ 
ตัวสะกดผิดบาง ใชตัว
ยอไมเปนสากล 

อานออกไดดี ตัวสะกด
ผิดนอย ใชตัวยอไมเปน
สากลบาง 

อานออกไดดี ตัวสะกด
ถูกตองท้ังหมด ตัวยอ
ถูกตองเปนสากล 

ผลการประเมินโดยรวม  □ ควรปรับปรุง       □ พอใช      □ ด ี □ ดีมาก 
ลงชื่อแพทยผูประเมิน............................................รหัส.........................วัน/เดือน/ป ทีป่ระเมิน......................................... 
แจงผลการประเมินและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขแกแพทยผูตรวจ □ แจงแลว □ ยังไมไดแจง 
ลงชื่อแพทยผูไดรับการแจงผลการประเมินและสิ่งที่ควรปรับปรุงแลว........................................รหัส........................ 
วัน/เดือน/ป ที่รับแจง....................... 
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แผนการจัดสอบแพทยประจําบาน ชั้นปที่ 1 
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
 
 
 

  
สอบตรวจ
รางกาย  

   
สอบกลางป 

MCQ 
 

 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

 
 
 

    สอบปลายป 
       MCQ 
       OSCE 
      Long case 

แนวทางการปฏิบัติงานแพทยประจําบานปที่ 2 และ 3 
 แพทยประจําบานปที่ 2 จะปฏิบัติงานในสาขาวิชาตางๆ หมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกภาควิชา
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

แพทยประจาํบานปที่ 3 จะปฏิบัติงานในตาํแหนงหัวหนาหอผูปวยตางๆ เปนสวนใหญ  
แพทยประจําบานปที่ 2 และ 3 จะตองทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานปที่ 1 ที่

ปฎิบัติงานในหอผูปวยตางๆ  ในการปฎิบัติงานเมื่อผานสาขาวิชาตาง ๆ ใหยึดแนวทางของสาขาวิชานั้น ๆ เปนสําคัญ 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 
 ใหแพทยประจําบานปที ่2 และ 3 อยูเวรนอกเวลาราชการเปนจํานวน 6 วันตอเดือน จันทรถึงวันศุกร 
เร่ิมตั้งแต 16.00 น.–07.00 น. ของวันถัดไป  วันเสาร อาทิตยหรือวันหยุดราชการ เร่ิมตั้งแต 07.00 น. -07.00 น. 
ของวันถัดไป โดยมีหนาที่รับผดิชอบผูปวยในของภาควิชาอายุรศาสตรทั้งหมด  ในการอยูเวรจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา
อยางใกลชิดแกแพทยประจําบานป 1 โดยอยูรวมกับอาจารยในภาควิชาทุกคร้ัง 
การลา 
 การลาตองปฏิบัติตามระเบยีบดงันี ้

1) การลารวมทั้ง ลากิจ , ลาปวย ไมใหเกิน 10 วันตอป โดยยืน่ใบลาที่ธุรการภาควชิาอายุรศาสตร 
2) การลาปวยอนุญาตใหแจงทางโทรศัพทใหอาจารย Attending ward ทราบกอนและสงใบลาตามมาที

หลังได 
3) การลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองไดรับอนญุาตจากอาจารย Attending ward กอนจึง

จะสามารถลาได 
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การจัดการศึกษาและปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 

 ภาควิชาออรโธปดิกส 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

เกณฑหลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลักสูตรสาขาออรโธปดิกส (ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑. เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 

๑.๑ ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจาํบานเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ออรโธปดิกส 
ภาษาอังกฤษ Residency Training in Orthopaedics  

๑.๒ ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
ภาษาไทย วฒุิบัตรเพื่อแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ออรโธปดิกส 
ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai Board of Orthopaedics  
ชื่อยอ 
ภาษาไทย ว.ว. สาขาออรโธปดกิส 
ภาษาอังกฤษ  Diploma, Thai Board of Orthopaedics  

๑.๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย 

๑.๔ หลักการและเหตผุลในการขอเปดหลักสตูร 
การบาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลายเปนปญหาที่สําคัญ

ของประเทศไทย ทั้งในดานจํานวนผูปวย ความรุนแรง รวมทั้งความซับซอนของการบาดเจ็บและโรค จํานวนผูปวยที่มา
พบแพทยดวยการบาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทพบเปนลําดับที่ ๔- ๕ ของผูปวย
ทั้งหมด ผูปวยเหลานี้ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีความรูความสามารถและมีจริยธรรม เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวย
เหลานี้รวมทั้งสามารถใหขอแนะนําในการปองกันการบาดเจ็บและโรคไดอยางถูกตองและทันสมัย ผูเชี่ยวชาญตอง
สามารถประสานการดูแลรักษารวมกับแพทยสาขาหลักและอนุสาขาอ่ืน ๆ และสามารถทําการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อ
พัฒนาการรักษาใหดีข้ึน ทันสมัยมากข้ึน เหมาะสมกับเศรษฐฐานะของประเทศและสามารถชี้นําสังคมในการปองกันและ
รักษาการบาดเจ็บและโรคในระบบนี้ไดตามลาํดับขอบเขตการรับผิดชอบผูปวยนั้น สาขาออรโธปดิกสถูกจัดเปนลําดับที่ ๕ 
รองจากสาขาอายุรศาสตร ศัลยศาสตร สูติศาสตรและนรีเวชวิทยาและกุมารเวชศาสตร ทั้งระดับประเทศชาติและระดับ
นานาชาติ  

๑.๕ กําหนดการเปดฝกอบรม  
ใชสําหรับการฝกอบรม ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒ เปนตนไป 
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๑.๖ อาจารย 
คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  
(๑) สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทย ซึ่งไดรับวุฒิบัตร /หนังสืออนุมัติ สาขาศัลยศาสตรออรโธป

ดิกส / ออรโธปดิกส หรือผูไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยเปนอาจารย และ
อาจารยผูทําหนาที่หลักและหรือประธานการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานออรโธปดิกสมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป 

(๒) จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีอาจารยอยูในการฝกอบรมเต็ม
เวลาอยางนอย๓ คน หากมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาไดไม
มากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยทั้งหมด และภาระงานในสาขาของอาจารยแบบไมเต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมด
จะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยอยูในการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป 

๑.๗ จํานวนผูรับการฝกอบรม  
สถาบันฝกบรมจะรับผูเขาฝกอบรมได ๑คน เมื่อมีอาจารยผูใหการฝกอบรม ๓ คน และมีจํานวนผูปวย

ในดานออรโธปดิกส ๑๐ เตียง  หากสถาบันฝกอบรมจะเพิ่มจํานวนผูเขาฝกอบรม จะตองมีอาจารยผูใหการฝกอบรมเพิ่ม
อีก ๒ คน และจํานวนผูปวยในดานออรโธปดิกสเพิ่มอีก ๑๐ เตียงตอการเพิ่มผูเขาฝกอบรมปละ/ชั้นละ ๑ คน 

๑.๘ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนผูทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑของแพทยสภา  

๑.๙ จํานวนปการฝกอบรม 
๔ ป  

๑.๑๐ วัตถุประสงค 
เมื่อสําเร็จจากการศึกษาและฝกอบรม ผูผานการฝกอบรมตองมคีวามรูความสามารถดังนี ้
(๑) สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับการบาดเจ็บและโรคทางออรโธปดิกสทั้ง

ชนิดไมซับซอนและชนิดซับซอนไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและครบวงจร  
(๒) สามารถติดตอสื่อสาร ใหการศึกษาและถายทอดความรูแกผูบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจรเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานการบาดเจ็บและโรคทางออรโธปดิกส  
(๓) มีวิจารณญาณที่ถูกตองในการพิจารณาขอมูลทางการแพทยเก่ียวกับการบาดเจ็บและโรคทาง

ออรโธปดิกส สามารถดําเนินการตรวจและการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งการสงผูปวยเพื่อรับการตรวจทางรังสี
วิทยาไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

(๔) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู ชี้นําสังคมและแกปญหาทั้งชนิดไมซับซอนและชนิดซับซอน
เก่ียวกับการบาดเจ็บและโรคทางออรโธปดิกสไดอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และสามารถเสนอผลงานวิจัยได
อยางมีมาตรฐาน  

(๕) สามารถใหการแนะนํา ปองกัน หลีกเลี่ยงและลดอุบัติการณ การบาดเจ็บและโรคทางออร
โธปดิกสไดอยางถูกตอง ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

(๖) สามารถศึกษาตอยอดในทุกอนุสาขาทางออรโธปดิกสโดยมีพื้นฐานความรูและทักษะที่
เพียงพอ 

(๗) สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวยตลอดจนผูรวม
วิชาชีพและชุมชน โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและกฎหมาย 

๑.๑๑ เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 
(๑) ความรูพื้นฐานทางดานการบาดเจ็บและโรคทางออรโธปดิกสไดแก 

• กายวิภาคประยุกตชั้นสูง วิทยาการเคลื่อนไหว ชีววิทยาชั้นสูง โลหศาสตร   และชีวกล
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ศาสตรชั้นสูงของระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย  
• สรีรวิทยาชั้นสูงของเนื้อเยื่อตางๆในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวน

ปลาย 
• ลักษณะการบาดเจ็บ ลักษณะของโรคและพยาธิสภาพที่พบในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ 

เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย 
• กระบวนการวินิจฉัยการบาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็น และ

เสนประสาทสวนปลาย 
• การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยการบาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและ

เสนประสาทสวนปลาย 
• การดูแลรักษาผูปวยที่มีการบาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและ

เสนประสาทสวนปลาย ทั้งโดยการผาตัดและโดยวิธีอนุรักษ  
• การประเมินและการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูปวยที่ไดรับการรักษาการ

บาดเจ็บและโรคในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย 
• แนวทางการปองกันอุบัติภัยและโรคหรือภาวะแทรกซอนของโรคของระบบกระดูก ขอ 

กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย 
• หลักการและแนวทางการติดตอประสานงานกับบุคลากรทางการแพทยและผูเก่ียวของ 

รวมทั้งการใหคําปรึกษาและการใหกําลังใจผูปวย 
(๒) ทักษะการดูแลรักษาผูปวยที่มีการบาดเจบ็และโรคทางออรโธปดิกส 

• มีความสามารถในการใหการวินิจฉัยทางคลินิกไดอยางถูกตองแกผูปวยที่มีปญหาทั้งชนิดไม
ซับซอนและชนิดซับซอนในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย  

• มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูปวยในระบบกระดูก ขอ 
กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลายที่มีปญหาทั้งที่ไมซับซอนและซับซอนไดอยาง
ถูกตอง 

• มีความสามารถในการวางแผนการรักษาผูปวยในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและ
เสนประสาทสวนปลายทั้งที่มีปญหาไมซับซอนและซับซอนไดอยางถูกตอง 

• มีความสามารถในการใหการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งกายและใจ และสามารถแนะนําผูปวยใน
การใชเคร่ืองรัดดัดพยุงที่จําเปนแกผูปวย 

(๓) มีความสามารถในการรักษาและแกไขปญหาทั้งชนิดไมซับซอนและชนิดซับซอนของเนื้อเยื่อและ
อวัยวะตางๆในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย โดยวิธีอนุรักษได
อยางถูกตอง 
• มีความสามารถในการดูแลผูปวยโดยวิธีอนุรักษไดอยางถูกตองทั้งกอน ระหวางและหลัง

การรักษา 
• มีความสามารถในการทําหัตถการโดยวิธีอนุรักษไดอยางถูกตอง เพื่อการแกไขและรักษา

ปญหาทั้งชนิดไมซับซอนและชนิดซับซอนของเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆในระบบกระดูก ขอ 
กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย  

(๔) มีความสามารถในการรักษาและผาตัดแกไขปญหาทั้งชนิดไมซับซอนและชนิดซับซอนของเนื้อเยื่อ
และอวัยวะตางๆในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาทสวนปลาย โดยวิธีอนุรักษได
อยางถูกตอง 

• มีความสามารถในการดูแลผูปวยที่มีปญหาในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและ
เสนประสาทสวนปลาย กอน ระหวางและหลังผาตัดไดอยางถูกตอง  

• มีความสามารถในการทําหัตถการผาตัดรักษาและแกไขปญหาทั้งชนิดไมซับซอนและชนิด

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 117 
 



ซับซอนของเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆในระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ เอ็นและเสนประสาท
สวนปลาย โดยวิธีอนุรักษนิยมไดอยางถูกตอง 

(๕) มีความสามารถในการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง 

การจัดประสบการณการเรียนรูที่ตองมี ไดแก 

การรวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆโดยสมํ่าเสมอ  
๑. Quality Improvement Conference ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอเดือน 
๒. Interesting Case Conference ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอเดือน 
๓. Journal Club ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอเดือน 
๔. Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอเดือน 
๕. Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอสัปดาห 
๖. Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอเดือน 
๗. การรวมประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จัดโดยสถาบันฝกอบรม 
๘. การรวมประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จัดโดย/ในนามของราช

วิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย 

การปฏิบัติงานทางคลินิก  
๑. ปฏิบัติงานในสถาบันหลักไมนอยกวา ๓๒ เดือน 
๒. ปฏิบัติงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยฯ รับรองไมเกิน ๑๖ เดือน 
๓. การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก 
๔. การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล 
๕. การดูแลผูปวยที่คลินิกเฉพาะทาง 
๖. การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอ่ืน 
๗. การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตัด 
๘. การดูแลและใหการรักษาผูปวยนอกเวลาราชการ 

ประสบการณการผาตัดทีส่ําคัญ  
๑. ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย 
๒. ทําการผาตัดดวยตนเองในผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บและโรคทางออรโธปดิกสที่ซับซอนไมนอยกวา ๕๐

ราย 
๓. รวมทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางการบาดเจ็บ

และโรคทางออรโธปดิกสชนิดที่ซับซอนมากไมนอยกวา ๓๐ ราย  
๔. เปนผูชวยผาตัดลําดับที่หนึ่ง (first assistant) ในการผาตัดตางๆ ไมนอยกวา ๑๐๐ ราย 

ประสบการณการวิจัย  
๑. ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหง

ประเทศไทย ๑ เร่ือง และ/หรือ 
๒. ผลงานวิจัยตีพิมพ (publication) หรือบทความผลงานวิจัยที่พรอมจะตีพิมพ (manuscript) ใน

วารสารที่ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยรับรองอยางนอย ๑ เร่ือง หรือ 
๓. โครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณอยางนอย ๑ เร่ือง 

หมายเหตุ ผลงานวิจัยสามารถใชรูปแบบของการสังเคราะหงานวิจัย ( research synthesis) ซึ่งหมายถึงการทํา 
systematic review และ meta-analysis ได (รายละเอียดเนื้อหาวิชาดูในภาคผนวก ๑ ขอดูไดที่ภาควิชา) 
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๑.๑๒ วิธีการฝกอบรม  
(๑) จัดใหมีการฝกอบรมไมนอยกวา ๕๐ สัปดาหตอป 

ปการศึกษาที่ ๑ เปนการศึกษาอบรมพื้นฐานความรูทั่วไปและความรูพื้นฐานทางศัลยศาสตร 
โดยจัดใหหมุนเวียนผานการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไป ประสาทศัลยศาสตร ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ 
ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ศัลยศาสตรตกแตง อนุสาขาโรคขอ สาขาอายุรศาสตร สาขาพยาธิวิทยาของกระดูกและเนื้อเยื่อที่
เก่ียวของ และวิสัญญีวิทยา โดยใหมีการเรียนการสอนสาขาละไมนอยกวา ๔ สัปดาห  

ปการศึกษาที่ ๒, ๓ และ ๔ ใหมีการศึกษาอบรมในสาขาออรโธปดิกสทั่วไปเปนเวลาไมนอยกวา 
๑๕๐ สัปดาห โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

• ทางดานอนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสทั้งเด็กและผูใหญไมนอยกวา ๕๐ สัปดาห  
• การดูแลรักษาผูปวยผูใหญทางออรโธปดิกส ไมนอยกวา ๓๘ สัปดาห  
• การดูแลรักษาผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส ไมนอยกวา ๒๐ สัปดาห  
• การผาตัดเก่ียวกับมือไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  
• การผาตัดรักษาผูปวยเนื้องอกทางออรโธปดิกสไมนอยกวา ๔ สัปดาห  
• การศึกษาอบรมในสาขาพยาธิวิทยาไมนอยกวา ๔ สัปดาห  
• การศึกษาอบรมในสาขาเวชศาสตรฟนฟู ไมนอยกวา ๔ สัปดาห  
• การศึกษาอบรมในสาขาวิชาเลือกไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห  

การหมุนเวียนศึกษาอบรมตองดําเนินการในสถาบันที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภาแลว
เทานั้น ยกเวนในชวงวิชาเลือกใหเปนการรับผิดชอบของสถาบันฝกอบรมหลักในการเลือกและรับรองสถาบันฝกอบรม
สมทบ 

การฝกอบรมในชั้นปที่ ๔ ใหเนนการตัดสินใจและการวางแผนการรักษาเปนหลัก รวมทั้งใหมี
สวนรวมในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการแพทยดวย  นอกจากนั้นตองจัดใหมีโอกาสเรียนรูและ
ฝกทักษะดานการบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ การจัดการคุณภาพ การบริการวิชาการ และการบริหารการศึกษา
ในฐานะหัวหนาแพทยประจําบาน  

(๒) ระหวางการศึกษาและฝกอบรม สถาบันฝกอบรมตองจัดใหแพทยประจําบานมีโอกาสศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและแพทยประจําบานตองมีประสบการณการวิจัยและสงผลงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสาขาออรโธปดิกสที่แพทยสภาแตงตั้ง โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร
โธปดิกส  

๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยกําหนดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
(๑) การประเมินระหวางการอบรม  

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมเมื่อ
สิ้นสุดการฝกอบรมในแตละชวง / ป รวมทั้งจะไดรับการประเมินจากราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยอีก
อยางนอยปละ ๑ คร้ัง ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสะทอนผลแกผูเขารับการฝกอบรมในการพัฒนาตนเองหรือเพื่อการเลื่อน
ระดับชั้นปในการศึกษาและการฝกอบรม  

(๒) การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ตองไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตร

จนครบถวนตามเกณฑในสถาบนัทีร่าชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยรับรอง วิธีการประเมินและเกณฑการ
ตัดสินใหเปนทั้งการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ซึ่งตองสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(ภาคผนวกที่ ๒ ขอดูไดที่ภาควิชา) 

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมจัดใหมีการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑที่แพทยสภากําหนด รวมทั้งการประเมินมาตรฐานการศึกษาไมนอยกวา 
๑ คร้ังในทุก ๕ ป 

๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสตูรฝกอบรม 
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมทบทวน / พัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก ๕ ป และแจงผลการทบทวน / พัฒนาใหราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกส
แหงประเทศไทย รับทราบ 

๒. เกณฑสถาบันฝกอบรม 
๒.๑. เกณฑทั่วไปสําหรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมควรเปนโรงพยาบาล / สถาบันที่ไดการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณและจํานวนผูปวยที่เหมาะแกการฝกอบรม
ทั้งประเภทผูปวยในและผูปวยนอก มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอ รับผิดชอบในสาขาที่ฝกอบรมหรือในสาขาที่
เก่ียวของ นอกจากนี้ ยังจะตองพิจารณากอนวาโรงพยาบาลนั้น มีหนวยงานกลางพื้นฐานที่จําเปน หนวยงานที่เก่ียวกับ
การดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม รวมทั้งมีกิจกรรมวิชาการที่ชวยสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเรียนรู ทั้งนี้ 
โครงการฝกอบรมจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของโรงพยาบาล / สถาบันนั้น (รายละเอียดดูใน
ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๘ / ๒๕๕๐  เร่ือง เกณฑสถาบันฝกอบรม)  

๒.๒ เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 
สถาบันที่จะขอเปดการฝกอบรมตองจัดใหมีหนวยงานที่ใหบริการดูแลรักษาผูปวยออรโธปดิกส

ตลอดเวลา มีงานบริการที่มีคุณภาพ และมีจํานวนผูปวยในดานออรโธปดิกส ไมนอยกวา ๑๐ เตียง และมีอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมไมนอยกวา ๓ คน  

๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรมที่จัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาออรโธปดิกสจะตองระบุสถานภาพวาเปน

สถาบันฝกอบรมประเภทใด ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี ้
สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา

บาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจาก
สถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร  

สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรม
สมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดย
กิจกรรมดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 

ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา .......... และขออนุมัติเปดเปน
สถาบนัฝกอบรม แตขอใหคณะแพทยศาสตร / โรงพยาบาล ............. เปนสถาบนัฝกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม .......... ให
ผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา ๖ เดือน เปนตน  

สถาบนัรวมฝกอบรม ไดแก สถาบนัฝกอบรมตั้งแต ๒ แหงข้ึนไปที่ดาํเนนิการจัดทาํหลักสูตรการ
ฝกอบรมแพทยประจาํบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่าํกวา ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร  
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ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล .............. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ 
สาขา ................ และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะ
แพทยศาสตร ............ เปนเวลา ๒ ป และจากโรงพยาบาล ............. เปนเวลา ๑ ป เปนตน  

สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย / 
วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขานั้นใหเปนสถาบันฝกอบรมที่
จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมที่สนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม
เกิน ๓ เดือน 

หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก
ไดโดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพกําหนด 

๓. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม  
สถาบันใดที่มีความประสงคจะเปนสถาบันฝกอบรมในสาขาออรโธปดิกส ใหจัดทําขอมูลตามเกณฑหลักสูตร

การฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาเพื่อสงใหราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย ประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อตรวจรับรองศักยภาพของสถาบันฝกอบรมตามเกณฑหลักสูตรและจํานวน
ความตองการของแพทยเฉพาะทางสาขานั้นๆ แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
พิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป  

๔. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย จะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก 

สถาบันฝกอบรมสมทบ สถาบันรวมฝกอบรม ที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด  และเสนอรายงานผานราช
วิทยาลัยฯ เพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๕ ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทยประจําบานสําหรับ
หลักสูตรนั้นของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน จนกวาคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๑๐ ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม
หลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัยฯเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบัน
ฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ ๓ ภาคผนวก ๑ ขอดูไดที่ภาควิชา 
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เน้ือหาวิชาที่ตองรูสําหรับแพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ -  ๔ 
๑. ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานทางออรโธปดิกส  พื้นฐานความรูทางศัลยศาสตรทั่วไป รวมทั้งอนุสาขาชีว

วัสดุศาสตร อนุสาขาธนาคารกระดูกและอนุสาขาระเบียบวิธีวิจัย 
๒. ความรูในอนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส รวมทั้งการบาดเจ็บจากกีฬา และการบาดเจ็บกระดูก

สันหลัง 
๓. ความรูในอนุสาขาภาวะผูปวยผูใหญทางออรโธปดิกส รวมทั้งการผาตัดกระดูกสันหลัง (การบาดเจ็บและ

โรค) และการผาตัดรักษาขอ 
๔. ความรูในอนุสาขาภาวะผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส 
๕. ความรูในอนุสาขาการผาตัดทางมือ 
๖. ความรูในอนุสาขาเนื้องอกทางออรโธปดิกส 
๗. ความรูในสาขาพยาธิวิทยา 
๘. ความรูในอนุสาขาโรคขอ สาขาอายุรศาสตร 
๙. ความรูในสาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟ ู

เน้ือหาวิชาที่ควรรู 
๑. ความรูในอนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส รวมทั้งการบาดเจ็บจากกีฬา และการบาดเจ็บกระดูก

สันหลัง 
๒. ความรูในอนุสาขาภาวะผูปวยผูใหญทางออรโธปดิกส รวมทั้งการผาตัดกระดูกสันหลัง (การบาดเจ็บและ

โรค) และการผาตัดรักษาขอ 
๓. ความรูในอนุสาขาภาวะผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส 
๔. ความรูในอนุสาขาการผาตัดทางมือ 
๕. ความรูในอนุสาขาเนื้องอกทางออรโธปดิกส 
๖. ความรูในสาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟ ู

หัตถการที่ตองทําไดดวยตนเอง 
๑. หัตถการในอนุสาขาการบาดเจบ็ทางออรโธปดิกส รวมทั้งการบาดเจ็บจากกีฬา และการบาดเจ็บกระดูก

สันหลัง 
๒. หัตถการในอนุสาขาภาวะผูปวยผูใหญทางออรโธปดิกส รวมทั้งการผาตัดกระดูกสันหลัง (การบาดเจ็บ

และโรค) และการผาตัดรักษาขอ 
๓. หัตถการในอนุสาขาภาวะผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส 
๔. หัตถการในอนุสาขาการผาตัดทางมือ 
๕. หัตถการในอนุสาขาเนื้องอกทางออรโธปดิกส 
๖. หัตถการในอนุสาขาโรคขอ สาขาอายุรศาสตร 
๗. หัตถการในสาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟ ู
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หัตถการที่ควรทําไดโดยมีผูชวยที่ไดมาตรฐาน 
๑. หัตถการในอนุสาขาการบาดเจบ็ทางออรโธปดิกส รวมทั้งการบาดเจ็บจากกีฬา และการบาดเจ็บกระดูก

สันหลัง 
๒. หัตถการในอนุสาขาภาวะผูปวยผูใหญทางออรโธปดิกส รวมทั้งการผาตัดกระดูกสันหลัง (การบาดเจ็บ

และโรค) และการผาตัดรักษาขอ 
๓. หัตถการในอนุสาขาภาวะผูปวยเด็กทางออรโธปดิกส 
๔. หัตถการในอนุสาขาการผาตัดทางมือ 
๕. หัตถการในอนุสาขาเนื้องอกทางออรโธปดิกส 

การประเมินระหวางการศึกษาและฝกอบรม 
๒. การสอบขอเขียนปรนัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจํานวน ๒๕๐ ขอ 
๓. การประเมินโครงการวิจัย 
๔. การสอบสัมภาษณ 
๕. การสอบทักษะ 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร 
๑. การสอบขอเขียนปรนัยท่ีครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดจํานวน ๑๕๐ ขอ 
๒. การสอบขอเขียนอัตนัย 
๓. การประเมินผลงานวิจัย 
๔. การสอบสัมภาษณ 
๕. การสอบทักษะ 
๖. การประเมินดานจริยธรรม 

การประเมินสถาบันฝกอบรม 
๑. การประเมินรับรองสถาบันฝกอบรมใหม ตามเกณฑของแพทยสภา 
๒. การประเมินรับรองสถาบันท่ีเปดการฝกอบรมแลวเพ่ือใหสามารถดําเนินการฝกอบรมตอตาม

เกณฑของแพทยสภา 
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ขอปฏิบัติท่ัวไปสําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 เพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานแกแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน งานแพทยศาสตรศึกษารวมกับ

ฝายการแพทยและวิชาการ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดรวมกันออก

ขอกําหนดในการปฏิบัติงานเพื่อวัตถุประสงคใหการปฏิบัติงานของแพทยใชทุน และแพทยประจําบานเกิดความ

สะดวก อีกทั้งเอ้ืออํานวยตอการทําการศึกษาโดยใหครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ คือ 

 แนวทางการอยูเวรนอกเวลาที่หองตรวจโรคฉุกเฉิน 

 แนวทางการสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 แนวทางการขอ CT และ MRI กรณีผูปวยฉุกเฉิน 

 แนวทางการสั่งยาและเวชภัณฑ สําหรับแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 

 แนวทางการปรึกษานิติเวชคลนิกิกรณีผูปวยคดี ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด 

 แนวทางการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 124 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

    แนวทางการสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 
 
 

การตรวจวิเคราะหทางพยาธิวิทยาและทางหองปฏิบัติการคลินิกเปนสวนหนึ่งในการชวยวินิจฉัยโรค  

ประเมินความรุนแรงของโรค  ประเมินผลการรักษาโรค และใชในการคัดกรองโรคที่จําเพาะบางชนิด คุณภาพของสิ่ง

สงตรวจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนั้น   การปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจซึ่งเปนจุดเร่ิมตน

ของกระบวนการตรวจวิเคราะหจึงตองทําอยางถูกตองและไดมาตรฐาน เพื่อใหผูใชบริการไดมีความเขาใจในวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสดุแกผูปวย โดยเปดใหบริการทางหองปฏิบัติการ

สาขาตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1.  หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 

2.  หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

3.   หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลนิิก 

4.   หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก  

5.   หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

6.   หองปฏิบัติการพิษวทิยาคลนิิก 

7.   หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

8.   หองธนาคารเลือด 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา    เปดใหบริการทุกวัน  ดังนี้ 

1. สงสิ่งสงตรวจและรับผลในเวลาราชการ  (08.00- 15.30น.) ณ หองปฏิบัติการแตละสาขาที่ชัน้ 3  (หรือชั้น 2 

กรณีธนาคารเลือด) 

2. สงสิ่งสงตรวจและรับผลนอกเวลาราชการ (15.30 น. – 08.00 น.)  ณ หองปฏิบัติการกลาง ชัน้ 3 

3. สงสิ่งสงตรวจในเวลาราชการ ถาตองการรับผลนอกเวลาราชการติดตอรับไดที่หองปฏิบัติการกลางชั้น 3 

4. สงสิ่งสงตรวจนอกเวลาราชการ (15.30 – 08.00 น.) ถาตองการรับผลในเวลาราชการ ติดตอรับไดที่

หองปฏิบัติการแตละสาขาที่ชัน้ 3 

5. สงสิง่สงตรวจและรับผลนอกเวลาราชการ (ชิน้เนื้อ) ณ หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้น 3 

-วันราชการ เวลา   16.00  -  24.00   น. 

-วันหยุด  เวลา   08.00  -  16.00   น. 
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หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 
(ANATOMICAL PATHOLOGY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3   หอง 03-AD-04 
เวลาทําการ ในเวลาราชการ  8.00 – 16.00 น.   

นอกเวลาวันจันทร - ศุกร  16.00 – 24.00 น.   วันเสาร – อาทิตย 08.00 -16.00 น. 
เบอรโทรศัพท 10359 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค แบงลักษณะงานออกเปน 5 ระบบ คือ 
 1. งานเซลลวิทยา (Cytopathology) 
 2. งานจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
 3. งานตรวจชิน้เนื้อแชแข็ง (Frozen section) 
 4. งานชนัสูตรศพ (Autopsy) 
 5. งานชนัสูตรพิเศษ (Special techniques) 

งานเซลลวิทยา (Cytopathology) 
การเก็บสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา : เพื่อใหไดผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองและแมนยํา การเก็บสิ่งสงตรวจและรักษา
สภาพเซลล กอนที่จะนําไปสงยังหองปฏิบัติการ (fixation) จึงเปนสิ่งสําคัญอยางมาก 
1. การสงตรวจ PAP smear 
 1. เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยดวยดินสอดําลงบนแถบฝาของสไลดแกวใหชัดเจน 
 2. หลังจากปายเซลลทีไ่ดลงบนสไลดแกวแลว ใหแชสไลดแกวลงในน้าํยา 95% ethyl alcohol ทันทีหาม
ปลอยใหสไลดที่ปายเซลลแลวแหง เนื่องจากจะทําใหโครงสรางของเซลลไมชัดเจน (drying artifact) จนอาจทําใหไม
สามารถใหการวินิจฉัยได 

ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสไลดแหงในอากาศกอนที่แชในน้าํยา 95% ethyl alcohol ได ใหจุม
สไลดแหงนั้นลงใน normal saline นาน 1-3 นาที แลวจงึยายลงแชในน้ํายา 95% ethyl alcohol 

4. แชสไลดในน้าํยา 95% ethyl alcohol อยางนอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหงเพื่อสงตรวจตอไป 
หรือสงตรวจพรอมภาชนะทีบ่รรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

ใบขอสงตรวจเซลลวิทยาระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี 
        1. กรอกขอมูลเบื้องตนของผูปวยเชนเดียวกับการเขียนใบขอสงตรวจชิน้เนื้อทางศัลยกรรม ไดแก 
 1.1 อาการสําคัญ หรือมีอาการผิดปกติที่ทาํใหตองมีการตรวจ Pap smear 
 1.2 Last menstrual period, Para 
 1.3 ประวัติเก่ียวกับอาการและการรักษา เชน การใหฮอรโมน การฉายแสง เคมีบําบัด  
 1.4 ผลการตรวจคร้ังกอนพรอมหมายเลขการตรวจทางเซลลวิทยา(ถามี)  
 1.5 ผลการตรวจรางกายทางนรีเวชวิทยาอ่ืน ๆ ที่สาํคัญ 
การนําสง 
 1.นําสิ่งสงตรวจพรอมใบขอสงตรวจที่สมบูรณ สงมายังหนวยพยาธิวิทยากายวิภาค 
 2.ลงทะเบียนสงสิง่สงตรวจในสมุดที่หนวยงานจัดไวให 
 3.แจงเจาหนาที่ใหตรวจและลงชื่อรับสิ่งสงตรวจ 
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การปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจ Pap smear 
 1. ไมมีชื่อ นามสกุลผูปวยบนสไลด 
 2. สไลดที่สงตรวจแตกจนไมสามารถซอมแซมได 
 3. ไมมีสิง่สงตรวจ และ/หรือใบขอสงตรวจ  
 4. กรอกขอมูลทั่วไปของผูปวยไมครบถวน หรือไมตรงกัน เชน   ชื่อ นามสกุล และ อาย ุ 

2. การเก็บสารนํ้าทางเซลลวิทยาในระบบอ่ืนๆ (Non gynecologic cytology) 
 ประกอบดวยน้ําที่เจาะจากชองตางๆ ของรางกาย เชน ชองปอด (Pleural fluid) ชองทอง (Ascitic fluid) 
ชองหัวใจ (Pericardial fluid)  น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid or CSF) รวมทั้งเสมหะ (Sputum)  น้ําลาง
หลอดลม (Bronchial washing and brushing)  น้ําลางชองทอง (Peritoneal washing) และอ่ืนๆ 

2.1 การสงตรวจเสมหะ (Sputum) 
 1. นําเสมหะที่เก็บไดใสในภาชนะที่มีฝาปดสนิท เขียนชื่อ สกุลของผูปวย วันเดือนปและ เวลา ที่เก็บเสมหะ
ปดไวที่ขางภาชนะ 
 2. ในกรณีที่ปายเสมหะลงบนสไลดแกว ใหแชสไลดลงในน้ํายา 95% ethyl alcohol ทันที แชสไลดอยาง
นอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหง เพื่อทําการสงตรวจตอไป หรือนําสไลดสงตรวจมาพรอมกับภาชนะที่
บรรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

2.2 การสงสิ่งสงตรวจที่เปนสารนํ้า (Effusion) 
1. นําสิ่งสงตรวจที่เก็บไดใสในภาชนะที่มีผาปดสนิท เขียนชื่อ สกุลของผูปวย วันเดือนป เวลา ชนิดและ

ตําแหนงของสิ่งสงตรวจรวมถึงรายละเอียดที่สําคัญใหถูกตองครบถวนปดที่ขางภาชนะ 
2. ถาสิ่งตรวจที่เก็บไดมีปริมาณมากกวา 500 ml. อาจตั้งทิ้งไวในตูเย็นประมาณ 30 นาที เพื่อใหเซลล

ตกตะกอนแลวเทน้ําสวนบนทิ้งบางสวนใหเหลือสวนลางของน้ําและสวนที่ตกตะกอนประมาณ 200 ml. 
เพื่อสงตรวจ 

3. กรณีที่ไมสามารถสงตรวจไดภายใน 24 ชั่วโมง ใหนําไปเก็บไวในตูเย็น (ชองธรรมดา) หรือเติมน้ํายา 50 
% ethyl alcohol ผสมลงไปในอัตราสวน 1:1 

4. กรณีที่ตองการสงเปนสไลดแกว ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1 นําสิ่งสงตรวจที่เก็บไดไปปนดวยเคร่ือง centrifuge ดวยอัตราเร็ว 4,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที 
4.2 เทน้ําสวนบนทิ้ง นําสวนตะกอนที่กนหลอดปายลงบนสไลด ทําอยางนอย 4 สไลด และแชลงใน

น้ํายา 95% ethyl alcohol ทันที ระวัง อยาใหสไลดแหงกอนแช 95% ethyl alcohol 
4.3 แชสไลดอยางนอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหง เพื่อทําการสงตรวจตอไป หรือนําสไลด

สงตรวจมาพรอมกับภาชนะที่บรรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

2.3 การสงตรวจ fine needle aspiration (FNA) 
1. กรณีที่สิ่งสงตรวจที่เจาะดูดไดมลีักษณะเปนน้ํา เนื่องจากกอนที่เจาะเปน cyst ใหใสลงในภาชนะที่

มีฝาปดสนทิ เขียนชื่อ สกุลของผูปวย ชนิดและตาํแหนงของสิง่สงตรวจรวมถึงรายละเอียดที่สาํคัญใหถูกตองครบถวน
ปดที่ขางภาชนะ 

2. กรณีที่สิ่งสงตรวจที่เจาะดูดไดไมใชน้ํา ใหนาํมาเตรียมสไลด ดังนี ้
2.1. หยด material ที่ไดลงบนสไลดซึ่งเปยกแอลกอฮอล โดยไถดวยสไลดอีก 1 แผน ซ ึ

แหง  ทําทั้งหมด 2-4 สไลด 
2.2. แชสไลดทันทีในน้าํยา 95% ethyl alcohol ระวังอยาใหสไลดแหงกอนแชน้ํายา 
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2.3. ในกรณีที่ปลอยสไลดแหงเปน air dried smear เพื่อทําการยอมดวยวิธี Wright-Geimsa 
ใหเขียนระบุอยางชัดเจน 

2.4 การเก็บสิ่งสงตรวจสารนํ้าอ่ืนๆ ถาเก็บจากหอผูปวยสงมายังหองปฏิบัติการ 
 1. ควรสงมาหองปฏิบัติการทนัที โดยไมตองผสมน้ํายาใดๆ  

 2. ถาไมสามารถสงทนัทีได แตจะสงไดในวนัรุงข้ึน ใหแชไวในตูเย็น (4 -10 C°) หามใสชองแชแข็ง และไม
ตองผสมน้าํยารักษาสภาพเซลล 
 3. กรณีติด เสาร - อาทิตย หรือวันหยุดราชการ ใหผสมน้าํยารักษาสภาพเซลล 70% ethyl alcohol ใน
อัตราสวน น้าํยา : สิ่งสงตรวจ  =  1 : 1 ยกเวน Sputum ใหผสม 50% ethyl alcohol แทน พรอมกับแชไวในตูเย็น
จนกวาจะนําสงหองปฏิบตัิการ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ไมไดผสมน้ํายารักษาสภาพเซลล 
 1. เสมหะเก็บในตูเย็นไดไมเกิน 12 - 24 ชั่วโมง 
 2. น้ําเจาะจากชองตางๆ รวมทัง้  bronchial washing + bronchial brushing และ peritoneal washing  
เก็บไวในตูเย็นไดไมเกิน 24 - 48 ชั่วโมง  
 3. CSF ควรสงทันที แตถาไมสามารถสงได ใหเก็บไวในตูเย็นไมเกิน 1 - 2 ชั่วโมง กอนนําสงหองปฏิบัติการ 

งานจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
มาตรฐานการสงตรวจทางพยาธิศัลยกรรม 
 ชิ้นเนื้อที่นําออกจากรางกายผูปวยในคราวเดียวกันตองสงชิ้นเนื้อตรวจทั้งหมด การแบงแยก เปนหลายสวน 
อาจทําใหเกิดปญหาในการวินิจฉัย และความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับผูปวย เพราะชิ้นเนื้อแตละสวนอาจมีพยาธิสภาพที่
แตกตางกัน ในกรณีแพทยผูสงตรวจแบงแยกชิ้นเนื้อกอนสงตรวจ หรือละเลยไมสงตรวจ แพทยผูนั้นตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายจากการกระทําดังกลาว 

สิ่งที่ตองเตรียมในการสงตรวจทางพยาธิศัลยกรรม 
 1. ภาชนะบรรจุปากกวาง เชนขวดที่มีฝาปดสนิท หรือถุงพลาสติก 

2.ฉลากติดภาชนะระบุขอมูลผูปวย ซึ่งประกอบดวย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ HN หอผูปวย/หนวยงานที่นําสง 
ตําแหนงของชิ้นเนื้อวาตัดมาจากสวนใดของรางกาย ขางซายหรือขางขวา โดยเขียนดวยสารที่ไมลบเลือนและลายมือ
ตัวบรรจงอานงาย ขอมูลที่ปรากฏนี้ ตองเหมือนกันกับขอมูลใน ใบขอสงตรวจ 

3. น้ํายา 10% formalin  
4.ใบขอสงตรวจชิน้เนื้อ ซึ่งกรอกขอมูลครบถวน พรอมชื่อแพทยผูสงตรวจ และ หมายเลขติดตอกลับ ดวย

ลายมือที่อานไดชัดเจน (เพื่อการติดตอกลับจากทางพยาธิแพทย ในกรณีที่ชิน้เนื้อมีปญหา หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม
ในการประกอบการวินิจฉัย) 

การกําซาบชิ้นเน้ือดวย 10 % formalin 
การกําซาบชิ้นเนื้อดวย 10 % formalinนั้นมีวตัถุประสงค  เพื่อทําใหชิ้นเนื้อแข็งและคงรูปพอที่พยาธิแพทย

จะทําตัดได และปองกันการเนาสลายของชิน้เนื้อ ซึ่งมีขอแนะนาํตางๆ ดังนี ้
 1. แชชิน้เนื้อในน้าํยา 10% formalin โดยใชปริมาตรน้าํยาไมนอยกวา 5-10 เทาของปริมาตรชิ้นเนื้อ และ
ตองใหทุกสวนของชิ้นเนื้อจมอยูในน้ํายา10% formalin เพื่อใหน้ํายาซึมเขาสูชิน้เนื้ออยางทั่วถึง 
 2. เลือกขนาดภาชนะบรรจุใหเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กเกินไป ภาชนะที่ใสควรเปนภาชนะที่มปีากกวางพอที่
สามารถจะเอาชิ้นเนื้อออกมาไดเมื่อชิ้นเนื้อแข็งเต็มที่และควรมีฝาปดสนทิ ในบางกรณีอาจใชถุงพลาสติกเปนภาชนะ
บรรจุได แตควรใชอยางนอย 2 ชั้น รัดปากถุงแตละชัน้ใหแนน และควรแยกชิ้นเนื้อของผูปวยใสคนละภาชนะ ไมควร
ใสรวมมาในภาชนะเดียวกัน 
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3. ปดฉลากที่ภาชนะเพื่อปองกันการสับเปลี่ยน ฉลากจะตองเขียนขอมูลที่ชัดเจน อานงายและตรงกับขอมูล
ในใบขอสงตรวจชิ้นเนื้อ โดยจะตองมีชื่อ-นามสกุลของผูปวย HN และ/หรือ AN หอผูปวย/หนวยงาน อวัยวะที่สงตรวจ
และตําแหนงที่ตัดเนื้อ โดยแพทยผูสงควรตรวจสอบฉลากใหถูกตองวาตรงและครบถวนตามขอมูลในใบขอสงตรวจ
หรือไม เพื่อผลประโยชนของผูปวย 

4.ชิ้นเนื้อที่ตัดจากหลายตําแหนงในผูปวยรายเดียวกันใหแยกภาชนะบรรจุและติดฉลากระบุตําแหนงที่ตัด
ออกมาใหเรียบรอย ไมควรเขียนแตหมายเลขลําดับของชิ้นเนื้อเพียงอยางเดียว โดยไมเขียนระบุตําแหนงที่ตัดออกมา 
ขอควรปฏิบัติสําหรับชิ้นเน้ือบางประเภท 
               1. ชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กมาก (0.1-0.3 cm.) ควรวางลงบนกระดาษชั่งสารหรือกระดาษสา หรือกระดาษ
แหงสีขาวที่ไมเปอยยุยเมื่อโดนน้ํากอน แลวจึงแชใน10% formalin 

2. ชิ้นเนื้อที่ตองการดูขอบของกอนมะเร็งนั้น แพทยผูสงตรวจควรทําเคร่ืองหมายโดยการเย็บหรือผูกสวนใด
ไว แลวเขียนอธิบายหรือวาดรูป และบรรยายไวในใบขอสงตรวจทุกคร้ัง หากชิ้นเนื้อนั้นๆ ตองการใหรายงาน margin 
แตไมมกีารอธิบายในใบขอสงตรวจ ทางพยาธิแพทยจะติดตอแพทยผูเก่ียวของเพื่อทําการ tissue orientation หากไม
สามารถติดตอแพทยผูเก่ียวของได ทางพยาธิแพทยจะยังไมทําการตัดชิ้นเนื้อจนกวาจะมีการติดตอกลับมา ทั้งนี้ เพื่อ
ผลประโยชนของผูปวย 

3. ชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ (4 cm. ข้ึนไป) หรือมีเยื่อหุมหนาเชน ตอมน้ําเหลือง, กอนเนื้อจากสวนตางๆ เตา
นม หรือมดลูก รวมทั้งชิ้นเนื้อที่เปน solid organ เชน ไต, ตับ, มาม น้ํายา 10% formalin ไมสามารถแทรกซึมเขาไป
ไดดี ทําใหเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพหรือเนา ซึ่งอาจสงผลใหการวินิจฉัยผิดพลาดได รวมถึงกรณีที่จําเปนตองตรวจเพิ่มเติม
ดวยการตรวจทาง immunohistochemistry  ชิ้นเนื้อที่เสื่อมสภาพจากการ fixation ที่ไมดี จะทําใหเกิดผล false 
negativeได ดังนั้นควรผาเนื้อโดยไมขาดจากกันแนวใดแนวเดียวเทานั้น       เพื่อที่ 10% formalin จะไดแทรกซึมได
อยางทั่วถึง และพยาธิแพทยสามารถจัดเรียงเปนรูปแบบเดิมไดขณะทําการตรวจดวยตาเปลา (อัตราการซึมผานของ 
formalin คือ 1 ชม. ตอ 1 มม.) 

4. ชิ้นเนื้อกระเพาะ หรือลําไส (ยกเวนไสติ่ง) ควรผาเปดตามความยาวดานตรงขามกับที่มีพยาธิสภาพ และ
ลางเอาเศษอาหาร หรืออุจจาระออกใหหมดกอนแช 10% formalin หามใชมือถู mucosa    อยางรุนแรง  

 
ใบขอสงตรวจ  
1. กรอกขอมูลเบื้องตนของผูปวยใหครบถวน อันไดแก ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ HN หอผูปวย/แผนกที่สง      ชื่อ

แพทยเจาของไข เพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูล โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลผูปวยควรติดสติ๊กเกอรหรือเขียนตัว
บรรจง 

 2. ระบุชนิด ลักษณะและขนาดโดยประมาณของชิ้นเนื้อ รายละเอียดความเจ็บปวย รอยโรคในผูปวย และการวินิจฉัย
เบื้องตนทางคลินิก ซึ่งจะชวยทําใหการวินิจฉัยทางจุลพยาธิเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 

3. การสงตรวจชิ้นเนื้อจากหลายตําแหนงในคราวเดียวกัน ตองระบุตําแหนงใหชัดเจน และครบถวน มาในใบขอสง
ตรวจใบเดียวกัน 

4. กรณีที่ตองการผลเรงดวน ใหเขียนระบุไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ทั้งนี้ตองเปนกรณีพิเศษที่จําเปนตอการใหการ
รักษาผูปวยเทานั้น เนื่องจากยังมีผูปวยอีกจํานวนมากที่รอรายงานผลชิ้นเนื้อที่ครบกําหนดรายงานผลและพยาธิ
แพทยยังมีงานดานการเรียนการสอนที่ฝงประสานมิตรดวย 

5. แพทยผูสงตรวจควรเปนผูเขียน/ลงขอมูลในแบบฟอรมสงตรวจดวยตนเองดวยลายมือตัวบรรจง ไมแนะนําใหใช 
ลายเซ็น และควรตรวจทานใบขอสงตรวจทุกคร้ังในกรณีที่ไมไดเขียน/ลงขอมูลดวยตนเอง เพื่อความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูล และสะดวกแกการติดตอกลับ 

6. ในกรณีที่เคยมีการสงตรวจทางพยาธิวิทยาที่เก่ียวของมากอน ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลลวิทยา ให
ระบุหมายเลขของรายงานนั้นดวย ถาผูปวยเคยไดรับการตรวจจากที่อ่ืน ใหระบุวาเปนการตรวจจากสถาบันใด 
พรอมทั้งการวินิจฉัยคร้ังกอน (ควรมี) 
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เกณฑการปฏิเสธการรับชิ้นเน้ือ 
 1.ไมมีใบขอสงตรวจ 
 2. กรอกขอมูลทั่วไปของผูปวยที่จําเปนไมครบถวน โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ และ HN 
 3. ไมมีประวัติผูปวยในสวนที่เก่ียวของกับชิ้นเนื้อที่สงตรวจ 
 4. ใบขอสงตรวจที่เขียนดวยลายมือที่บุคคลทั่วไปไมสามารถอานออกได 
 5. ชื่อและนามสกุลของผูปวยไมตรงกับใบขอสงตรวจ 
 6. ขอมูลผูปวยในใบขอสงตรวจไมตรงกับในฉลากปดภาชนะสงตรวจ 
 7. เนื้อเนา หรือ ชนิดของชิ้นเนื้อที่สงมา ไมตรงกับที่ระบุมาในใบขอสงตรวจ 
 

ในกรณีที่ตรวจพบวาใบขอสงตรวจชิ้นเนื้อและ/หรือชิ้นเนื้อสงตรวจไมสมบูรณดังกลาวขางตนกลุมงาน
พยาธิวิทยากายวิภาคจําเปนที่จะตองใหผูเก่ียวของในการขอสงตรวจแกไขใหครบถวนถูกตองกอนจึงจะดําเนินการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาตอไป  

 
งานชันสูตรศพ (Autopsy) 

ระเบียบการขอชันสูตรศพผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
1. ตองเปนผูปวยที่ไมทราบสาเหตุการเสียชีวิต หรือเปนผูปวยที่นาเปนกรณีศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการดูแลรักษา

ผูปวยรายอ่ืนๆ โดยที่แพทยที่ทําการรักษาจะตองพรอมในการใหขอมูลและประวัติการรักษาของผูปวย รวมทั้ง
พรอมที่จะเขารวมการชันสูตรศพของผูปวย เมื่อพยาธิแพทยตองการขอมูลเพิ่มเติม 

2. การชันสูตรศพจะกระทําตอเมื่อ ไดรับการยินยอมอยางไปลายลักษณอักษรจากบุคคลดังนี้ 
1. บิดาหรือมารดา 
2. สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส 
3. บุตรที่บรรลุนติิภาวะ 

กรณีที่ผูปวยไมมีญาติหรือไมสามารถติดตอไดภายใน 24 ชั่วโมง จะตองไดรับอนุญาต 
ใหมีการชันสูตรวินิจฉัยโรคจาก 

4. ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
5. หัวหนาฝายหรือหัวหนางานกลุมที่ผูปวยไดรับการรักษาอยู 

3. ปฏิบัติตามระเบียบการสงศพ พรอมมีใบอนุญาตการชันสูตรวินิจฉัยโรคจากขอ 2 รวมทั้ง เวชระเบียนผูปวย และ/
หรือผลการตรวจทางรังสีวิทยาอยางครบถวน 

4. ผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคดังตอไปนี้ จะไมมีการตรวจชันสูตรวินิจฉัยโรค 
4.1  โรคเอดส 
4.2  โรคไวรัสตับอักเสบชนดิ บ ีและ ซ ี
4.3  โรคกาฬหลงัแอน 
4.4  โรคติดตอรายแรงอ่ืนๆ 

5. พยาธิแพทยจะเปนผูพิจารณาในข้ันตอนสุดทายกอนจะดําเนนิการชันสูตรตามความเหมาะ 
 
ขั้นตอนการติดตอขอรับศพ 

1. หลักฐานที่ตองเตรียมมา 

1. ใบมรณะบัตร 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมารับศพ 
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3. สําเนาทะเบียนบานผูมารับศพ 
2. กรอกรายละเอียดพรอมทั้งเซ็นชื่อในใบรับศพที่หองชันสูตรศพ ในกรณีที่ผูเสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลามที่

ตองการรับศพนอกเวลาราชการ จะตองมีหนังสือรับรองจากสํานักจุฬาราชมนตรี พรอมทั้งแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบานของผูเสียชีวิต พรอมกับหลักฐานในขอ 1 
 

การรายงานผลการชันสูตรศพ 
พยาธิแพทยจะรายงานผลการชนัสูตรศพภายใน 3 เดือน หลังจากการชันสูตรศพ 
 

งานชันสูตรพิเศษและอ่ืนๆ 
งานชันสูตรพิเศษเปนงานที่ใหบริการตรวจวินิจฉัย และบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคดวยวิธีอ่ืนๆ 

นอกจากงานปกติ ไดแก 
1. งานบริการทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. การถายภาพสิ่งสงตรวจและสไลดดวยกลองดิจิตอล 
2. จัดประชุมวชิาการระหวางภาควิชา และสถาบัน 

3. บริการขอมูลทางพยาธิวิทยากายวิภาค ภายใตการดูแลของพยาธิแพทย 

4. ใหความรวมมือดานการวิจัยแกผูทําวิจัย 

5. จักทําสไลดเพื่อการศึกษาและวจิัย 

6. จัดทํากลองเก็บสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา สาํหรับการเรียนการสอนและเผยแพรความรู 
2. บริการทางการแพทย ประกอบดวย 

1. การยอมดวยวิธี immunohistochemistry  

2. การยอมดวยวิธี immunofluorescene 

3. การเตรียมเนื้อเยื่อและยอมดวยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ 
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หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 
(CLINICAL CHEMISTRY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง ชั้น 3  03-LD-04 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น. เวลารับสิ่งสงตรวจ 08.00 น.  – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037–395085  - 6 ตอ 10378 

 หองปฏิบัติการเคมีคลินิก ใหบริการตรวจสารเคมีในสารน้ําชนิดตางๆ ของรางกาย เชน Plasma, 
Serum, Whole blood, Urine, CSF และอ่ืนๆ  ดังรายละเอียดบนใบสงตรวจ  Clinical  Chemistry  สีฟา รายการ
ทดสอบที่หนวยเคมีคลินิกยังไมไดเปดทําการวิเคราะหเอง จะบริการจัดสงไปตรวจภายนอกหนวยงาน 

ขอกําหนดการติดฉลาก (Label) สิ่งสงตรวจ 
 สิ่งสงตรวจที่จะนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิก เพื่อทําการตรวจวิเคราะหจะตองไดรับการติดฉลากที่
ถูกตองชัดเจนสมบูรณ  ดังนี้ 

1. ชื่อและนามสกุล 
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) 
3. ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
4. วันและเวลาที่เก็บสิง่สงตรวจ 

ขอกําหนดการเขียนใบสงตรวจที่สงมาพรอมกับสิ่งสงตรวจ 
 กรุณากรอกขอมูลของผูปวย รายละเอียดเก่ียวกับ specimen บนใบสงตรวจใหครบถวน ชัดเจนและ
อานงาย ดังนี้ 

1. ชื่อ – นามสกุล (Name) ของผูปวย ตองสะกดใหเหมือนกับที่เขียนบนฉลากติดสิง่สงตรวจ 
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) ตองตรงกับหมายเลขบนฉลาก 
3. หอผูปวย (Ward) 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) 
5. วันและเวลาที่เก็บสิง่สงตรวจ 
6. ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
7. รายการทดสอบทีต่องการตรวจ 
8. การวินิจฉัยโรค (ถามี) 
9. ชื่อผูเก็บสิ่งสงตรวจ 
หมายเหตุ : -กรณีรายการวิเคราะหทางเคมีคลินิกใดที่ไมมีบนใบสงตรวจ ใหเขียนเพิ่มลงในชองอ่ืนๆ   
               (Other) 

- ในกรณีขอผลดวนใหทําเคร่ืองหมายในชอง Stat ในใบสงตรวจ 

ชนิดของสิ่งสงตรวจและวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ 
          สิ่งสงตรวจที่ใชสําหรับการตรวจทางเคมีคลินิก ไดแก plasma (ที่เตรียมจาก NaF blood), serum   (ที่
เตรียมจาก clotted blood), whole blood (ที่เตรียมจาก EDTA blood, Heparinized blood), urine (random, 
24 hrs) ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจดังกลาว ดังนี้ 
1. Sodium fluoride (NaF) blood นิยมใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือด (FBS/glucose)  

ควรปฏิบัติ  ดังนี ้
 1.1   เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา (vein) ปริมาณ 2 ml. 
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 1.2   เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง 
NaF บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีเทา) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไวขางหลอด (2 
ml) แลวปดจุกใหสนิท 

 ขอควรระวัง :  - ถาใสเลือดปริมาณมากเกินไป จะทําใหเลือดจับตัวเปนกอน (clot ) ได 
                             - ถาใสเลือดนอยเกินไป จะทําใหเลือดถูกเจือจาง ทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 
 1.3   ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา (inversion) เบาๆ ประมาณ 10 

รอบเปนอยางนอย 
 ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมทั่วถึง เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot ) ได 

    - ถาเขยาผสมกันแรงเกินไป จะทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ได 
 1.4  ควรนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิกภายใน 30 นาที เพื่อนําไปปนแยก plasma และทําการวิเคราะหตอไป 
2. Clotted blood ใชสําหรับการสงตรวจทางดานเคมีคลินิกหลายชนิด เชน electrolyte, lipid, protein และ 

enzyme ชนิดตางๆ  เปนตน  ควรปฏิบัติดังนี้ 
 2.1  เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา ปริมาณ 2 – 5 ml  (ข้ึนกับจํานวนรายการที่สงตรวจ) 
 2.2  เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นําเลือดมาถายใสในหลอดบรรจุเลือดที่สะอาดและ

แหง ซึ่งภายในไมมีสารกันเลือดแข็ง ควรใชหลอดพลาสติกชนิดที่มีเจลบรรจุอยู (ขอสังเกตหลอดพลาสตกิฝา
จุก สีแดงเหลือง) เพื่อชวยกระตุนการแข็งตัวของเลือดและชวยแยกชั้นระหวางเม็ดเลือดกับ serum ไดดี
หลังการปนแยก หรืออาจใชหลอดพลาสติกชนิดที่ไมมีเจลก็ได (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีแดงดํา ) 
ขอควรระวัง  : - ภาชนะที่ไมสะอาดจะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลือ่น โดยเฉพาะการสงตรวจ 
แคลเซียม (Ca) แนะนําใหใสหลอดพลาสติกชนิดมีเจล ใชคร้ังเดียวทิ้ง (disposable) 

2.3  ปดจุกใหสนิท หาม เขยาผสมเลือด เพราะจะทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ได ตั้งหลอดทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเพื่อใหเลือดแข็งตัว (ใชเวลาประมาณ 5 – 15 นาที) และนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิกภายใน 
30 นาที หลังการเจาะ 
ขอควรระวัง : -ถานําสงเลือดชาและทางหองปฏิบัติการไมไดปนแยก serum ออกจากกอนเลือดภายใน 1 

ชั่วโมง จะทําใหเกิด glycolysis และการเปลี่ยนยายของสารบางอยางจากเม็ดเลือดแดง
เขาสู serum หรือจาก serum ไปสูเซลลได ทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

3.  EDTA blood  ใชสาํหรับการสงตรวจวิเคราะห HbA1C 
3.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 3 ml 
3.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีดหลังจากที่ถอดเข็มออกแลวนํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง EDTA 

บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีมวง ) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไวขางหลอด (3 ml) 
แลวปดจุกใหสนิท  

3.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากันโดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา(inversion)เบาๆประมาณ 10 รอบ
เปนอยางนอย 

 ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอ เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
                     - ถาเจาะเลือดปริมาณนอยเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

4.  Heparinized blood ใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะห Troponin – T, Arterial blood gas 
     4.1 การสงตรวจ Troponin – T  ปฏิบัติดังน้ี 

4.1.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 4 ml 
4.1.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือด

แข็ง Lithium Heparin บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีเขียว) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตร
ที่กําหนดไวขางหลอด (4 ml) แลวปดจุกใหสนิท  
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4.1.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน  โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา (inversion) เบา ๆ ประมาณ 
10 รอบเปนอยางนอย 

 ขอควรระวัง :  -  ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอ เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
 -  ถาเจาะเลือดปริมาณนอยเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

4.2 การสงตรวจ Arterial blood gas  ปฏิบัติ  ดังน้ี 
4.2.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดแดง เก็บใสใน syringe หรือ capillary ที่มีสารกันเลือดแข็ง heparin บรรจุ

อยู ปดปลายเข็มหรือ capillary ใหสนิท เพื่อปองกันไมใหเลือดสัมผัสอากาศ 
4.2.2  ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากันเพื่อปองกันไมใหเลือดจับตัวเปนกอน (clot) 
4.2.3 รีบนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ภายใน 15 นาที โดยแช syringe หรือ capillary ในน้ําแข็ง 
ขอควรระวัง : - ถานําสงหองปฏิบัติการชาเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

- ถาผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งไมดีพอ อาจเกิดกอน clot  ซึ่งไมสามารถนํามาใชตรวจ
วิเคราะห และอาจทําใหเคร่ืองมือวิเคราะหเกิดการอุดตันได 

5. Citrate blood ใชสําหรับตรวจวิเคราะห D-dimer 
5.1  เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 3 ml 
5.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง 

3.2% Sodium citrate บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดที่มีฝาจุก สีฟา) เติมใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไว
ขางหลอด (3ml) แลวปดจุกใหสนิท 

5.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปกลับมา (inversion) เบา ๆ ประมาณ 10 
รอบ เปนอยางนอย  

ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอเลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
            - ถาเจาะเลือดปริมาณมากหรือนอยเกินไปจะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

6. Random urine ใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะห protein, creatinine, uric acid, electrolyte, ketone เปน
ตน โดยเก็บปสสาวะปริมาณ 20 –30 ml ใสในภาชนะที่สะอาดและแหง 
ขอควรระวัง : - ควรนําสงตรวจทันที เพื่อไมใหมีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียมากเกินไป ซึ่งจะทําใหผลการ

วิเคราะหบางอยางคลาดเคลื่อนได 
    - ถาภาชนะเก็บไมสะอาด จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อน 

7.  Urine 24 hrs  การเก็บปสสาวะที่ตองใชเวลาในระหวางการเก็บ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากแพทย 
พยาบาล และตัวผูปวยเองเปนอยางมาก  สิ่งสําคัญคือตองไดปริมาตรของปสสาวะที่ถูกตอง เพื่อนําไปคํานวณผล
การวิเคราะห จึงควรใหคําแนะนําผูปวยวาจะตองเก็บปสสาวะอยางไร เร่ิมเก็บปสสาวะเวลาใด และสุดทายของ
การเก็บเวลาใด ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจวาการสูญเสียปสสาวะไป จะทําใหคาที่วิเคราะหบิดเบือนไปจากความ
เปนจริง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 เร่ิมเก็บปสสาวะตั้งแต 6.00 น. จนถึง 6.00 น. ของวันรุงข้ึน (หรือเวลาอ่ืน แตนับจนครบ 24 ชั่วโมง) ให

ผูปวยถายปสสาวะคร้ังแรกทิ้งไป จดบันทึกเวลาเร่ิมเก็บไว เชน 06.00 น. 
7.2 เก็บปสสาวะคร้ังตอมาทั้งหมดจนถึง 6.00 น. ของวันรุงข้ึน (หรือครบ 24 ชั่วโมง เปนคร้ังสุดทาย ใสภาชนะ

ขนาดพอดี สะอาด มีฝาจุกปดสนิท โดยทั่วไปจะใชขวดขนาด 3-4 ลิตร ซึ่งเพียงพอสําหรับเก็บปสสาวะ 24 
ชั่วโมง หรืออาจใชขวดขนาด 1 ลิตร 2-3 ขวดก็ได 

หมายเหตุ : - อาจใชภาชนะปากกวางแตมีขนาดเล็กกวาในการเก็บปสสาวะแตละคร้ังแลว  
                 นํามาเท รวมกันในขวดขนาดใหญที่จะสงหองปฏิบัติการก็ได 
7.3 ควรเก็บปสสาวะที่จะสงตรวจ creatinine, protein, enzyme และ electrolyte ไวในตูเย็น (4 องศา

เซลเซียส) ตลอดเวลาในระหวางที่เก็บปสสาวะ จนครบเวลาที่ตองการ เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย และรักษาสภาพของสารเคมีที่จะสงตรวจ 
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หมายเหตุ : - การสงตรวจฮอรโมนและสารเคมีบางชนิด อาจจําเปนตองใสสารกันเสีย (preservative) ใน
ปสสาวะที่เก็บดวย (หากมีขอสงสัยใหสอบถามเจาหนาที่  หองปฏิบัติการเคมีคลินิก) 

7.4 เขียนรายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับผูปวย เวลาเร่ิมเก็บและเวลาคร้ังสุดทาย ตลอดจนปริมาตรของปสสาวะทัง้หมดบนภาชนะที่เก็บ 
แลวนําสงไปยังหองปฏิบัติการเคมีคลินิกพรอมกับใบสงตรวจ (Request form) 

 หมายเหตุ : - การนําสงปสสาวะไปยังหองปฏิบัติการ บางการทดสอบไมจําเปนตองสงไปทั้งหมด เพื่อความ
สะดวก อาจเขยาผสมปสสาวะทั้งหมดใหเขากัน วัดปริมาตรของปสสาวะทั้งหมด แลวแบงใสขวดขนาดเล็กสง
หองปฏิบัติการ โดยเขียนระบุปริมาตรทั้งหมด (Total volume) บอกกํากับไวที่ฉลากขางขวดและในใบสงตรวจ
ดวย พรอมกับบอกเวลา/วันที่เร่ิมเก็บ และเวลา/วันสุดทายที่เก็บ 

เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจทางเคมีคลินิก 
1. สิ่งสงตรวจที่ชื่อและหมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) บนฉลากและใบสงตรวจไมตรงกัน 
2. สิ่งสงตรวจที่ฉลากหลุดหาย หรือใบสงตรวจที่ไมมีขอมูลครบถวน 
3. เลือดที่สงตรวจมีการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis)  หรือเลือดที่ใสสารกันเลือดแข็งมีการจับตัวเปนกอน 

(clot) 
4. สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอกับรายการตรวจ 

วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาสิ่งสงตรวจไมถูกตองตามขอกําหนด 
 1.  หองปฏิบัติการจะยังไมวิเคราะหสิ่งสงตรวจนั้น และบันทึกไววา “improper specimen” 
 2.  ประสานงานกับหนวยงานที่สงตรวจ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือใหเก็บตัวอยางใหม 
 3.  กรณีเปนสิ่งสงตรวจที่เก็บใหมไดยากทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการวิเคราะหให ถาแพทยยืนยันวาตองการให

รายงานผล แตจะบันทึกหมายเหตุไวในใบรายงานผล 
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หองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก 
(CLINICAL TOXICOLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง   ชั้น  3 หอง 03-LD-40-41 
เวลาทําการ   08:00-16.00  น.   เวลารับสิ่งสงตรวจ  8:00-15.30  น. 
เบอรโทรศัพท   037-395085-6  ตอ  10344 
 

1.  การเลือกเก็บสิ่งสงตรวจ 
 การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อวิเคราะหระดับยาในเลือด(TDM) ตองระบุเวลาที่ใหยา เวลาเจาะเลือดและใช
หลอดเก็บเลือดถูกตองตรงชนิด การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อหาสารพิษชนิดอ่ืนๆ ตองเก็บในภาชนะที่เหมาะสม  และเก็บ
ในปริมาณที่มากพอ สิ่งสงตรวจที่เปนของเหลวควรเก็บไมนอยกวา10 mL. ตองระบุชนิดของสิ่งสงตรวจใหชัดเจน และ
แยกเก็บ 1 ชนิดตัวอยางตรวจตอ 1 ภาชนะ 

2.  ประเภทวัตถุตัวอยางที่รับตรวจวิเคราะห 
3.1 ชีววัตถุจากผูปวย  ไดแก  เลือด  ปสสาวะ  อาเจียน  น้ําลางกระเพาะอาหาร  เปนตน 
3.2 ชีววัตถุและอวัยวะจากศพที่สําคัญ  ไดแก เลือด สิ่งที่อยูในกระเพาะอาหาร (Gastric  Content)  ตับ น้ําดี  

น้ําหลอลูกตา (Vitrous  humor) ผม เล็บ  ข้ึนกับชนิดของสารพิษที่สงสัย 
3.3 วัตถุตัวอยางอ่ืนๆ  เชน ยารักษาโรคคราบของสารเคมีที่ตองสงสัยวาเปนสาเหตุของการเจ็บปวย/การตาย 

3 การเขียนใบสงตรวจ 
3.1 ใชใบสงตรวจของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ซึ่งใบสงตรวจจะเปนกระดาษขาวลวน ตัวอักษรสีน้ําเงิน  

ดานหลังมีขอความวา “พิษวิทยาคลินิก  Clinical Toxicology” 
3.2 เขียนใบสงตรวจใหชัดเจนและครบทุกรายการที่มีอยู  ดังนี ้

-   เขียนชื่อ -  นามสกุล (Name ) อายุ ( Age ) และเพศ ( Sex ) ของผูปวยอยางชัดเจน 
-   เลขประจําตัวผูปวย ( HN = Hospital Number ) หรือเลขผูปวยใน (Admittion  Number) 

-   หอผูปวย (OPD/Ward) 
-   ชนิดสิ่งสงตรวจ (Specimen) ตองระบุทุกคร้ัง*** 
-   วันที่และเวลาที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ (Date of collection) 
-   ชนิดของสารพิษที่สงสัย  โดยระบุในชอง Clinical  Indication ( ควรระบุเพื่อใหหองปฏิบัติ 
     การทําการวิเคราะหหาสารนัน้ๆ  ในลําดับแรกๆ ) 
-   ชื่อแพทยผูสงตรวจ ( Requested  by ) 
-   กรณีที่ตองการใหตรวจวิเคราะหยืนยันชนิดของสารพิษ  ใหกาในชอง  Legal  Case 

3.3 ในกรณีขอผลดวน ใหกาที่ชอง stat ในใบสงตรวจเทาน้ันและระบุเวลานําสงสิ่งสงตรวจใหชัดเจน 
3.4 หากรายการทดสอบทางพิษวิทยาคลินิกใดไมมีในใบสงตรวจใหเขียนเพิ่มในชองอ่ืนๆ  (Other) 

 
การเขยีนใบสงตรวจไมชดัเจนหรือไมครบทําใหหองปฏิบตัิการตองตรวจสอบกับผูสงตรวจ 

จะเกิดความลาชาในการตรวจวิเคราะหและในการรายงานผล 
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4 การจัดเตรียมและเก็บสิง่สงตรวจ 
อุปกรณสําหรับการสงตรวจ 

1.  แบบฟอรมการสงตรวจหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
2. ภาชนะสาํหรับบรรจุสิ่งสงตรวจ  ไดแก 

  -  หลอดบรรจุเลือดพรอมสารปองกัน 
สีจุก          สารปองกัน            สิ่งสงตรวจ 
สีแดง   Plain    Clotted  blood / serum 
สีมวง   EDTA    EDTA  blood 
สีเทา   NaF      Sodium fluoride blood 
สีเขียว     Heparine   Heparinized  blood 
 - ภาชนะสําหรับบรรจุสิ่งสงตรวจที่มีปริมาตร ไดแก ปสสาวะ อาเจียน น้ําลางกระเพาะ ฯลฯ  ตอง

แหงสะอาดและมีฝาปด 
3. ปายฉลากสําหรับระบุ  ชื่อ–นามสกุลและรายละเอียดของสิง่สงตรวจ 

5 วิธีเก็บสิ่งสงตรวจ 
5.1  กอนการเก็บสิ่งสงตรวจ ผูจัดเก็บควรตรวจดูที่ตารางการทดสอบวา  รายการตรวจนั้นๆ ใชสิ่งสงตรวจ

อะไร เก็บปริมาณเทาไร ใชภาชนะบรรจุแบบไหน หากไมมีในตารางขอใหโทร. ถามที่หองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก
เพราะการเก็บที่ผิดพลาดอาจจะทําใหไมสามารถตรวจหาสารพิษ หรือยาที่ตองการทราบไดเลย 

ก.  เลือด (Blood ) เก็บเลือดจากผูปวย จํานวน 5-10 mL. โดยเจาะจากเสนเลือดดําตรงขอพับแขน  
กรณีสงตรวจหาสารพิษที่ระเหยได ตองรีบถายสิ่งสงตรวจลงภาชนะและปดฝาใหสนิท การเจาะเลือดเพ่ือหา
แอลกอฮอลควรใช tincture  iodine เปนยาฆาเชื้อแทนแอลกอฮอลเพื่อปองกันการปนเปอน กรณีศพใหใชเลือด
จากชองหัวใจ 

กรณีใชหลอดเลือดทีม่ีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด กอนใชงานใหตรวจดูวนัหมดอายุขางหลอด เติม
เลือดใหถึงขีดบอกปริมาณที่กําหนดไวขางหลอดผสม(mix) โดยทําการ inversion  (ผสมโดยใชนิ้วกดที่กนหลอดและ
ฝาหลอดแลวพลิกขอมือไปมาอยางเบามือ) ประมาณ 10 คร้ัง 

ข. อาเจียน เลือกเก็บแบบสุม  โดยตักจากหลายๆ จุด และเก็บสวนที่มีลักษณะแปลกๆ มีสีเขียว  มี
เลือดปน  หรือเปนวงน้ํามันที่ไมละลายน้ําปริมาณอยางนอย 20 mL. 

ค. น้ําลางกระเพาะคร้ังแรก  ควรเก็บทั้งหมดหรืออยางนอย  50  mL.  
ง.  ปสสาวะจากผูปวยเก็บสง 50–100 mL.  หากเก็บจากศพใหเจาะจากกระเพาะปสสาวะ 
ช. อวัยวะจากศพ ตัดจากบริเวณที่สงสัยมามากที่สุดเทาที่จะเก็บไดหรืออยางนอย 50 g. ควรใสใน

ภาชนะที่มีฝาปดสนิทขนาดของภาชนะตองแข็งแรง ขนาดใหญ  พอเหมาะไมแตกงาย มีฝาหรือจุก
ปดสนิท อาจใชภาชนะพลาสติกที่เปนขวด กลอง หรือถุงพลาสติกที่มีคุณภาพดีโดยเลือกชนิดไมมี
รอยเย็บตอเพื่อกันการร่ัวควรใช 2–3 ถุง ซอนทับกัน รัดปากถุงใหแนนดวยยางรัด ยกเวนกรณีสง
ตรวจหาสารพิษระเหยได ไมควรใชถุงพลาสติกสิ่งสงตรวจแตละชนิดควรบรรจุโดยแยกภาชนะไม
ปนกันและเขียนรายละเอียดติดภาชนะใหครบถวนชดัเจน 

 5.2  การปองกันสิ่งสงตรวจบดูเนา 
หากไมสามารถสงสิ่งสงตรวจไดทันที  ตองแชเย็นหรือแชแข็งไวตลอดเวลา จนถึงเวลาตรวจ ถาไม

สะดวกจึงใสสารรักษาสภาพ เชน เลือดใส 1% NaF อาเจียนหรือน้ําลางกระเพาะใสเกลือ 1 สวน/สิ่งสงตรวจ 4 สวน 
อวัยวะแชใน 95% แอลกอฮอล  ถาไมมีใหใชน้ําเกลือแทน (เกลือ 1 สวน/น้ํา  38 สวน)  ควรแบงน้ํายาที่ใชรักษา
สภาพใสขวดประมาณ 100 ml แยกสงไปดวย สิ่งสงตรวจที่สงตรวจหาแอลกอฮอลทุกชนิด ไมควรใชแอลกอฮอล เปน
สารรักษาสภาพ ควรใชน้ําเกลือ หามใชน้ํายาดองศพ (formalin) ดองอวัยวะสิ่งสงตรวจ 
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6.1  การปดปายผนึก 
6.1.1  เขียนปายผนึกใหชัดเจนและครบทุกรายการที่ระบุบนปายผนึก  ดวยปากกาที่ไมละลายน้ํา 
6.1.2  ตองปดปายผนึกบนตัวภาชนะบรรจุสิง่สงตรวจทุกชิ้น  อยาปดบนฝาภาชนะ 
6.1.3  การตดิปายผนึกบนหลอดเลือดใหติดตามแนวยาวของหลอดเลือดหามปดพันแนวขวางเพราะจะทาํ

ใหผูตรวจวิเคราะหไมสามารถมองเห็นระดับเลือดได 
6.2 ขอแนะนําการเก็บและสงวัตถุตัวอยางหรือสิ่งสงตรวจเกีย่วกับคดี 

6.2.1 ตองทําหลักฐานการเก็บการนําสงตอและข้ันตอนตางๆที่วตัถุพยานมีการเปลี่ยนมือผูรับแนบมาดวย 
6.2.2  ตองระมัดระวังในการสบัเปลี่ยนวัตถุของกลางดวย 

6.3 รายละเอียดขอมูลการเกิดพิษ 
ควรระบุชนิดของสารพิษที่สงสัยตามลําดับความเปนไปไดจากอาการหรือสิ่งที่ตรวจพบซึ่งมีความสําคัญมาก

ในการกําหนดแนวทางการตรวจวิเคราะหวาควรจะหาสารพิษชนิดใดหรือประเภทใด กอน-หลัง ทําใหประหยัดใน
การใชสิ่งสงตรวจ น้ํายา และเวลาในการวิเคราะห 
7.  การเก็บและสงสิ่งสงตรวจเพ่ือวิเคราะหโลหะในชีววัตถ ุ

ชีววัตถุที่ตองการตรวจหาโลหะเปนพิษไดแกเลือด ซีรัมหรือพลาสมา ปสสาวะ เสนผมเล็บ หรือวัตถุอ่ืนๆ ตอง
เก็บในภาชนะที่สะอาด แยกเก็บ 1 ชนิดตัวอยางตอ 1 ภาชนะ ปดปายผนึกบนภาชนะแจงชื่อผูปวยใหชัดเจนใน
ใบสงตรวจใหแจงชนิดของโลหะที่ตองการตรวจ รายละเอียดของอาการปวย และยาที่ใชรักษา 
 วิธีเก็บชีววัตถุอ่ืนๆ เสนผมอยางนอย 50 เสนโดยถอนทั้งรากผม เล็บตองตัดใหลึกที่สุดเทาที่จะตัดได ถา
เก็บจากศพใหเก็บถึงโคนเล็บบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น  หรือภาชนะที่สะอาดปดฉลาก 
8.   การเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือหายาฆาแมลง 

เก็บตัวอยางทุกๆอยางที่สงสัยวาจะเก่ียวของกับภาวะพิษ ตองเก็บสงมาพรอมกับมีปายติดมาดวยวาสิ่งนั้นเปน
อะไร  หากไมแนใจในการใชสารกันบูด (preservative) ใหเก็บแชเย็นไว  โดยทั่วไปการเก็บสิ่งสงตรวจควรเก็บใส
ภาชนะที่เปนแกวไมใชพลาสติก  เนื่องจากสารพิษอาจเคลือบติดกับพลาสติกทําใหตรวจหาไมพบ  จุกที่ใชปดขวด
ควรเปน  screw  cap  (ถาเปนไปไดควรมี aluminum  foil  ที่สะอาดคลมุปากภาชนะอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันการ
ระเหย) ไมควรใชจุกพลาสติกหรือจุกทําดวยไมกอก เมื่อไดสิ่งสงตรวจแลวใหรีบนําสงหองปฏิบัติการพิษวิทยา
คลินิกโดยเร็วภาชนะที่บรรจุสิ่งสงตรวจตองปดฉลากใหเรียบรอยวาสิ่งสงตรวจอะไรของผูปวยชื่ออะไรหนึ่งชนิด
ของตัวอยางตรวจตอ 1 ภาชนะ  หามผสมปนกัน 

8.1 เลือด  (Blood)   
อาจนํามาวิเคราะหหาสารฆาแมลงโดยตรงควรหลีกเลี่ยงการใช heparin เปนสารกันเลือดแข็งตัว อาจใช 

clotted  blood ก็ได และแชเย็นไว 
ในกรณี Organophosphates อาจตรวจความเปนพิษทางออม โดยการสั่งตรวจการยับยั้งเอนไซม  

cholinesterase  ใน  serum และในเม็ดเลือดแดง   
8.2 ปสสาวะ  (Urine)  และ Gastric  Content 
การเก็บสิ่งสงตรวจควรเก็บในขวดแกวปากกวางสะอาดและแหงมีฝาเกลียวและรีบนําสงหองปฏิบัติการ  ควร

นําสงโดยแชในน้ําแข็ง หากไมสามารถสงไดทันทีตองทําใหตัวอยางตรวจเปนกรดเพราะถาเปนดาง  จะมี
แอมโมเนียเกิดข้ึน จะทําใหสารฆาแมลง Organophosphates สลายตัว และถามี Bacteria มาก  จะทําให p-
nitrophenol แตกสลายทําใหตรวจไมพบเมื่อเติมกรดในปสสาวะแลวเวลานําสงใหแชเย็นไมตองแชแข็ง  ใช
ปริมาตรตัวอยางตรวจอยางนอย 100 mL. 

9. หลักการปฏิบัตงิาน 
9.1การตรวจวัดระดับยาเพื่อการรักษาเมื่อไดสิ่งสงตรวจจะนําเลือดมาปนแยกซีร่ัมแลวนํามาตรวจ 

วิเคราะหโดยเคร่ืองมือตรวจอัตโนมัติ   
9.2การตรวจวิเคราะหยาและสารพิษ  จะทําการตรวจแบบเร็ว (Rapid test) เพื่อหาชนิด จากนั้น 
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อาจการตรวจหาปริมาณตอไป   
9.3การตรวจสารเสพตดิ  เมื่อไดสิ่งสงตรวจมาจะทําการตรวจคัดกรอง (screening test)หากผลที ่

ไดออกมาเปน Positive  อาจจะทําการตรวจยืนยัน  (Confirm  test ) ตอไปหากระบุในใบสั่งตรวจ 
9.4  การตรวจโลหะหนัก  จะตรวจแบบเร็ว (Rapid  test) ดวยน้ํายาเคมี   

10. การรายงานผล 
ข้ึนกับรายการสั่งตรวจและวัตถุประสงคการสั่งตรวจถาเปนรายการที่เปดทําการวิเคราะหทุกวันทํางาน

ราชการ จะรายงานผลไมเกิน 2 วันหลังจากไดรับสิ่งสงตรวจ (หากไมมีปญหาหรือตองปฏิเสธสิ่งสงตรวจ)  ถาเปน
การตรวจหาสารเสพติด สารพิษที่ตองการการตรวจยืนยัน จะรายงานผลไมเกิน 2 อาทิตย  หลังจากไดรับสิ่งสงตรวจ  
(หากไมมีปญหาหรือตองปฏิเสธสิ่งสงตรวจ) 
11. การเก็บสิ่งสงตรวจหลังจากรายงานผลแลว 

11.1 ถาเปนการตรวจเพื่อการรักษาพยาบาล  จะเก็บตัวอยางแชแข็งไว 1 สัปดาหหลังจากวันที่รายงานผล 
11.2 ถาเปนการตรวจเพื่อหาสารเสพติดหรือเก่ียวของกับคดีความ ( Legal  Case ) จะเก็บตัวอยางแชแข็ง

ไว 3 เดือน 
12. การสั่งตรวจเพ่ิม 

การขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม ตองมีการโทร.ถามหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกถึงความเปนไป
ไดกอนทุกคร้ังเพราะสิ่งสงตรวจอาจเสื่อมสภาพเกินกวาจะตรวจผลใหถูกไดอีกหรือสิ่งสงตรวจอาจเหลือไมมากพอที่จะ
ตรวจวิเคราะหรายการที่ขอเพิ่มหากสามารถตรวจเพิ่มไดใหดําเนินการเร่ืองการตรวจวิเคราะหที่เพิ่มข้ึนดวย  โดยนําสง
ใบสงตรวจใบใหมตามมา  พรอมการชําระเงินเพิ่ม 
13.  การสั่งตรวจซ้ําเม่ือไมแนใจในความถูกตองของผลการทดสอบ   

ใหแพทยผูสั่งตรวจโทร.แจงกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการพิษวิทยาทันทีทั้งนี้ตองมีการจายคาตรวจวิเคราะห
รายการนั้นๆดวย  โดยนําสงใบสงตรวจใบใหมตามมา 
14.   เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาคลินิก 

14.1  สิ่งสงตรวจและใบสงตรวจมีชื่อเจาของสิ่งสงตรวจ / ผูปวยไมตรงกัน 
14.2  รายการตรวจที่ไมใชของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
14.3  ใชใบสั่งตรวจทีไ่มใชของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
14.4  สิ่งสงตรวจไมถูกตองกับรายการที่สั่งตรวจเชน สงclotted blood มาวิเคราะหหา  ethanol เปน

ตน 
14.5  สิ่งสงตรวจที่ปายผนึกกรอกรายละเอียดไมครบถวน ตัวอักษรเลือนหายเนื่องจากสิ่งสงตรวจหก, ร่ัว

, ซึม ซึ่งทางหนวยงานพิษวิทยาคลินิกจะสงสิ่งสงตรวจกลับคืนหนวยงานที่สงตรวจเพื่อใหดําเนินการแกไขใหเรียบรอย 
14.6   สิ่งสงตรวจที่มีปริมาณนอยไมเพียงพอแกการตรวจวิเคราะห 
 

กรณีมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจหองพิษวิทยาคลินิกจะมีใบปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 
แจงเหตุผลการปฏิเสธของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกแนบไปดวยทุกคร้ัง 

 
15. ในกรณีที่เก็บสิ่งสงตรวจไดนอย และตองใชสิ่งสงตรวจรวมกับแผนกอ่ืนๆ ใหโทร. แจงงานพิษวิทยาคลินิก 
และแผนกที่ตองใชสิ่งสงตรวจน้ันๆรวมกัน 
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หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 
(CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงสถานที ่  ชั้น  3   หอง   03-LD-27 
เวลาทําการ  8.00-16.00น.  ทุกวัน 
โทรศัพท  037–395085–6 ตอ 10369, 10361 
 
1. การเขียนใบสงตรวจ 

1.1 ใชแบบฟอรมที่หองปฏิบัติการกําหนด ใชใบสงตรวจ 1 ใบ ตอสิ่งสงตรวจ 1 ชนิด  
1.2 ตองมีรายละเอียดของผูปวยครบถวนมากที่สุดและชัดเจน ไดแก ชื่อ-นามสกุล HN เพศอายุ ชนิดสิ่งสง

ตรวจ วันและเวลาเก็บสิ่งสงตรวจ ตําแหนงที่เก็บสิ่งสงตรวจ  รายการที่ตองการสงตรวจ ผูเก็บสิ่งสง
ตรวจ แพทยผูสั่งตรวจ  ประวัติการรักษา การไดรับยาตานจุลชีพหรือการวินิจฉัยโรคเบื้องตน เปนตน  

1.3 ในกรณีที่สิ่งสงตรวจมาจากผูปวยที่สงสัยวาติดเชื้อโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เกิดการระบาดไดงาย
ควรแจงทางหองปฏิบัติการลวงหนา สิ่งสงตรวจควรบรรจุในภาชนะปดมิดชิดปองกันการแพรกระจาย
เชื้อระหวางนําสง ควรมีปายระบุ  ”โรคติดตอ” ติดที่สิ่งสงตรวจเห็นไดชัดเจน 

1.4 หากตองการเพาะเชื้อ B. pertussive,  Brucella sp., C.diphtheriae ควรแจงทางหองปฏิบัติการ
ลวงหนาเพราะตองเตรียมอาหารพิเศษในการเพาะเชื้อ 

2. หลักการพ้ืนฐานสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจ  
2.1 เก็บสิ่งสงตรวจเฉพาะที่ไดพิจารณาแลววา การสงตรวจทางหองปฏิบัติการจําเปนตอการใหการรักษา

หรือวินิจฉัยโรค  
2.2  เก็บสิ่งสงตรวจโดยเทคนิคปลอดเชื้อ หลีกเลี่ยงการปนเปอนจากเชื้อประจําถ่ิน  ใสในภาชนะที่

เหมาะสมตามชนิดของสิ่งสงตรวจ 
2.3 เก็บสิ่งสงตรวจจากตําแหนงที่มีการติดเชื้อดวยวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม เชน ควรเก็บหนองจากสวน

ลึกหรือฐานของแผล ฝหนองควรใชเข็มเจาะดูดดวยเทคนิคปลอดเชื้อ เปนตน 
2.4 เก็บสิ่งสงตรวจในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เสมหะและปสสาวะ ควรเก็บในตอนเชาหลังตื่นนอนทําให

โอกาสพบเชื้อกอโรคเพิ่มข้ึน และไดเสมหะจริงไมใชน้ําลาย 
2.5 เก็บสิ่งสงตรวจจํานวนมากพอควร เชน อุจจาระประมาณ 2-5 กรัม  ปสสาวะ 5-10 มล. น้ําเจาะจาก

ชองตางๆ  2-5 มล. สิ่งที่ปายดวยไมพันสําลี (swab) ตองปายใหไดตัวอยางติดมาเห็นไดชัด เปนตน 
2.6 ถาเปนไปไดควรเก็บสิ่งสงตรวจกอนใหยาตานจุลชีพ หรือกอนใหยาคร้ังตอไป 

3. ลักษณะสิ่งสงตรวจและภาชนะบรรจุ 
3.1 ภาชนะปราศจากเชื้อ :  ใชสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจที่มีปริมาตร เชน ปสสาวะ เสมหะ  หนองและน้ํา

เจาะจากชองตางๆ  น้ําลางไต  รวมทั้งตัวอยางตางๆ จากการ Aspiration หรือ Washing ,ชิ้นเนื้อ , 
สาย catheters , สาย cut-down  (อุจจาระใชภาชนะแหงสะอาดไมจําเปนตองปราศจากเชื้อ) 

3.2 Cary-Blair transport medium :  ใชใส Rectal  swab หรือ Stool swab (ใชไม swab ปาย
อุจจาระที่ถายใหมๆ) 

3.3 Stuart transport medium :  ใชใสไมพันสําลีที่ปายจากแผล, ฝ, หนอง, Vaginal  Urethra  
Cervix , ear, eye หรือปายจากสวนตางๆ  ยกเวน Rectal swabหรือ Stool swab   

3.4 ขวด Hemoculture  :   ใชเพาะเชื้อจาก เลือดหรือไขกระดูก   (ไมแนะนําใหใส Fluids อ่ืนๆในขวด 
Hemoculture เพราะอาจทําใหไดผลการตรวจลาชามีโอกาสปนเปอนไดงาย)   
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    -  BacT/ALERT® FA  (จุกสีเขียว)   - ใสเลือด  5-10 มล. 
    -  BacT/ALERT®  PF  (จุกสีเหลือง) - ใสเลือด  1-4 มล. 
    -  BacT/ALERT® MB (จุกสีดํา) -  ใสเลือด  5-10 มล. สําหรับเพาะเชื้อกลุม    
       Mycobacteria หรือ TB culture 

3.5   Slide  :  ใชในการสงตรวจ Microscopic exams เชน Grams  stain  /  AFB stain  โดยปายสิ่ง
สงตรวจลงบน slide 1-2 แผน เปนฟลมหนาพอควร ปลอยใหตัวอยางแหงกอนแลวจึงใส Slide ในซอง
ซิปสงหองปฏิบัติการ หาม ปดทับ slide ที่ยังไมแหงเขาดวยกัน 

- Slide Skin scraping ใชในการสงตรวจ  KOH preparation เก็บโดยขูดผิวหนังตรง ขอบ ๆ ของ
รอยโรค ลงบน slide  นําslide อีก 1แผนปดทับ หอดวยกระดาษใสใน  ซองซิป (ไมควรพัน slide 
ดวยสกอตเทป เพราะทําใหดึงออกยาก เกิดอุบัติเหตุ slide แตกไดงาย) 

  หมายเหตุ  1. สิ่งสงตรวจที่ใสในภาชนะปราศจากเชื้อถาตองการสงตรวจ Microscopic exams ไม
ตองทํา slide smear มาให  

    2. สิ่งสงตรวจเปน swabใสใน transport medium ถาตองการสงตรวจ Microscopic  
exams  ตองสง slide smear จํานวนแผนเทากับการทดสอบที่สงตรวจ 
  3. ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจทุกชนิดควรใสในซองซิปและขนสงในภาชนะที่แข็งแรง เพื่อ
ปองกันการตกกระแทกแตก  การปนเปอนและการแพรกระจายเชื้อจากสิ่งสงตรวจ  

4. ขอปฏิบัติและขอควรระวังในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
 4.1  เลือดและไขกระดูก 

4.1.1  ถาขวด Hemoculture ถูกเก็บในตูเย็นตองเอาออกมาวางไวที่อุณหภูมิ หองประมาณ 20  นาที 
กอนใช ตรวจสอบขวด Hemculture ไมใชขวดที่หมดอายุ 

4.1.2  แกะจุกพลาสติกที่หุมปากขวดออก เช็ดจุกยางดวยทิงเจอรไอโอดีน แลวเช็ดดวยalcohol 70%  
รอใหแหงกอนใช  

4.1.3  เจาะเลือด 5 - 10 ml หรือ 1 – 4 ml แลวแตกรณี  เปลี่ยนเข็มอันใหมแลวแทงเข็มทะลุจุกยาง 
ฉีดเลือดเขาขวด พลิกขวดไปมาใหเลือดผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้ออยางดี เพื่อปองกันการแข็งตัว
ของเลือด  

4.1.4  ติดชื่อผูปวย (กรุณาอยาติดทับบารโคดบนขวด)  นําขวดสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บไวที่
อุณหภูมิหองไมควรเกิน 2 ชั่วโมง  

 หมายเหตุ    
 1.  ไมควรเจาะเลือดคราวเดียวกับการตรวจอ่ืน ๆ เพราะมีโอกาส ปนเปอนเชื้อ ประจําถ่ินบริเวณ

ผิวหนังไดงาย 
  2.  การใชขวด Hemoculture  

- BacT/ALERT® FA (จุกสีเขียว) เจาะเลือดผูใหญหรือเด็กโตใสเลือด  5-10 มล. 

- BacT/ALERT®  PF (จุกสีเหลือง) เจาะเลือดเด็กเล็กหรือผูใหญหรือ  เด็กโตที่เจาะเลือด ยาก 
ใสเลือด  1-4 มล. 

- BacT/ALERT®  MB (จุกสีดํา) ใชในกรณีที่ตองการเพาะเชื้อกลุม Mycobacteria หรือ TB 
culture  ใสเลือด 5-10 มล. เบิกขวดไดที่หองปฏิบัติการในแตละรายไปตลอด 24 ชั่วโมง 

  3. การเพาะเชื้อรา (Fungus culture) ในเลือดหรือไขกระดูก สามารถสงตรวจโดย ใชขวดเลือด
เดียวกับ Aerobicculture (BacT/ALERT®FA (จุกสีเขียว), BacT/ALERT®  PF  (จุกสีเหลือง) โดยไมตองแยกขวด 
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4. เนื่องจากขวด Hemoculture มีราคาแพง หอผูปวยควรเบิกขวดไปเก็บเพียงพอ ใชเทานั้น ขวด
ที่กําลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือนกรุณาสงมาเปลี่ยนกับหองปฏิบัติการ เพื่อใหหอผูปวยอ่ืนที่ใชขวดจํานวนมาก
นําไปใชกอน 

5. การเจาะเลือดควรปฏิบัติงานดวยเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
4.2  นํ้าไขสันหลังและนํ้าเจาะจากชองตาง ๆ ของรางกาย  ( CSF /Body Fluids อ่ืนๆ )  
ควรเจาะใหไดจํานวนอยางนอย 2 มล. โดยปฏิบัติงานดวยเทคนิคปลอดเชื้อเหมือนการเจาะ เลือด  ใส

ตัวอยางในขวดปราศเชื้อ สงหองปฏิบัติการทันทีหรือตั้งไวที่อุณหภูมิหอง ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง ในกรณีน้ําไขสันหลัง 
หาม เก็บในตูเย็น 

4.3 Pus หรือ Wound Swab 
ในกรณีใชเข็มและ Syringe ดูดเจาะได ใหนําสงทั้งเข็มและ Syringe (โดยเฉพาะสงตรวจเพาะเชื้อ 

Anaerobic bacteria) หรือถายใสขวดปราศจากเชื้อ ในกรณีใชไมพันสําลี หรือ Swab ปายจากแผล, ฝ, หนอง ควร
ปายจากฐานของแผลฝ หรือกนแผลฝ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังรอบ ๆ แผล และ ไมควรเก็บหนองที่สวนบน
เพราะมีโอกาสปนเปอนเชื้อประจําถ่ินไดงาย หรือไดเชื้อที่ตายแลว จากนั้นเก็บไมพันสําลีใน Stuart transport 
medium สงหองปฏิบัติการ 
  4.5 Throat Swab   

ใชไมกดลิ้นผูปวยไวแลวใชไมพันสําลีปายจากบริเวณคอที่เห็นการอักเสบ เชน มีตุมแดงหรือมีตุม หนอง  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณชองปาก, ลิ้น หรือเพดานปาก แลวเก็บไมพันสําลีใน Stuart  transport  medium  

4.6 Nasopharyngeal Swab 
ใชสําลีพันลวดเล็ก ๆ (เบิกไดที่หองปฏิบัติการ)  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผนังรูจมูก สอดกานลวดลึกพอควร 

หมุน 2-3 รอบ แลวดึงออก แลวเก็บลวดพันสําลีใน Stuart transport medium หรือปายโดยตรงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(เบิกไดที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 

4.7 อุจจาระ (Stool) 
สงเปน Rectal Swabหรือเก็บ Fresh stool (อุจจาระที่ถายใหม ๆ) ใสภาชนะแหงสะอาดหรือใชไมพันสําลี

ปายจากอุจจาระที่ถายใหมๆ แลวเก็บไมพันสําลีใน Carry-Blair transport medium ในกรณีที่ตองการสงC.difficile 
toxin เก็บสิ่งสงตรวจเปน Fresh stool เทานั้น  อยางนอย  2 -3  กรัม  

4.8  ปสสาวะ (Urine) 
4.8.1 ในกรณีผูปวยถายปสสาวะไดเอง (Void urine)  ใหผูปวยทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ รู   

เปดUrethra หลาย ๆ คร้ัง แลวเช็ดใหแหง  ใหผูปวยถายปสสาวะทิ้งในชวงแรกแลวเก็บปสสาวะในชวงกลางของการ
ถาย (Mid-stream urine) ใสในภาชนะปากกวางปลอดเชื้อ ระบุวันและเวลาเก็บใหชัดเจน นําสงหองปฏิบัติการทันที
หรือเก็บในตูเย็นชองธรรมดาไมเกิน 6 ชม. (ปสสาวะที่เก็บไมถูกตองอาจทําใหการแปลผลทางหองปฏิบัติการผิดพลาด
ได)  การเก็บ Mid-stream urine ควรเก็บชวงเชาหลังตื่นนอน ปสสาวะที่ตั้งที่ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเกิน 2 ชั่วโมง ไม
ควรสงตรวจเพาะเชื้อ 

4.8.2 ในกรณีที่ ผู ป วยไมสามารถถ ายปสสาวะได เอง  ให เ ก็บจากการสวนปสสาวะ 
(Catheterized  urine)  โดยทําความสะอาดสายสวนดวย 70% alcohol  แลวใชเข็มและSyringe เจาะดูดปสสาวะ
จากสายสวน หาม เก็บปสสาวะจากถุงปสสาวะ 

4.9 เสมหะ (Sputum) 
ควรเก็บในชวงเชาหลังตื่นนอน โดยใหผูปวยบวนปากดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ คร้ัง 5–6 คร้ัง  เพื่อลดปริมาณ

เชื้อประจําถ่ินปนเปอน จากนั้นใหผูปวยหันหนาไปดานที่อับลมหรือดานที่ไมมีคนอ่ืนอยู  ขากหรือไอลึก ๆ แลวบวน
เสมหะลงในภาชนะปลอดเชื้อ อาจกระตุนการไอโดยใหผูปวยนอนคว่ําศีรษะต่ํา จะทําใหไอออกมาไดงายข้ึน 
  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 142 
 



5.  หลักการปฏิบัติงาน 
5.1 Hemoculture  

5.1.1  เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจวามีการ Growth (Positive) ของเชื้อในขวดหรือไมทุก ๆ  10 
นาที  ถาขวด Hemoculture Positive เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะทําการ Subculture และยอมสี  Grams ถาพบ
เชื้อทางหองปฏิบัติการจะแจงผลใหหอผูปวยทราบทางโทรศัพททันที และ ทําการวินิจฉัย ชนิดเชื้อและทดสอบความ
ไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่ Growth ทุกตัวตามมาตรฐาน CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) และ
รายงานผลภายใน 2 – 3 วันตอมา 

5.1.2  ในกรณี เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติไมพบการ Growth ของเชื้อในขวดภายใน 1 วัน 
หองปฏิบัติการจะรายงาน “No Growth after 1 day”  1 คร้ัง และขวดจะถูกตรวจการ Growth ทุกวันไป จนครบ 
7 วัน ถายังไมมีเชื้อ Growth จะรายงาน “No Growth after 7 days”  อีก 1 คร้ัง (Final Report) หองปฏิบัติการ
จะเก็บขวด Hemoculture   ที่ Negative ไวที่อุณหภูมิหองอีก 7 วัน จึงทิ้งขวด  ในกรณีที่ สงสัยวาผูปวยมีการติด
เชื้อที่เจริญชาควรแจงใหหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทราบลวงหนา ขวด Hemoculture ที่ Positive หลังจากรายงาน
ผลจะเก็บขวดไวที่อุณหภูมิหองอีก 1 เดือน 

5.1.3 BacT / ALERT®  MB (จุกสีดํา, TB culture) เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจการ Growth 
จนครบ 60 วัน ถาไมมีเชื้อ Growth จะรายงาน No Growth for Mycobacterium spp. after 60 days 

5.1.4 การสงตรวจ Fungus culture  เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจการ Growth ของเชื้อในขวด
จนครบ 7 วัน แลวเจาหนาที่หองปฏิบัติการจะ Subculture ลงใน Sabauraund dextrose agar และตรวจดูการ 
Growth จนครบ 14 วัน  จึงทําการรายงานผล 

5.2  CSF และ  Body fluids  
5.2.1  สิ่งสงตรวจที่เก็บไดปริมาณมากกวา 2 มล.  ทางหองปฏิบัติการจะทําการปนดวยเทคนิคปลอดเชื้อ

และนําตะกอนมาทําตรวจวิเคราะห ในกรณีที่สิ่งสงตรวจที่เก็บไดปริมาตรนอยกวา 2 มล. ทาง หองปฏิบัติการจะทํา
การตรวจวิเคราะหโดยไมปน 

5.2.2 CSF ถายอมสี Grams, India ink preparation และ/หรือ พบเชื้อจาก culture จะ รายงานผลทาง
โทรศัพททันที ชนิดของเชื้อและผลการทดสอบความไวฯ จะรายงานหลังจากนี้ 2 – 3 วันถาไมพบเชื้อ Growth 
ภายใน 3 วัน จะรายงาน “No Growth after 3 days”  CSF และ  Body fluids จะถูกเพาะเชื้อลงใน 
Thioglycolate broth และจะถูกตรวจการGrowth ของเชื้อทุกวันจนความ 14 วัน ถาหากมีเชื้อ Growth จะทําการ
รายงานผลตามทันที แตถาไมมีเชื้อ Growth จะไมรายงานผล 

5.3  Rectal Swab และ Stool culture 
5.3.1  หองปฏิบัติการจะตรวจหาเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงดังนี้ Salmonella spp. , Shigella 

spp. , Vibrio spp. , Aeromonas spp. , Plesiomonas spp. ,  Staphylococcus coagulase  positive. 
Bacillus spp. 

5.3.2 ในผูปวยที่สงสัยอุจจาระรวงจากเชื้อแบคทีเรียอ่ืน ๆ ควรแจงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทราบ   
โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ป  

5.3.3 ทางหองปฏิบัติการจะทําการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจลุชีพเฉพาะเชื้อที่เปนสาเหตุของโรค
และรายงานผลภายใน 3 – 4 วัน  

5.4  ปสสาวะ (Urine culture) 
5.4.1  ปสสาวะทุกตัวอยางจะไดรับการนับ Colony count (CFU/ml) ถาพบเชื้อมากกวา 3 ชนิด ที่

แตกตางกัน หองปฏิบัติการจะขอใหเก็บสิ่งสงตรวจใหม (Reject  Specimems)  
-  ในกรณีที่เปน Mid-stream urine  ถาพบเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 3 ชนิด จะทําการวินิจฉัยชนิดและ

ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพเฉพาะเชื้อที่มีจํานวนมากวาหรือเทากับ 105 CFU/ml (การเพาะเชื้อที่ได
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จํานวนเชื้อนอยกวา 105 CFU/ml ถาแพทยตองการใหทดสอบความไวฯ สามารถติดตอหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ภายใน 1 สัปดาห) 

-  ในกรณีที่เปน Catheterized urine ถาพบเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 3 ชนิด จะทําการทดสอบความไวฯ 
ของเชื้อทุกตัวที่ Growth  ยกเวน เชื้อปนเปอนจากผิวหนัง (skin normal flora) 

5.4.2  หองปฏิบัติการจะไมทดสอบความไวฯ ในกรณีพบเชื้อกลุม Skin normal flora หรือเชื้อ 
Contamination จากการเก็บสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสม  

5.4.3  ปสสาวะจะถูกตรวจการ Growth ทุกวัน  ถาไมมีเชื้อ Growth ภายใน 2 วัน จะรายงานผล “No 
Growth after 2 days” (Final report) 

5.5  Pus หรือ Wound culture 
หองปฏิบัติการตรวจการ Growth ทุกวัน ถาพบเชื้อ Growth จะทําการวินิจฉัยชนิดและทําการทดสอบ

ความไวฯ เฉพาะเชื้อที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค  ถาไมพบการ Growth ของเชื้อจนครบ 3 วัน จะรายงาน “No 
Growth after 3 days”   

5.6 Throat Swab และ Nasopharyngeal Swab 
กรณีตองการตรวจหา Corynebacterium diphtheriae, Neisseria meningitidis, Neisseria 

gonorrhoeae หรือ Bordetella pertussis  หรือสงสัยเชื้อใดเปนกรณีพิเศษกรุณาระบุในใบสงตรวจดวยหรือติดตอ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาลวงหนา เพราะอาจตองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษสําหรับเพาะเชื้อ 

5.7 Sputum 
5.7.1 หองปฏิบัติการจะทําการตรวจดูดวยตาเปลาและยอมสี Grams จาก Sputum ทุกรายกอนลงเพาะ

เชื้อ และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน ทําการ grading sputum ตาม grading system ที่กําหนดไว ถาได average 
score 0 หรือ นอยกวา หองปฏิบัติการจะรายงานผล Grams stain พรอมกับแจง “Unacceptable specimen 
for culture” และขอ  “Repeated Specimens” 

5.7.2 หลังทําการเพาะเชื้อ หองปฏิบัติการจะตรวจดูการ Growth ทุกวันภายใน 3 วัน ถาไมมีเชื้อ 
Growth จะรายงาน “No Growth after 3 days”   

5.7.3 เชื้อจาก Sputum culture จะทดสอบความไวฯ เมื่อพบเชื้อที่ Growth Predominate ไดแก β-
hemolytic streptococcus, Streptococcus pneumoniae, taphylococcus  coagulase positive, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, และเชื้อกลุม Gram negative bacilli  เฉพาะเชื้อที่  
Predominate growth (Moderate growth ข้ึนไปหรือ พบเชื้อเพียงชนิดเดียว)  

5.8  Tip, Cut-down หรือ Catheters อ่ืนๆ 
หองปฏิบัติการจะทําการวินิจฉัยแยกชนิดและรายงานชนดิของเชื้อที่พบทุกตัว  โดยไมทําการทดสอบความ

ไวฯ แตถาแพทยไดพิจารณาแลวเห็นวาอาจเปนเชื้อกอโรค สามารถติดตอขอทดสอบ ความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ
ไดภายใน 7 วัน 

5.9  การสงตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย 
หองปฏิบัติการจะตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย ไดแก 

1. การหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด โดยนับจํานวนโคโลนีจากจานเพาะเชื้อมาตรฐาน  (Standard Plate 
Count, CFU/ml) 
2.  การตรวจวิเคราะหโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยวิธีมาตรฐาน Standard Multiple- 
Tube (MPN) Test) หรือ Most Probable Number Concept 

                                                   - Presumptive test 
                                                   - Confirmed test 
                                                   - Completed test 
                        หมายเหต ุ การสงตัวอยางตองติดตอหองปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย 3 วัน  
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Microscopic exams โดยทั่วไป  เชน  Grams stain, AFB stain, India ink preparation, KOH 
preparation จะรายงานผลภายใน 1 วัน ถาหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจกอน 15.00 น. 
           ผลการเพาะเชื้อ Aerobic bacteria และผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ  

1. สําหรับสิ่งสงตรวจทั่วไป จะรายงานผลภายใน  2-3 วัน   ในกรณี Rectal swab/stool culture จะ
รายงานผลภายใน  3-4  วัน ยกเวน ในกรณีที่พบเชื้อที่เจริญเติบโตชา เชื้อที่พบไดไมบอย เชื้อที่การ
เพาะเชื้อไมได Isolatedd colony ตองทําการ subculture รวมทั้งเชื้อที่ตองการการทดสอบวินิจฉัย
พิเศษเพิ่มเติม  

2.  Hemoculture ไมพบการ growth ของเชื้อ จะรายงาน “No Growth after 1 day” 1 คร้ัง และ
รายงาน “No Growth after 7 days”  อีก 1 คร้ัง  ถาตรวจพบการ Growth จะปฏิบัติตามขอ 1 

3. Fungus culture จะตรวจการ growth ของเชื้อจนครบ 14 วัน จึงจะรายงานผล “ No growth for 
Fungus” ยกเวน พบเชื้อแตเชื้อเจริญชาจะรายงานผลเบื้องตน และจะเก็บไว  1-3 เดือน  

4. การเพาะเชื้อวัณโรคในเลือดใส ขวด BacT / ALERT®  MB (จุกสีดํา, TB culture)  รายงานผล เมื่อ
ครบ  60  วัน ถาตรวจพบการ Growth จะปฏิบัติตามขอ 1 การเพาะเชื้อวัณ โรคจากสิ่ง สงตรวจที่เก็บ
จากบริเวณที่ไมมี normal flora เชน Body Fluid จะเพาะเชื้อลงอาหาร  Lowenstein-Jensen 
medium ตรวจดูการ Growth จนครบ 60 วัน ถาไมมีเชื้อ growth จะรายงาน “No growth  for  
Mycobacterium species after 60 days” แตถาพบ colony ของ เชื้อ  Mycobacteria จะสงไป
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่กองวัณโรคตอไป  (รายงานผล ประมาณ 3-6 สัปดาห) 

6. รายละเอียดอ่ืนๆ 
6.1  การ grading จํานวนเซลลแบคทีเรียจาก Grams stain 

จํานวนเซลล grading 
<  1   cell / oil immersion field Rare 

1 – 5   cells / oil immersion field Few 
5 – 30 cells / oil immersion field Moderate 
>  30   cells / oil immersion field Numerous 

 
6.2 การ grading จํานวนเชื้อ AFB  จากยอม  AFB stain (WHO : 1998) 

จํานวนเชื้อท่ีพบ ผล Grading 
   0   AFB  / 100 oil fields in  > 200 oil fields Negative - 
  1-9 AFB  / 100 oil fields in  > 100 oil fields นับจํานวนท่ีพบ นับจํานวนท่ีพบ 
10-99 AFB  / 100 oil fields  in  > 100 oil fields Positive 1+ 
1- 10 AFB  /  oil field  in  50  oil fields Positive 2+ 
> 10  AFB  /  oil field in 20 oil fields Positive 3+ 

 
6.3  เกณฑการรับและปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  (PAT-020-4-017-00) 

6.3.1 ขอมูลเก่ียวกับผูปวยไมชดัเจนหรือขอมูลสับสนกับผูปวยรายอ่ืน 
6.3.2 สิ่งสงตรวจมปีริมาณไมเพยีงพอหรือลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสําหรับการทดสอบทีต่องการ 
6.3.3 สิ่งสงตรวจชนิดเดียวกันสงซ้ํากันภายใน 1 วัน (สอบถาม)  
6.3.4 สิ่งสงตรวจที่เก็บไวเปนเวลานานกอนสงหองปฏิบัติการโดยไมไดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสม 
6.3.5 ประเภทของสิ่งสงตรวจไมเหมะสมกับการทดสอบที่ตองการ 
6.3.6  สิ่งสงตรวจเก็บใสในน้ํายาฆาเชื้อหรือสารฟอรมาลินหรือ Fixative สําหรับเนื้อเยื่อ 
6.3.7 ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจมีรอยร่ัวซึมหรือมกีารหกรดออกนอกภาชนะ หรือมีสิ่งแปลกปลอมปนเปอน 
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6.3.8 สิ่งสงตรวจที่อาจมีการปนเปอนของเชื้อประจําถ่ินจํานวนมาก เชน เสมหะที่เมื่อตรวจดูดวยตาเปลาและ
การยอมสี Grams แลว ได average score 0 หรือ นอยกวาตาม Bartlett’s  grading  system ที่
กําหนดไวคือ 

                                           Type of cell / LPF        Grade 
  Neutrophils:                 < 10                             0 
  10-25                          +1 
  >25  +2 

 Mucous present              +1                                           
 Epithelial cells:              10-25                        -1 
  > 25                               -2 

6.3.9 สิ่งสงตรวจที่เปน swab ตองใสใน transport medium และเลือกใชอยางเหมาะสมเพื่อปองกัน
ไมใหเชื้อตายกอนทําการเพาะเชื้อ 

 
หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

(CLINICAL VIROLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง ชั้น 3 หอง03 -  LD –04 
เวลาทําการ 08.00น. – 16.00 น.  เวลารับสิ่งสงตรวจ   08.00 น. – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 – 395085 – 6  ตอ    10378 

 
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสจําเปนตองอาศัยอาการทางคลินิกและการตรวจข้ันตนเปนตัวชี้นําวามีการติด

เชื้อไวรัสตัวใดและตองการใหตรวจโดยใชเทคนิคใดดังนั้นจึงควรมีการระบุสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้ 
a) ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) เชน clotted blood, EDTA blood, serum, CSF หรือ swab 

จากตําแหนงตางๆ(โปรดระบุ) 
b) Test สิ่งที่ตองการตรวจ (อาจระบุเทคนิคที่ตองการใชตรวจ) 
c) Clinical indication 
d) ระบุวันและเวลาที่ปรากฏอาการในชอง clinical indication และวันเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ 
e) ในกรณีสงตรวจ Anti-HIV ใหลงชื่อผูเจาะเลือดที่ใบสงตรวจและที่หลอดเลือด พรอมทั้งลงชื่อหรือ

ลายนิ้วมือผูปวยที่ใบสงตรวจ 
1  การตรวจหาแอนติบอดี  เทคนิคที่ใชในการตรวจหา  ไดแก  ELISA  , agglutination 

1.1  เพื่อดูการติดเชื้อและยืนยันวาเพิ่งเร่ิมมีการติดเชื้อ(recent infection) ซึ่งตองใชซีร่ัม  2 คร้ัง (paired  
serum) โดยเจาะระยะเวลาหางกัน  1 –4 สัปดาห เชน  การตรวจหา หัดเยอรมัน( Rubella ),คางทูม ( Mump ),หัด 
( Measle ), Coxsackie  B,  Respiratory  Syndrome  Virus ( RSV ) 

1.2  เพื่อดูการติดเชื้อในอดีต  หรือดูภาวะภูมิคุมกัน ใชซีร่ัม  1 คร้ัง  การตรวจหา antibody  ตอ HIV  
(Human Immunodeficiency Virus ), Hepatitis A,B,C,D ,Cytomegalovirus ( CMV ),Herpes  Simplex  
Virus  type  1 และ 2 ( HSV 1 และ HSV 2 ), Measle, Varicella Zoster  Virus ( VZV ), Mump, Epstein  - 
Barr  Virus (  EBV ) 
การเก็บสิ่งสงตรวจ  สําหรับตรวจหาแอนติบอดี 
  -   Clotted   blood    ผูใหญ        5-    10    ml 

      เด็ก           1  -  3     ml 
-   CSF      ประมาณ    1       ml 
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หมายเหตุ  :  การตรวจหาแอนติบอดีจาก  CSF  ควรสงพรอมกับ  clotted  blood  เนื่องจากการตรวจหา
แอนติบอดีจาก CSF อาจจะไมมีความไวเทากับการตรวจที่ใช serum การตรวจหาการติดเชื้อใน CSF จึงควรใช
เทคนิคทางอณูชีววิทยา (Molecular  biology   technique ) เชน   PCR 

2  การตรวจแอนติเจน  เทคนิคที่นิยมใช  ไดแก    Fluoresent  antibody  screening  และ  ELISA  ชนิดของ
ไวรัสทีต่รวจหา  ไดแก HSV  1  และ HSV 2, CMV, Adenovirus,  VZV,-RSV 

การเก็บสิ่งสงตรวจ  สําหรับหาแอนติเจน 
  -      clotted  blood  ผูใหญ     5   -  10  ml 
      เด็ก          1-    3  ml 
  -     CSF               ประมาณ   1  ml 

-   สิ่งสงตรวจอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) เชน  throat  swab ,  nasopharyngeal  swab , nasal  
wash , rectal  swab  , urine  และ  buffy  coat 

       การตรวจหา  genome  ของไวรัส  เปนวิธีที่มีความไว  และความจําเพาะสูง  ราคาแพง  ใชเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา  เชน  PCR  , nucleic  acid  hybridization  probe  เชนการตรวจหา 

-   Enterovirus  (Polio, Coxsackie  A  และ  B  ,Echo  virus ) 
-   Hepatitis  B  และ Hepatitis  C 
-   Herpes  Simplex  Virus (HSV) 
-   JE  virus 
-   Herpes  virus  (CMV , EBV , VZV ) 

การเก็บสิ่งสงตรวจ สําหรับการตรวจหา genome ของไวรัส 
  -      EDTA  blood  ผูใหญ     3  - 5  ml 
      เด็ก       1 -  3 ml 
  -    CSF หรือ  Body  Fluid         1  ml 

-    clotted  blood(หลอดไมมีเจล) ผูใหญ   5   -  10 ml , เด็ก          1-    3  ml 
หมายเหตุ :      -  หามใช  heparinzied  blood 
    -    สิ่งสงตรวจ  ควรสงถึงหองปฏิบัติการภายใน   1  ชม. 

   -    ภาชนะที่ใสตองใหมสะอาด  และผานการฆาเชื้อโรค 

คําแนะนําในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

1. โปรดกรอกรายละเอียดลงในแนบฟอรมใหครบถวน ในกรณีตองการผลดวน กรุณาเขียนลงในใบสงตรวจให
ชัดเจน 

2. สิ่งสงตรวจที่เปน clotted blood และสงเปนpaired serumนั้นตองสงทั้งacuteและ  convalescent  
serum  โดยหางกันประมาณ  10  - 14  วัน 

3. serumที่ขุน (lipemic) หรือhemolysis จะรบกวนผลการตรวจโดยวิธ ี ELISAดังนั้นอาจตองเจาะเลือดซ้ํา 
4. ผลการตรวจ HIV  จะไมมีการรายงานผลทางโทรศัพท(ในกรณีที่เปนผลบวก) 
5. กรณีผลการตรวจ HIV คร้ังที่ 1 ใหผล Precaution เพื่อปองกันความผิดพลาดจําเปนตองเจาะเลือดสงมา

ตรวจซ้ําเปนคร้ังที ่2 กอนแจงผลใหผูปวยทราบ    
6. ลงชื่อผูเจาะเลือดที่ใบสงตรวจและที่หลอดเลือด 
7. ลงชื่อหรือลายนิ้วมือผูปวยในกรณีตรวจ Anti-HIV 

หมายเหตุ :   หากมีขอสงสัยใด ๆ  สามารถติดตอสอบถามเจาหนาที่หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก  
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หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
(CLINICAL IMMUNOLOGY  LABORATORY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 หอง 03-LD-04 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น.        เวลารับสิ่งสงตรวจ         08.00  -  15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 –395085 – 6  ตอ 10378 

 หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิกใหบริการในการตรวจทางดาน Hormones, Tumor makers, 
Autoimmunes, Infectious diseases ฯลฯ  โดยการตรวจดังกลาวมุงเนนในการตรวจหาปริมาณสารหรือตรวจวัด
ระดับภูมิคุมกันและการเกิดพยาธิสภาพของโรคตางๆ ในผูปวย เพื่อประโยชนในดานการวินิจฉัย รักษา และติดตาม
ผลการรักษาของผูปวยตอไป 

ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
1.   Clotted blood    ผูใหญ  5-10  ml.   
      เด็ก  1-2 ml. 
2.   Cerebrospinal fluid (CSF)  
      -   เก็บใสขวดปราศจากเชือ้ประมาณ    1-2 ml. 
      -   นําสงหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลนิิกภายในเวลาไมเกิน 45 นาท ี
เลือกใชใบสงตรวจใหถูกตองตามชนิดของการทดสอบนั้นๆ ซึ่งใบสงตรวจทางหองภูมิคุมกันวิทยาคลินิกจะ

เปนใบสั่งตรวจสีเขียวและควรระบุรายละเอียดของผูปวยอยางถูกตองและครบถวนโดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
- เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยอยางถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง (Name) 

- หมายเลขประจําตัวผูปวย (Hospital Number: HN) 

- แผนก / หอผูปวย (Clinical / Ward) 

- ชนิดสิง่สงตรวจ (Specimen) 

- วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ ( Date and Collection time) 

- อายุและเพศ (Age /Sex) 

- ชื่อแพทยผูสั่งตรวจ (Requested by) 
- การวินิจฉัยโรค (Clinical Indication) 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
  1.   เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยอยางถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง (Name) 
  2.   หมายเลขประตัวผูปวย (Hospital Number: HN) 
  3.   แผนก / หอผูปวย (Clinical / Ward) 
  4.   ชนิดสิ่งสงตรวจ (Specimen) 
เกณฑการปฏิเสธสิง่สงตรวจวิเคราะหทางภูมิคุมกันวิทยา 
  1.   สิ่งสงตรวจและใบสั่งตรวจ มีชื่อ – สกุล, HN, แผนก/หอผูปวย ไมตรงกัน 
  2.   เลือดที่สงตรวจมีการแตกของเม็ดเลือดแดง 
  3.   สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะหชนิดนั้นๆ  

หมายเหตุ 
1. Serum ที่มีความขุน (Turbid), เหลืองจัด, (Icteric), มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง 

(Hemolysis) และการไดรับยาบางชนิด (Drugs) อาจมีผลรบกวนตอการทดสอบนั้นๆ  ได 
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2. ในการสั่งตรวจบางอยาง เชน Scrub typhus, Triple markers จําเปนตองเขียนประวัติ
และอาการของผูปวยดวยโดยสามารถขอรับแบบฟอรมการกรอกประวัติผูปวยไดที่หอง
ภูมิคุมกันวิทยาในเวลาราชการ(จันทร–ศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น.) 
 

หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
(HEMATOLOGY AND CLINICAL MICROSCOPY LABORATORY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 หอง 03-LD-11, 03-LD-13 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น. เวลารับสิ่งสงตรวจ    08.00 น. – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 –395085 – 6 ตอ 10371 

1.โลหิตวิทยา 
     หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาใหบริการการทดสอบทางดานโลหิตวิทยาและการทดสอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
ทางโลหิตวิทยาอันเนื่องจากพยาธิสภาพในระบบอ่ืน ซึ่งไดแก การตรวจวิเคราะห  ดังตอไปนี้ 
1.การตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา 

1.1 การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count) ; CBCเปนการตรวจทางโลหิตวิทยาที่
มีความสําคัญมากเพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคเบื้องตน ติดตามผลการรักษา และพยากรณโรค การทดสอบ 
CBC ประกอบดวยการนับจํานวนเม็ดเลือดขาว (WBC count), การนับจํานวนเม็ดเลือดแดง (RBC 
count), การวัดปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hb) การประมาณคาเกร็ดเลือด (Platelet 
estimation) การบอกคาดัชนีของเม็ดเลือดแดง (RBC indicies) การแยกประเภทเม็ดเลือดขาว (WBC 
differential)  

1.2 การตรวจวิเคราะหกลุมโรคโลหิตจาง 
-   G-6-PD deficiency 
-   Hemoglobin  typing  (Hb typing) 
-   Inclusion bodies, Heinz bodies 
-   Reticulocyte count 

2. การตรวจวิเคราะหการแข็งตัวของเลือด ไดแก  
-   Bleeding time 
-   Venous Clotting time; (VCT) 
-   Clot retraction time 
-    Platelet count 
-    Prothrombin time; (PT) 
-    Partial Thromboplastin time ; (aPTT) 
-   Thrombin time; (TT) 

3. การตรวจสอบอ่ืน ๆ ที่ใหบริการ ไดแก  
-   การตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงErythrocyte  sedimentation rate ;ESR  
-   การตรวจหาเชื้อ  มาลาเรีย และชนิดของเชื้อมาลาเรีย  

4.การตรวจหาชนิดของโครโมโซม โดยทางหองปฏิบัติการจะเปนผูดําเนินการจัดสงตอหนวยงานภายนอก ซึ่ง
สามารถจัดสงดวยสิ่งสงตรวจดังนี้ 

-   เลือด 
-   Amniotic Fluid 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 149 
 



-   Tissue และชิ้นเนื้อ หรือรก 
5. การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและตอมนํ้าเหลือง (flow cytometry) โดยทางหองปฏิบัติการจะเปน
ผูดําเนินการจัดสงตอหนวยงานภายนอก สงไดเฉพาะวันจันทร ,พุธ,ศุกร  กอนเวลา 11.00 น. 

ชนิดของสิ่งสงตรวจและการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ 
1. EDTA Blood เปนเลือดที่ใสในหลอดที่มีสาร EDTA บรรจุอยู มีฝาสีมวง (Lavender) เปนหลอดใส

เลือดสําหรับการสงตรวจ CBC และอีกหลายการทดสอบทางดานโลหิตวิทยา วิธีเก็บเติมเลือดใหไดถึง
ขีดปริมาณที่กําหนดไวขางหลอดประมาณ 3 mL. และเนื่องจากเปนหลอดสุญญากาศผูเจาะสามารถ
แทงเข็มผานจุกยางได เลือดจะไหลจาก Syringe ไปสูหลอดเก็บตัวอยางตามปริมาณที่กําหนดผสมเลือด
กับน้ํายาโดยการพลิกหลอดเลือดกลับไปมาอยางเบามือ ประมาณ 10 คร้ัง กรณีที่เจาะเก็บโลหิตไดนอย 
เชนเด็กทารก ใหเจาะเลือดใส microtube จุกสีมวง ซึ่งจะตองใสเลือดประมาณ 0.5 ml. ผสมเลือด
กับน้ํายาในลักษณะเดียวกัน ประมาณ10-15 คร้ัง นําสงหองปฏิบัติการภายในเวลา ไมเกิน30นาที 
หลังจากเจาะเก็บเลือด 

2. Citrate blood เปนเลือดที่ใชสําหรับการสงตรวจ coagulation testing  เชน PT ,PTT เจาะเลือดใส
หลอดทดลองที่ใสสารกันเลือดแข็งคือ 3.2 % Sodium citrate  มีฝาสีฟาโดย เติมเลือดใหไดถึงขีด
ปริมาณที่กําหนดไวขางหลอด และเนื่องจากเปนหลอดสุญญากาศผูเจาะสามารถแทงเข็มฝาจุกยางได
เลือดจะไหลจาก Syringe ไปสูหลอดเก็บตัวอยางไดตามปริมาณที่กําหนด ผสมโดยการพลิกหลอดเลือด
กลับไปมา ประมาณ 10 คร้ัง นําสงหองปฏิบัติการภายในเวลา ไมเกิน30นาที หลังจากเจาะเก็บเลือด  

3. การเก็บสิ่งสงตรวจ Chromosome study Blood เก็บเลือดโดยใช Sterile Disposable Syringe 5 
mL ดูด Sodium Heparin กลั้วใหทั่ว syringe เปลี่ยนหัวเข็มใหม แลวจึงทําการเจาะเลือด ปดปลอก
เข็มใหแนน ผสมเลือดกับ Sodium Heparin ใหเขากัน สงตรวจทั้ง syringe หรือ เจาะเลือด ประมาณ 
3-5 mL. ใสหลอดสุญญากาศปลอดเชื้อที่มีสาร Sodium Heparin ผสมใหเขากันโดยพลิกหลอดกลับไป
มา ทําการตรวจสอบใหแนใจวาเลือดไมเกิดการแข็งตัวรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บที่ 4 องศา
เซลเซียสระหวางรอนําสงไมเกิน12 ชั่วโมง 

Amniotic Fluid   เก็บตัวอยางน้ําครํ่าในชวงอายุครรภ 16-18 สัปดาหโดยใช sterile 
disposable syringe ดูดน้ําครํ่าประมาณ 20-30 mL. ปดปลอกเข็มใหแนนสงทั้ง syringe รีบนําสง
หองปฏิบัติการทันที 

รกและชิ้นเน้ืออ่ืนๆ เก็บชิ้นรกทั้งชิ้นใสในภาชนะปลอดเชื้อ เติมSterile 0.85% NSS ใหทวมทั้งชิ้น
เนื้อ รีบนําสงหองปฏิบัติการ  หรือเก็บที่ 4 องศาเซลเซียสระหวางรอนําสง หองปฏิบัติการ 
 การสงตรวจโครโมโซมตองนําสงสิ่งตรวจพรอมกับประวัติผูปวย ทุกคร้ัง และเพื่อใหไดผล การตรวจ
ที่มีคุณภาพ กรุณาหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสิ่งสงตรวจนอกเวลาราชการ เวนแตมีความจําเปน และควรรีบ
นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 

4.  การสงBone marrow smear เพ่ือยอมสี Wright’stain 
เก็บ bone marrow ปายบนแผนslideทิ้งไวใหแหง นําสงพรอมใบสงตรวจทางโลหิตวิทยาโดยระบุในใบ
สงตรวจวา “ Bone marrow smear  Wright’ stain” เลือกใชใบสงตรวจใหถูกตองตามชนิดการ
ทดสอบนั้น ๆ หรือตามชนิดสิ่งสงตรวจ ซึ่งใบสงตรวจทางโลหิตวิทยาจะเปนกระดาษสีชมพู และตอง
ระบุรายละเอียดที่ถูกตองและครบถวน  ดังนี้ 

1. เขียนชื่อ – นามสกุล ของผูปวยที่ถูกตองดวยตัวบรรจง  
กรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินที่ยังไมสามารถทราบชื่อผูปวยได กรุณาระบุรายละเอียดที่สามารถบอกไดวา
เปนผูปวยคนใด เชน ชายไทยสูงอายุ  มีรอยสักที่แขน ขวาหรือ อ่ืนๆ  ซึ่งสามารถใชHN ที่ถูกตองของ
ผูปวยได และเมื่อสามารถทราบชื่อผูปวยไดแลว กรุณารีบแจงทางหองปฏิบัติการโดยเร็ว 
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2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN = Hospital Number ) 
3. หอผูปวย( ward) 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) 
5. วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ 
6. ชื่อผูจัดเก็บสิ่งสงตรวจ 
7. ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
8.    อาการทางคลินิก หรือ การวินิจฉัยโรคเบื้องตน 
9.    ถาตองการผลดวนโปรดระบุในชอง Stat  หรือเขียน E ดวยหมึกสีแดง 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
1. ชื่อ และนามสกุลเขียนใหถูกตองและชัดเจน ดวยตัวบรรจง  
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย ( HN = Hospital Number ) 
3. หอผูปวย 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
5. วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ 

เกณฑการปฏิเสธสงสิ่งตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา 
1. สิ่งสงตรวจและใบ Request มีชื่อไมตรงกัน 
2. สิ่งสงตรวจและใบ Request เปนการตรวจที่ไมตรงกัน (เชน เจาะเลือดใสหลอด CBC) แตมาในใบ  

Request ชนิดอ่ืนที่ไมใช CBC 
3. สิ่งสงตรวจมีรายละเอียดไมครบถวนตามกําหนด 
4. EDTA Blood  มีปริมาณนอยกวา 2 mL. 
5. Citrate Blood  มีปริมาณนอยกวาหรือมากกวาขีดที่กําหนด 
6. เลือด clotted 
7. เลือดมีการแตกของเม็ดเลือดแดง ( Hemolysis ) 
8. สิ่งสงตรวจที่มีการจัดเก็บไวนานกวา 

การขอเพ่ิมรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม 
ในกรณีที่ตองการขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม ตองโทรศัพทสอบถามจากเจาหนาที่หองปฏิบัติการโลหิต
วิทยากอนทุกคร้ัง 
วิธีปฏิบัติเม่ือทางหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจทีไ่มถูกตองตามขอกําหนด 

1. แจงใหทางหนวยงานที่สงตรวจทราบเพื่อแกไข ตรวจสอบพรอมบันทึกรายละเอียดที่พบลงในแบบบันทึกสิ่ง
สงตรวจที่มีปญหาไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหได 

2. ทางหองปฏิบัติการจะยังไมดําเนินการตรวจวิเคราะหกับสิ่งสงตรวจนั้นจนกวาจะไดรับการแกไขใหถูกตอง 
3. กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดตามคําแนะนําในคูมือนี้ ทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจใหแตจะระบุ

หมายเหตุการณรายงานผลใหทราบ 
ขอปฏิบัติในการขอ  Slide Blood Smear 

1. ตองระบุคําวา “ขอ Slide ” ลงในใบสงตรวจทีส่งมาพรอมกับหลอดเลือด 
2. ในกรณีที่ขอ Slide Blood  Smear แตไมไดระบุไวในใบสงตรวจ ใหผูขอแจงหมายเลขรับสิ่งสงตรวจ  ชื่อ

ผูปวยและ H. N ใหกับทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิกทราบ  และทางหองปฏิบัติการจะจัดทําSlide ให
ภายใน  30 นาท ี
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- กรณีที่สงสิ่งตรวจตั้งแตเวลา 08.00 -15.30น.  แตขอ Slide หลังเวลา 16.00น. ทางหองปฏิบัติการ
โลหิตวิทยาขอปฏิเสธการทํา Slide เนื่องจากมีความไมสะดวกในการเตรียมและสิ่งสงตรวจเปลี่ยนแปลง
สภาพไป 

- กรณีที่สงสิ่งตรวจ ตั้งแตเวลา 16.00-08.00น.และนอกเวลาทําการ การขอ Slide ในชวงเวลาเดียวกัน
ใหปฏิบัติตามขอ 2.1 แตระยะเวลาของสิ่งสงตรวจกับระยะเวลาที่ขอที่ขอ Slide จะตองไมเกิน  2  
ชั่วโมง 

- กรณีที่สงสิ่งตรวจตั้งแตเวลา 16.00-08.00น.และนอกเวลาทําการ  การขอ Slide หลังเวลา ดังกลาว 
ทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาขอปฏิเสธการทํา Slide เนื่องจากมีความไมสะดวกในการจัดเตรียมและ
สงสิ่งตรวจเปลี่ยนแปลงสภาพไป 

อนึ่งในกรณีที่ทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาไมสามารถทํา Slide สําเนาใหได แพทยผูขอสามารถมาดู Slide  
ตนฉบับไดที่หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา  ในเวลาราชการ  และหองปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตั้งแตเวลา 16.00 –8.00 น. แต
หามนําออกจากหองปฏิบัติการโดยเด็ดขาด  เพื่อปองกันการสูญหายของ Slide ตนฉบับ 

2. งานจุลทรรศนศาสตร 
 งานจุลทรรศนศาสตรบริการตรวจวิเคราะหปสสาวะ อุจจาระ น้ําไขสันหลังและน้ําจากสวนตางๆของรางกาย 
รวมทั้งน้ําอสุจิ โดยแบงการตรวจออกเปนหนวย ดังนี้ 
 1.  การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urine analysis) เปนการตรวจหาความผิดปกตขิองปสสาวะทั้งทางดาน
เคมีและทางดานเซลล  

2. การตรวจวิเคราะหอุจจาระ (Fecal examination) เปนการตรวจหาความผิดปกติของอุจจาระโดยนับ
จํานวนเม็ดเลือดขาวเมด็เลือดแดงปรสิตในอุจจาระตรวจOccult blood, Stool for reducing substance และอ่ืนๆ 
 3.  การตรวจวิเคราะหนํ้าไขสันหลังและนํ้าจากสวนตางๆของรางกาย (Body fluid) ทําการตรวจนับ
จํานวนเซลล(Cell count)ที่มีอยูในน้ําจากสวนตางๆของรางกาย และจําแนกชนิดของเซลลที่พบ (Cell differential) 
 4.การตรวจวิเคราะหนํ้าอสุจิ (Sperm analysis) ทําการตรวจนับจาํนวนตัวอสุจิและหาความผิดปกติของตัว
อสุจิ 
 5. การการตรวจวิเคราะหปรสติ (Parasite examination) ทาํการตรวจหาและวนิิจฉัยตัวปรสิตในอุจจาระ
และสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ เชน น้าํเจาะจากตุมน้าํเพื่อหาตัวหิด 

การเก็บสิ่งสงตรวจทางดานงานจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
 1.  การเก็บปสสาวะ (Urine collection): ใหผูปวยเก็บเปน Mid stream urine จํานวนไมนอยกวา 10 
mL. ใสในภาชนะที่จัดเตรียมให ควรนําสงภายใน 30 นาทีหลังจากเก็บ หรือถาไมสามารถสงตรวจไดในขณะนั้น
สามารถเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส ไดไมเกิน 4 ชั่วโมง 
 2.  การเก็บอุจจาระ ( Stool collection): ใหเก็บอุจจาระไมนอยกวา 10 กรัม (ขนาดกอนเทากับ
นิ้วหัวแมมือ)หรือในกรณีที่คนไขถายเปนน้าํ ตองเก็บไดปริมาณไมต่ํากวา5 ml. ลงในภาชนะที่จดัเตรียมให (กระปุกสี
ฟา) นําสงทันทีหรือไมเกิน4 ชั่วโมงหลังจากเก็บ 
 3.  การเก็บนํ้าจากสวนตางๆของรางกาย ( Body fluids collection) 
 น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid)    เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 1-2 mL. 
 น้ําไขขอ (Synovial fluid)   เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 3-10 mL. โดยใช Heparin เปนสารปองกัน
การแข็งตัว 
 น้ําจากชองปอด (Pleural fluid) น้ําจากชองทอง (Peritoneal fluid) และน้ําจากชองหัวใจ (Pericardial 
fluid) เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 5-10mL. โดยใช EDTA เปนสารปองกันการแข็งตัว และสามารถใชหลอดฝาสี
มวงซึ่งมี EDTA เปนสารปองกันการแข็งตัว สําหรับสงตรวจ CBC แทนได โดยระบุลําดับที่จัดเก็บ คือ 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 152 
 



- ขวดที่ 1  สําหรับตรวจทางเคมีคลินิก 

- ขวดที่ 2  สําหรับตรวจทางจุลชวีวิทยา 

- ขวดที่ 3 สําหรับการสงตรวจทางจุลทรรศนศาสตร  (Cell count and Cell differential) 

- ขวดที่ 4  สําหรับการสงตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
สิ่งสงตรวจตางๆนําสงทางหองปฏิบัติการพรอมใบสงตรวจ Body fluid พรอมระบุชนิดของสิ่งสงตรวจ ควร

นําสงภายใน 30 นาที หลังจากจัดเก็บ 
 4.  การจัดเก็บนํ้าอสุจิ (Semen collection) 
 กอนการจัดเก็บเพื่อเก็บสิ่งสงตรวจ ตองใหผูปวยงดหลั่งน้ําอสจุิเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 3 วัน และจัดเก็บใส
ภาชนะปราศจากเชื้อ โดยตองเก็บปริมาณทัง้หมดที่หลั่งออกมา นําสงหองปฏิบัติการภายใน 30 นาที หลังจากเก็บได 
5.  การจัดเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจหาตัวหิด 
 เช็ดทําความสะอาดบริเวณรอยโรคดวย 70 % Alcohol เจาะตุมน้ําปายลงบนแผน Slide เปนวงเล็กๆแลว
รีบนําสงหองปฏิบัติการโดยไมตองปดทับดวยแผน Slide และควรจัดเก็บมาอยางนอย 2 แผนข้ึนอยูกับปริมาณ สิง่สง
ตรวจเขียนชื่อ  นามสกุลH.N. ของผูปวยที่ Slide และนําสงพรอมใบสงตรวจ Body fluid โดยระบุชนิดการตรวจลงใน
ชอง other พรอมระบุบริเวณรอยโรคที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจมา 
 ใบสงตรวจทางจุลทรรศนศาสตรสําหรับการตรวจ Urine และ Stool จะเปนใบสีเหลืองเขม สวนการตรวจ 
Body fluid และ Semen analysis ใชใบสีเหลืองออน  

การสงสิ่งสงตรวจตองระบุรายละเอียดที่ถูกตองและครบถวนดังน้ี 
 1. เขียนชื่อ นามสกุล ของผูปวยที่ถูกตองดวยตัวบรรจง กรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินที่ยังไมสามารถทราบชื่อ
ผูปวยได กรุณาระบุรายละเอียดที่สามารถบอกไดวาเปนผูปวยคนใด เชน ชายไทยสูงอายุ มีรอยสักที่แขน, หญิงไทยวัย
กลางคน ผมหยิกสั้นหรืออ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช HN ที่ถูกตองของผูปวยได และเมื่อสามารถทราบชื่อผูปวยไดแลว กรุณา
แจงทางหองปฏิบัติการโดยเร็ว 
 2.   หมายเลขประจาํตัวผูปวย (HN = Hospital Number) 
 3.   หอผูปวย (Ward) 
 4.   ชนดิสิ่งสงตรวจ (Specimen) 
 5.   วันที่และเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ 
 6.   ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
 7.   อาการทางคลินิกและการวนิิจฉัยโรค 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
 1.  ชื่อ  นามสกุลเขียนใหถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง 
 2.  หมายเลขประจาํตัวผูปวย (HN = Hospital Number) 
 3.  หอผูปวย (Ward) 
 4.  ชนดิสิ่งสงตรวจ (Specimen) 

เกณฑการปฏิเสธสิง่สงตรวจวิเคราะหทางจุลทรรศนศาสตร 
 1.  สิ่งสงตรวจและใบ Request มีชื่อไมตรงกัน 
 2. สิ่งสงตรวจและใบ Request เปนการตรวจที่ไมตรงกัน (เชน สงปสสาวะมาแตระบใุนใบสงตรวจเปนตรวจ
อุจจาระ) 
 3.  ปริมาณสิ่งสงตรวจไมเพียงพอตามที่กําหนดในคูมือสงตรวจ 
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 4.  สิ่งสงตรวจทีส่งมาเพื่อทํา cell count and cell differential มีการจับตัว (Clot) ซึ่งจะมผีลทําใหนบัได
จํานวนนอยกวาที่ควรเปน 
 5.  สงตรวจมีรายละเอียดไมครบถวนตามที่กําหนด 
 6.  มีการปนเปอนอยูมากในสิง่สงตรวจ เชน มีมดในปสสาวะ มีผงฝุน เสนผมและอ่ืนๆ 
 7.  เก็บสิ่งสงตรวจในภาชนะผิดประเภท 
 8.  จัดเก็บสิ่งสงตรวจไวนานกวาเวลาที่กําหนด กอนนาํมาสงตรวจ 

การขอเพ่ิมรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม 
 ในกรณีที่ขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิมตองโทรศัพทสอบถามจากเจาหนาที่หองปฏิบตัิการจุล
ทรรศนศาสตรกอนทุกคร้ัง 

วิธีปฏิบัติเม่ือทางหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจที่ไมถูกตองตามขอกําหนด 
 1. แจงใหทางหนวยงานที่สงตรวจทราบเพื่อแกไขตรวจสอบพรอมบันทึกรายละเอียดที่พบลงในแบบบนัทกึสิ่ง
สงตรวจที่มีปญหาไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหได 

2. ทางหองปฏิบัติการจะยังไมดําเนินการตรวจวิเคราะหกับสิ่งสงตรวจนั้นจนกวาจะไดรับการแกไขใหถูกตอง 
 3. กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดตามคําแนะนําในคูมือนี้ ทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจใหแตจะ
ระบุหมายเหตุในการรายงานผลใหทราบ เชน Urine < 5 mL. uncentifuged urine เปนตน 
 โปรดตรวจสอบชนิดของสิง่สงตรวจกับรายการตรวจเสมอเพราะสิ่งสงตรวจทีส่งมาทีหองจุลทรรศนศาสตรไม
สามารถใชสงตรวจทางจุลชีววิทยา ทางภูมิคุมกันวิทยา และทางเคมีคลินิกได เนื่องจากภาชนะที่จัดเก็บไมปลอดเชื้อ
หรือสิ่งสงตรวจบางประเภทมีการเติมสารรักษาสภาพอาจทําใหผลการตรวจผิดพลาดได 

 
หองปฏิบัติการธนาคารเลือด 

(BLOOD  BANK) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 หอง 02-BB-01 
เวลาทําการ 08.00 น. - 16.00 น.  
เบอรโทรศัพท 037 – 395085 ตอ  10245-6      นอกเวลาราชการโทร 10246 
 

หองธนาคารเลือดใหบริการขอเลือดใหผูปวย, การสงตรวจ ABO group,  Rh Group,  Antibody 
screening, Direct coombs’ test, Indirect coombs’ test ฯลฯ  รวมถึงการรับบริจาคเลือด 
วิธีปฏิบัติในการขอสงตรวจ ABO group, Rh Group, Antibody screening, direct coombs’ test, 
indirect coombs’ test 

1. ใชใบสงตรวจ Request lab blood bank  เทานั้น 
2. กรอกรายละเอียดในใบ   Request lab blood bank  ใหครบถวนและถูกตอง  ดวยลายมือที่อานงาย

ชัดเจน  พรอมทั้งทํา  copy 
3. ระบุสิ่งที่ตองการสงตรวจ,  ชื่อแพทยผูขอตรวจ,ชื่อผูเจาะเลือด และวันที่ตรวจ 
4. เจาะเลือดใส  Tube clotted blood จํานวน 6  ml. (Tube พลาสติกจุกแดงดําชนิดไมมีเจล) กรอก

ขอมูลที่ Tube เลือดใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด ยกเวน ในกรณีเด็ก
ออน ใหเจาะใส Microtube  clotted blood 1 ml  (Tube  เล็กจุกสีแดง) 

5.  สงตรวจที่หองธนาคารเลือด ชั้น 2 
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6. หากขอมูลในใบสงตรวจและ Tube clotted blood  ไมครบถวนหรือไมตรงกันหองธนาคารเลือดจะไม
ทําการตรวจให  ยกเวน เมื่อไดแกไขใหถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

หมายเหตุ การสงตรวจ กรณีสงสัย HDNใหเขียนใบ request lab ของแม แยกจากลูก  
(กรณีที่แมไมมี HN ของโรงพยาบาล ตองใหแมทําประวัติใหมที่โรงพยาบาล ) 

วิธีปฏิบัติในการขอเลือดใหผูปวย 
การขอเลือดเพ่ือใชใน Ward 

1. การขอเลือดตองสงมาใหธนาคารเลือดกอนเวลา 14.00 น. ยกเวน  กรณีจําเปนเรงดวนเทานั้น 
2. ใชใบขอเลือดทีท่างธนาคารเลือดจัดใหเทานั้นกรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อาน

งายและชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
3. เจาะเลือดใส Tube clotted blood (Tube พลาสติกจุกแดงดาํชนดิไมมีเจล) กรอกขอมูลที่Tubeเลือด

ใหถูกตองครบถวนและชดัเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือดและTube clotted 
blood  ไมครบถวนหรือไมตรงกัน ธนาคารเลือดจะไมทาํการ Crossmatch ให ยกเวน  เมื่อไดแกไขให
ถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

4. ปริมาณเลือดผูปวยที่สงมาเพื่อทาํการ  Crossmatch  แตละคร้ัง 
ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood จํานวน 1 ml. 
การขอเลือดเด็กอายุ 0- 1 เดือน ตองเจาะเลือด Tube clotted blood จํานวน 6 ml. ของแมมา
ดวย(เฉพาะคร้ังแรกที่ขอเลือด)ถาไมมีเลือดแม ธนาคารเลือดจะทําการ Crossmatch Pack red 
cell Group O ให 
การขอเลือดเด็กอายุ 0-1 เดือนกรณียายมาจากโรงพยาบาลอ่ืนถาตองการเจาะเลือดแมหรือเด็กมา
ดวยให ผูทําการเจาะเลือด เขียนใบรับรองแนบมาดวย ทั้งนี้แพทยผูทําการรักษาขณะนั้นตองเซ็นต
ยอมรับผิดชอบในการรักษาคนไขไดดวย 

การสอบถามงานธนาคารเลือด 
 ถาขอเลือดผูปวยกอนเวลา 14.00 น.  จะไดเลือดภายใน 16.30 น. ของวันเดียวกันโดยไมตองโทรศัพท
ถาม หากมีเหตุจําเปนทําใหผูปวยไมไดเลือด เชน กรณีไมมีเลือด, ผูปวยมีหมูเลือดหาไดยาก หรือผูปวยมีแอนติบอดี
หลายตัว ธนาคารเลือดจะเปนผูโทรศัพทไปแจง Ward ภายในเวลา16.30 น.ของวันเดียวกัน 
ขอควรระวัง 

1. เพื่อปองกันการเจาะเลือดผูปวยผิดคน  กอนเจาะเลือดตองตรวจสอบใหแนชัดทุกคร้ังโดยการถามชื่อ
ผูปวยหรือตรวจสอบจากแฟมประวัติ 

2. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแลว ควรรีบสงมาใหธนาคารเลือดโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันการสูญเสีย  
Complement   ซึ่งจะทําใหไมสามารถตรวจพบ Antibody  บางชนิดได 

3. ตองเจาะเลือดผูปวยใหมทุกคร้ังในการขอเลือดแตละคร้ัง 
การปลดเลือด 
 ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 2 วัน โดยเร่ิมนับตั้งแตวันที่จองหลังจากนั้นจะปลดเลือดใหผูปวย
รายอ่ืนตอไป หากยังตองการใชเลือดจะตองแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดเพื่อจองเลือดไว มิฉะนั้นตองเจาะเลือดผูปวย
เพื่อทําการ Crossmatch ใหมเมื่อเกินกําหนด 2 วัน ดังกลาว 
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การขอเลือดเพ่ือเตรียมผาตัด 
1. ตองขอเลือดมายังธนาคารเลือดลวงหนา  1 วัน กอนเวลา 14.00 น. ยกเวน กรณีที่จําเปนเรงดวนเทานั้น 
2. ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น  กรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อานงายและ

ชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
3. เจาะเลือดใส  Tube clotted blood (Tube พลาสติกจุกแดงดํา ชนิดไมมีเจล)  กรอกขอมูลที่Tubeเลือดให

ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือดและ Tube clotted blood ไม
ครบถวน หรือไมตรงกัน ธนาคารเลือดจะไมทําการ Crossmatch ให ยกเวน เมื่อไดแกไขใหถูกตอง 

การเลื่อนการผาตัด 
 หากมีการเลื่อนการผาตัดจะตองแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดใหทราบในวันเดียวกันหรือโดยเร็วที่สุด 
เพื่อปองกันการปลดเลือดในวันรุงข้ึน  ธนาคารเลือดจะปลดเลือดเวลา  09.00 น. ของทุกวัน 
 ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวอยางนานที่สุดเปนเวลา  3  วัน  ข้ึนกับความจําเปนของผูปวยและจํานวน
เลือดที่มีอยูในหองธนาคารเลือด แตอาจจะปลดเลือดใหผูปวยรายอ่ืนที่มีความจําเปนเรงดวนกอน หากมีการปลดเลือด
แลว Ward จะตองเจาะเลือด Tube clotted blood เพื่อทําการ Crossmatch ใหม 
 
การขอเลือดในกรณีดวน 

1. สามารถขอเลือดไดตลอด  24 ชั่วโมง ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  (ที่ธนาคารเลือด ชั้น 2) 
2. ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น กรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อาน

งายและชัดเจน  พรอมทั้งทํา Copy กรณีไมทราบชื่อผูปวยใหใช   HN  ของผูปวยแทน 
3. ปริมาณเลือดผูปวยที่สงมาทําการ  Crossmatch  แตละคร้ัง 

ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood  จํานวน 1 ml.  
การขอเลือดเด็กอายุ 0- 1 เดือน ตองเจาะเลือด Tube clotted blood จํานวน 6 ml. ของแมมา
ดวย(เฉพาะคร้ังแรกที่ขอเลือด) 

4. การขอเลือดดวนใหทําเคร่ืองหมาย / ในชองที่เขียนวา  “ดวน”  ตามแตจะดวนมากเทาใด       ลงชื่อ
แพทย/ผูรับคําสั่งดวยตัวบรรจงเทานั้น 

ชนิดของเลือดที่ขอ  แบงไดเปน  3 กรณี  ตามความจําเปนของผูปวย 

กรณี 
เวลาท่ีใชตรวจ

(นาที) 
Blood Group 

การทดสอบ 
ชนิดของเลอืดท่ีจาย 

Crossmatch Ab Screening 
1 5  นาที χ χ χ PRC “O” 

2 10 นาที ABO χ χ จายตรง group ผูปวย 

3 
20 นาที 

ABO,Rh(D) 
/ 

/ ทําการ Crossmatch เบ้ืองตน 

/   =  ทํา  χ =  ไมไดทํา 

หมายเหตุ 
 -  กรณีดวนทั้ง 3 ชนิด  ผลการ Crossmatch ยังไมเรียบรอย   เมื่อจายเลือดใหผูปวยแลว เจาหนาที่
ธนาคารเลือดจะทําการ  Crossmatch ตอจนเสร็จสมบูรณ  หากตรวจพบปญหาจะแจงใหWard ทราบ และขอเลือด
ที่จายกลับคืนทันทีพรอมกับจัดหาเลือดใหใหม 
 -  เพื่อความปลอดภัยของผูปวย  แพทยโปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชอง  ขอเลือดดวน เฉพาะกรณี ดวนจริง  
เทานั้น  
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วิธีการปฏิบัติในการเบิกเลือดใหผูปวย 
1. ควรเบิกเลือดเมื่อแพทยพรอมที่จะนําไปใหผูปวยเทานั้น การเก็บเลือดในอุณหภูมิที่ไมไดมาตรฐาน (4±

20C)  จะทําใหคุณภาพของเลือดเสื่อมลงอาจจะตองทิ้งเลือด หรือทําใหผูปวยไดรับอันตรายจาก  
hyperkalemia ได 

2. ใหเจาหนาที่นําใบขอรับเลือด ที่บันทึกขอมูลของผูปวยรวมทั้งชนิดของเลือดและจํานวนที่จะใหผูปวย
(กรุณาระบุชนิดและจํานวนที่ตองการขอ ที่ดานหลังของใบขอรับเลือดในชองจํานวนที่ขอ) พรอมกระติก
ใสเลือด ( เบิกไดจากหองธนาคารเลือด) ซึ่งจะตองมี Cold hot pack บรรจุภายใน 
หาม -  นํากระติกและ Clod hot  pack ของธนาคารเลือดไปใชในทางอ่ืนเพราะเลือดเปนผลิตภัณฑ

ปลอดเชื้อ 
 - หามมาเบิกเลือดโดยไมมี  Clod hot  pack  ยกเวนกรณีมารับ Platelet และ Cryoprecipitate  
(Cold hot pack  เมื่อรับเลือดเสร็จแลวใหเก็บที่ 40C) 

3. จํานวนเลือดที่จายขอใชใน Ward ธนาคารเลือดจะจายใหคร้ังละ 1– 2  unit  เทานั้น ยกเวน 
กรณีที่แพทยแจงมาเปนพิเศษกรณีผาตัดธนาคารเลือดจะจายใหตามจํานวนที่แพทยขอ เลือดที่เบิกไปแลวควรนําไป
เก็บไวที่ตูเย็นเก็บเลือดเสมอ ธนาคารเลือดจะไมรับคืนเลือดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สรุปการปลดเลือดทุกกรณี 
 เลือดที่ขอไมวากรณีใดๆ ธนาคารเลือดจะปลดเลือดตอนเชาเวลาประมาณ 09.00 น.เพื่อนําไปหมุนเวียนให
ผูปวยรายอ่ืนตอไป  

1. เลือดที่ขอใชใน Ward จะเก็บไวเปนเวลา 2 วัน จากนั้นจึงจะทําการปลด 
2. เลือดที่ขอใชสําหรับการผาตัด จะทําการปลดเลือดหลังการผาตัดเปนเวลา 1 วัน ทันที  ถามีความ

จําเปนตองใชเลือดตองโทรศัพทแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดกอนเวลา 09.00น.หลังวันผาตัด 1 วัน 
3. ในกรณีที่ขอเลือดดวนหองธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 1 วัน โดยจะทําการปลดเลือดเมื่อครบ 

24 ชั่วโมง หรือเมื่อมีความจําเปนตองใหผูปวยรายอ่ืน 

การเก็บเลือดนอกธนาคารเลือด 
 หาม เบิกเลือดไปเก็บไวที่ตูเย็นของ Ward ถามีความจําเปนตองเก็บเลือดที่ Ward จะตองมีตูเก็บเลือดที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตลอดเวลา (4± 2๐C) มีการตรวจวัดบันทึกอุณหภูมิและดูแลการใชงานอยางเครงครัด 

กรณีอ่ืนๆ 
1. กรณีที่ธนาคารเลือดไมมีเลือดใหผูปวยในการผาตัด 

กรณีไมมีเลือดใหผูปวยสําหรับใชในการผาตัด หองธนาคารเลือดจะแจงให Ward  ทราบลวงหนาทุกราย 
การสงญาติมาบริจาคสําหรับใหผูปวยใชในการผาตัดนั้น  จะตองสงมาลวงหนาอยางนอย 2 วัน มิฉะนั้น
จะไมสามารถตรวจเลือดใหทันวันผาตัด  ยกตัวอยาง เชน   ผูปวยผาตัดวันจันทร  ควรมาบริจาคอยาง
ชา คือ วันศุกร ภายในเวลา 14.00 น. เพราะจะทําการสงตรวจโรคไมทัน 

2. กรณีที่ธนาคารเลือดจัดหาเลือดไมไดตามที่แพทยขอ 
เจาหนาที่หองธนาคารเลือดจะแจงให Ward ทราบทุกคร้ัง 

การขอสวนประกอบเลือด 
วิธีการปฏิบัติในการขอสวนประกอบเลือด 

1. ตองขอในเวลาราชการเทานั้น  ยกเวน  กรณีดวนขอไดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมเวน วันหยุดราชการ 
2. การขอ Platelet  Concentrate (PC), Leukocyte Poor Platelet Concentrate (LPPC), Single 

Donor   Platelet (SDP)  ตองจองลวงหนากอนใช 1 วันกอนเวลา 12.00 น. และคิดคาผลติภัณฑทันที
ที่  ขอ  ไมวาจะใชหรือไมก็ตาม 
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3. การขอสวนประกอบเลือดทุกชนิดตองเจาะเลือดสงมาดวยทุกคร้ัง ยกเวน การขอCryoprecipitate 
 4. การขอสวนประกอบเลือดตองสงมาใหธนาคารเลือดกอนเวลา 14.00 น. ยกเวน กรณีจําเปนเรงดวน

เทานั้น 
 5.  ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น  กรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวนถูกตองดวย ลายมือที่อาน

งายและชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
6. เจาะเลือดใส Tube clotted blood (tube พลาสติกจุกสีแดงดํา) กรอกขอมูลที่ Tube เลือดใหถูกตอง

ครบถวนและชัดเจน พรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือด และ Tube clotted blood 
ไมครบถวนหรือไมตรงกันธนาคารเลือดจะไมทําการเตรียมสวนประกอบเลือดให ยกเวน เมื่อไดแกไข
ขอมูลใหถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

7. จํานวนเลือดผูปวย 
ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood  จํานวน 1 ml 

วิธีการปฏิบัติในการเบิกสวนประกอบเลือดที่ไมมีเม็ดเลือดแดงไปใหผูปวย 
1. ควรเบิกสวนประกอบเลือดเมื่อแพทยพรอมที่จะนําไปใหผูปวยเทานั้น การเก็บสวนประกอบ เลือดในอุณหภูมิไมได

มาตรฐาน จะทําใหคุณภาพลดลง เชน  PCR ตองเก็บที่อุณหภูมิ 4  2oC ฯลฯ 
2. หามเก็บสวนประกอบเลือดไวที่ตูเย็นของ Ward เพราะมีอุณหภูมิไมไดมาตรฐานธนาคารเลือด และเพื่อเปนการ

ปองกันการหยิบใหผูปวยผิดคน 
3. การติดตอขอรับสวนประกอบเลือดใหเจาหนาที่นําใบขอรับเลือด ที่บันทึกขอมูลของผูปวยครบถวน รวมทั้งระบุ

ชนิดของสวนประกอบเลือดและจํานวนที่จะใหผูปวย(กรุณาระบุชนิดและจํานวนที่ตองการขอที่ดานหลังของใบ
ขอรับเลือดในชองจํานวนที่ขอ) พรอมกระติกใสเลอืด (เบิกไดจากหองธนาคารเลือด) ซึ่งจะตองมี Cold hot pack 
บรรจุภายใน  หามรับสวนประกอบเลือดโดยไมใสกระติก หรือมาเบิกสวนประกอบเลือดโดยไมมี Cold hot pack 
ในกระติก ยกเวน การเบิกสวนประกอบเลือดที่เปนPlatelet และ Cryoprecipitate หามนํากระติกและ Clod 
hot pack ของธนาคารเลือดไปใชในกรณีอ่ืน เพราะสวนประกอบเลือดเปนผลิตภัณฑปลอดเชื้อ(หลังใชงานแลว 
Clod hot packใหเก็บที่ 4 oC ) 

จํานวนสวนประกอบเลือดที่จาย 
1. ขอใชใน Ward ธนาคาร เลือดจะจายใหคร้ังละ 1–4 unit เทานั้น ยกเวน กรณีที่แพทยแจงมาเปนพิเศษ 
2. กรณีผาตัด ธนาคารเลือดจะจายใหเทาที่จํานวนแพทยขอมา  สวนประกอบเลือดที่เบิกไปแลวควรนําไปเก็บที่ตูเย็น

เก็บเลือดเสมอยกเวนสวนประกอบเลือดที่เปน Platelet และ Cryoprecipitate เก็บที่อุณหภูมิหอง 

วิธีการขอเบิกสวนประกอบเลอืดชนิดพลาสมาแชแข็ง เชน FFP, CRP และ  Cryoprecipitate 
 เนื่องจาก FFP,CRPและ Cryoprecipitate  เปนสวนประกอบเลือดที่ตองเก็บแบบแชแข็ง– 20oC  กอนใช
งานทุกคร้ังจึงตองมีการ Thaw (ละลาย) กอนเสมอ  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ธนาคารเลือด
จึงมีขอกําหนดดังนี้ 

1. เบิกตามจํานวนที่ตองการใชจริง ณ เวลานั้น (หามเบิกเพื่อจะใชอีก 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) โดยการโทรศัพท
แจงลวงหนา 20-30 นาที กอนลงมารับ 

2. ธนาคารเลือดจะ Thaw (ละลาย)  FFP, CRP,   Cryoprecipitate ใหตามจํานวนที่ขอใช 
3. การขอรับสวนประกอบเลือดดังกลาวในแตละคร้ังจะใชเวลา 25-30 นาที (เวลาที่ใชในการThaw) 
4. สวนประกอบเลือดดังกลาวถา Thaw  แลวหามนํากลับไปแชแข็งโดยเด็ดขาด 
5. ธนาคารเลือดจะคิดเงินทันทีที่ Thaw ไมวาคนไขจะใชหรือไมใชผลิตภัณฑนั้นก็ตาม 
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การปลดสวนประกอบเลือด 
สวนประกอบเลือดที่ขอไมวากรณีใด ๆ ธนาคารเลือดจะปลดสวนประกอบเลือดในตอนเชาเวลา 09.00 น. 

เพื่อนําไปหมุนเวียนใหผูปวยรายอ่ืนตอไป 
1. สวนประกอบเลือดที่ขอใชใน Ward จะเก็บไวเปนเวลา 2 วัน แลว  จึงทําการปลดสวนประกอบเลือด 
2. สวนประกอบเลือดที่ขอใชสําหรับการผาตัด ธนาคารเลือดจะทําการปลดสวนประกอบเลือดหลังการผาตัด

เปนเวลา 1 วันทันที ถาไมไดรับแจงการขอจองตอจากทาง Ward ดังนั้น ถาตองการใชสวนประกอบเลือด
ตองโทรศัพทแจงเจาหนาธนาคารเลือดกอนเวลา 09.00 หลังวันผาตัด 

3. ในกรณีที่ขอสวนประกอบเลือดดวนหองธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 1 วัน โดยจะทําการปลด
สวนประกอบเลือดหลังวันที่จอง 1 วัน ถาตองการใชสวนประกอบเลือดตองโทรศัพทแจงเจาหนาที่ธนาคาร
เลือดกอนเวลา 09.00 น. หลังวันผาตัด 

ขอปฏิบัติในการจายและการใหเลือด, สวนประกอบเลือด 
กอนจายเลือดและสวนประกอบเลือดตองตรวจสอบความถูกตอง ดังนี ้
1. ชื่อ–สกุล HN, ABO , Rh ของผูปวย ตรวจสอบ ABO , Rh ของถุงเลือด 
2. ตรวจ Check unit number ชนิดของเลือด ที่ใบคลองถุงเลือด และ Bag เลือดตองตรงกัน  
3. ตรวจสอบผลการ Crossmatch  ของเลือดถุงนั้นวาผลผานหรือไม 
4. ตรวจเช็คสภาพเลือด วันหมดอายุ และถุงบรรจุเลือดวามีสภาพสมบูรณ ไมมีสิ่งอ่ืนปนเปอน 
5. ระบุชื่อผูทําการตรวจสอบและบันทึกขอมูลใหเรียบรอย 

การใหเลือดและสวนประกอบเลือดทาง Ward ควรปฏิบัติดังน้ี 
1. ตองใหผูปวยลงชื่อยินยอมรับเลือดในแบบฟอรมกอนใหเลือด (ถามี) หรือแจงใหผูปวยรับทราบ 
2. สอบถามชื่อ–สกุล ของผูปวยใหถูกตองชัดเจน ตรงกับใบคลองถุงเลือด ใบขอรับเลือดและใบผล 

Crossmatch  ถาผูปวยไมไดสติ ใหตรวจดูชื่อ–สกุล HN ตามปายที่ขอมือ 
3. ตรวจ Check unit number ชนิดของเลือด ที่ใบคลองถุงเลอืดใบ Report และBag เลือดตองตรงกัน 
4. ตรวจเช็คสภาพเลือด วันหมดอายุ และถุงบรรจุเลือดวามสีภาพสมบูรณ ไมมีสิ่งอ่ืนปนเปอน 
5. ดูผลการ Crossmatch วาเขากันไดกับผูปวย หากผลการ Crossmatch ไมสมบูรณ (ในการขอเลือด

ดวน) ใหบุคลากรทางการแพทย คอยเฝาดูอาการของผูปวยขณะใหเลือดอยางใกลชิด (อยางนอย 30 
นาที) เมื่อเกิดอาการผิดปกติใหหยุดการใหเลือดทันที 

6. ใบคลองถุงเลือดตองคลองไวกับถุงเลือด จนกระทั่งการใหเลือด Unit นั้นสิน้สุดลง 

คําแนะนําการใหเลือดและสวนประกอบเลือดแกผูปวย 
การใหเลือดและสวนประกอบเลือดแกผูปวยตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่หองธนาคารเลือดอยาง

ถูกตอง และเครงครัดเพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุดหากมีขอสงสัยใหสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ตัวบงชี้ของการใหเลือดและสวนประกอบเลือด 
 ในการใหเลือดหรือสวนประกอบเลือดทุกคร้ัง แพทยตองระบุขอบงชี้ของผูปวยทุกรายการ     (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1) มีการบันทึกขอมูลไวในแฟมประวัติและในบันทึกการใหเลือดขอมูลนี้จะมีการรวบรวมและ
ทําการศึกษาเพื่อประเมินการใชเลือดวามีความเหมาะสมหรือไมทุกปเพื่อประโยชนในการใหการศึกษาแกแพทย และ
การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
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ตารางที่ 1  Blood Component Therapy 
Component Composition Indication 

Whole blood 
RBC, Hct   40%, plasma 
WBC and Platetes-non-function 

Increase volume and mass 
exchange transfusion* 

Red Blood Cells Or packed red 
cells 

RBC, Hct   75% reduced plasm 
WBC and Platelets-non-function 

Increase red cell mass 
 

Red Blood Cells Adenine saline 
Added 

RBC Hct    75% reduced plasm 
WBC and Platets-non-function 
Additive solution 100 ml. 

Increase red cell mass 

Leukocyte-reduced 
RBC 

RBC> of initial RBC  WBC<5x108 
(centrifugation) 

Increase red cell mass prevention 
of FNHTR (WBC<5x106) 

ตารางที่ 1  Blood Component Therapy (ตอ) 

* Exchange transfustion: for newborn-Blood bank will select whole blood agedless than 7 days,     
for new born with ABO incompatibility  with receive reconstituted WB (RBC+FFP) 

Component Composition Indication 

Prestorage Leukocyte reduced 
RBC 

RBC, WBC<5x1010(filtration) 
 
Reduced plasma, few platelets 

Prevention of alloimmunization 
and CMV infection reduced 
WBC<5x106 

Platelet 
 
Random donor 

Platelet>5.5x1010,RBC,WBC 
 
Plasma 

Bleeding due to low platelet 
Cont or reduced function 
(exclude eimmune 
thrombocytopenia) 

Platelet, pheresis Platelet>3x1011,WBC,RBC,plasma Same as platelets, provide 
platelets from compatible 
donor refactory  patient 

Leukocyte-reduced platelets Platelets as above and WBC<5x106 Same as platelets, prevention 
ofFNHTR prevention of 
alloimmunization and CMV 

FFP 
Plasma, all coagulation factor NO 
platelets 

Treatment of coagulation 
disorder 

Cryoprecipitate Fibrinogen, von Willebrand’s factor Deficiency of fibrinogen, factor 
XII, factor VIII and von 
Willebrand’s factor 

FFP-crypo removed Plasma, decrease Factor VIII, 
fibrinogen 
Factor XIII 

Replacement fluid for Plasma 
exchage  in refractory TTP,HUS 
<reversal of Coumadin effect> 
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ขอมูลที่ผูปวยควรทราบกอนการรับเลือด 

หลักการ 
 กอนการไดรับเลือดเปนคร้ังแรกผูปวยควรไดรับทราบขอมูลที่อาจเกิดตามมาหลังจาการรักษาดวยการให
เลือดและสวนประกอบเลือด เพื่อใหสามารถตัดสินใจวาจะยินยอมใหแพทยใหเลือด และสวนประกอบเลือดหรือไม 
การใหขอมูลนี้มิไดมีความประสงคที่จะทําใหผูปวยเกิดอาการหวาดกลัวตกใจ แตเพื่อใหรับทราบขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจเทานั้น 
 
ขอมูลที่ผูปวยควรทราบกอนการรับเลือด 
 ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยเลอืดและสวนประกอบเลือด เชน  เกล็ดเลือด, พลาสมาสดแชแข็ง,  ตามความ
จําเปนและขอบงชี้ของความเจ็บปวย 
 เลือดและสวนประกอบเลือดที่จะใหกับผูปวยนั้นไดรับการตรวจการติดเชื้อตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด
ครบถวนแลว แตอยางไรก็ตามยังไมสามารถปองกันการติดเชื้อไดทุกกรณี การใหเลือดและสวนประกอบเลือดอาจ
เกิดผลตามมาไดหลายกรณี เชน 

1. อาการไข หนาวสัน่ แนนหนาอก 
2. มีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด ซึ่งเม็ดเลือดแดงแตกและทําใหไตวายได 
3. มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ  ชนิดบี, ชนิดซี  ซิฟลิส และเอชไอวี  ไดถึงแมวาเลือดจะผาน

ตรวจการกรองเชื้อเรียบรอยแลว รวมทั้งการติดเชื้ออ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถตรวจกรองไดขณะนี้ 

หมายเหตุ 
 ผูปวยควรมีโอกาสทําความเขาใจถึงความเสี่ยงตางๆและซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจรวมทั้งรับทราบความเสี่ยง
หากไมยอมรับการรักษาดวยเลือดและสวนประกอบเลือดผูปวยมีสิทธิ์ไมยินยอมการรักษาดวยเลือดและสวนประกอบ
เลือดไดทุกเมื่อ 

อาการและอาการแสดงของ Transfusion reaction 
1. ชวงระยะเวลา 15 นาที หลังจากการใหเลือด และสวนประกอบเลือด เปนชวงที่มีความสําคัญที่สุด เพราะถาผูปวย

จะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงจะเกิดข้ึนในระหวางนี้ จึงตองมีการสังเกตอาการอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถทราบ
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน จะไดใหการรักษาที่ถูกตองทันที  เพื่อมิใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย การใหเลือดจึงตองมีการ
วัด Vital signs กอนที่จะเร่ิมใหเลือดหรือสวนประกอบเลือด 15 นาที และหลังจากเร่ิมใหเลือดหรือสวนประกอบ
เลือด (โดยที่ในระหวาง 30 นาทีแรกใหมีการสังเกตอาการอยางใกลชิด) และหลังจากสิ้นสุดการใหเลือดหรือ
สวนประกอบเลือดใหบันทกึใน transfusion reactions form 

2. ภาวะและอาการแสดงของ Hemolytic transfusion reactions ไดแก ไขสูง หนาวสั่น แนนหนาอก 
Hypertension Nausea, Flushing, Dyspea, Hemoglobinuria, Shock, Generallzed bleeding, Oliguira, 
Back pian, Pain at infusion saline solution เพื่อ Keep vein open 

3. ปฏิบัติตามข้ันตอนการสงตรวจกรณี Transfusion reaction พรอมทั้งกรอกรายละเอียด การเกิดปฏิกิริยาในใบ
คลองถุงเลือด (ดานหลัง) ครบถวน พรอมสงกลับมาที่หองธนาคารเลือด 

4. ถาสงสัยวาเกิด Transfusion reaction อ่ืนๆ ใหดู Transfusion reaction and management  
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ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีสงสัยสภาวะ Transfusion reaction 
1. หยุดการใหเลือดยูนิต นั้นๆ  เพื่อลดผลไมพึงประสงคจากองคประกอบของการใหเลือดยูนิตนั้นๆ แลวแจงแพทย

ผูเก่ียวของทราบทันที 
2. เจาะเลือดผูปวยทันทีใส Tube EDTA blood 3 ml. (Tube จุกสีมวง) และ Clotted blood 12 ml. (tube 

พลาสติก จุกแดงดํา ชนิดไมมีเจล 1 Tubeและ พลาสติกจุกแดงเหลืองชนิดมีเจล 1 Tube ) ใหสารน้ํา 0.9% 
normal salineเพื่อเปดหลอดโลหิตดําไวสําหรับบริหารยาทางหลอดโลหิตดํา 

3. ตรวจสอบใหแนใจวาผูปวยไดรับองคประกอบของเลือดยูนิตที่ถูกตอง โดยตรวจชื่อ – นามสกุล และสลากตางๆ ที่
เก่ียวของใหแนใจวาใหองคประกอบของเลือดผิดคนหรือไม และติดตามองคประกอบของเลือดยูนิตที่เก่ียวของ 
เพื่อปองกันผูปวยอีกรายที่อาจรับองคประกอบของเลือดสลับยูนิต กัน 

4. แจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดใหทราบและระบุชนิดของ Transfusion reaction ที่คาดวานาจะเปนไปได 
5. สงตัวอยางเลือดผูปวย EDTA blood 1 tube และ tube clotted blood 1 tube พรอมถุงองคประกอบของ

เลือดและ blood set มายังหองธนาคารเลือด สง clotted blood ที่เหลืออีก 1 tube ตรวจ Total bilirubin, 
Direct bilirubin  และ Indirect bilirubin โดยสงไปยังหองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

6. การประสานงานระหวางผูดูแลผูปวยกับ เจาหนาที่ธนาคารเลือด จะทําใหเจาหนาที่หองธนาคารเลือดทราบชนิด
ของ  Transfusion reaction  ที่คาดวานาจะเปนไปไดและตองคํานึงถึง Hemolytic transfusion reaction ไว
เสมอ จนกวาจะมีเหตุผลสนับสนุนยืนยันวาไมใช  Hemolytic transfusion reaction 

7. เจาะเลือดผูปวย (Clotted blood, ใส tube พลาสติก จุกแดงเหลือง ชนิดมีเจล) หลังเกิดเหตุ 5 –7 ชั่วโมง เพื่อสง
ตรวจ Total bilirubin , Direct bilirubin และ  indirect bilirubin  

8. ถาสงสัย Bacterial contamination ใหสงตรวจ blood culture ผูปวยตามวิธีปกติ และแจงขอสงสัยนี้กับ
เจาหนาที่หองธนาคารเลือด เพื่อใหเจาหนาที่หองธนาคารเลือดสง Culture เลือดยูนิตที่มีปญหา 

วิธีปฏิบัติในการขอสงตรวจ HLA Platelet antibody 
1. ทางธนาคารเลือดจะสงตรวจ Lab HLA Platelet antibody ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยในวัน

จันทร, พุธ, ศุกร กอนเวลา 10.00 น. 
2. ตองติดตอธนาคารเลือดเพื่อทราบรายละเอียด ขอสงสัยลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
3. ใบ Request และ tube สงตรวจติดตอขอรับที่ธนาคารเลือด 
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แนวทางการขอ CT / MRI / US  ในกรณีผูปวยฉุกเฉิน 
    สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
 
 

1. ติดตอ Counter แผนกเอกซเรยกอนวาจะขอ Emergency หรือ Consult อาน film / Ultrasound 

2. กรณีที่ขอ Emergency ใหระบุวาเปน Modality อะไร (Ultrasound, CT scan, MRI scan, Fluoroscopy หรือ 

Intervention) และควรทราบชื่อรังสีแพทยที่จะ Consult จากเจาหนาที่ Counter กอนเขามาในหองอาน Film 

3. กรณีที่ขอ Consult อาน Film CT-scan ที่ทําในวันที่ Consult หรือ CT Emergency ในวันนั้น ให Consult รังสี

แพทยที่อยู CT วันนั้น 

4. กรณีที่เปน Case Emergency จากหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อนุญาตใหโทรขอ Case Emergency ทาง

โทรศัพทได และหลังจากโทรขอ Case Emergency ไดแลวใหเจาหนาที่จากหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นําใบ 

Request มาลงทะเบียนที่ Counter แผนกเอกซเรย ชั้น 2 ทุกคร้ัง 

การเตรียมประวัติผูปวยกอน Consult หรือขอ Emergency 

1. นํา Film เกาทั้งหมด และ แฟมเวชระเบียน หรือ Chart ประวัติผูปวยมาดวยทุกคร้ัง 

2. เขียนใบ Request ใหละเอียดระบุ Modality ที่ตองการสงใหถูกตอง และแนบใบซักประวัติผูปวยมาพรอมกับใบ 

Request ดวยทุกคร้ัง 

3. ควรทราบการวินิจฉัยเบื้องตนหรือการวินิจฉัยโรค รวมทั้งเหตุผลในการสงตรวจวาตองการจะดูอะไร 

4. ประวัติที่ตองรูคือ ผูปวยเคยทํา Imaging อะไรมากอนบาง  ทําเมื่อไร และผลเปนอยางไร 

5. ควรทราบผล Lab ที่สําคัญตอตัวโรค และการวินิจฉัย 

6. ถาคิดวาจําเปนตองฉีด Contrast medium ตองทราบประวัติแพ Contrast medium (แพอาหารทะเล) ทราบ 

NPO time และคํานวณ GFR or CrCL มากอนทุกคร้ัง (คา<30 ไมสามารถฉีด Contrast ได) 

7. ถา Consult intervention ควรทราบผล Lab: Plt, PT, PTT, INR และยาที่ผูปวยรับประทาน มี Aspirin หรือ 

Antithrombolytic agent อ่ืนๆ หรือไม 

8. ควรตรียมขวด Specimen มาพรอมกับผูปวยและระบุดวยวาจะสงยอมหรือ Culture อะไรบาง 
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    แนวทางการปรกึษานิติเวชคลินิกกรณีผูปวยคดี 
ภาควิชานิติเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มศว 

 
 

ในเวลาราชการ (ตั้งแต เวลา 08.00 น. – 16.00 น.) 

การสงปรึกษาจากหองตรวจผูปวยนอก และจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวช โดยใหแจงที่

ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรที่หมายเลข 10188 หรือ 10185 พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษา ในเวชระเบียน 

การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• อายุผูปวย 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษา 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชที่อยูเวรประจําวัน พรอมกับออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชไปตรวจที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง 

4. ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 นาที 

5. ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer กอนที่จะถูกสง

ตัวไปอยางนอย 30 นาที  

6. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับบันทึกบาดแผล 

7. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ออกเอกสารทางการแพทย และ

การติดตามคดีตอไป 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออกรายงานการชันสูตรบาดแผลใหแก พนักงาน

สอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

การสงปรึกษาจากหอผูปวยใน 

- เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวชโดยใหแจงที่

ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทีห่มายเลข 10188 หรือ 10185 ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับเปนผูปวยใน 

- สงใบปรึกษาพรอมกับเวชระเบียนและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งหมด สงมาที่ภาควิชาฯ  หากมีใบ

ชันสูตรบาดแผลตองสงมาใหดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจําวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะแจงใหทราบวาจะรับปรึกษา หรือไม และไปตรวจผูปวยที่ใด  

4. แพทยนิติเวชทําการตรวจบันทึกบาดแผลภายนอก  และออกเอกสารทางการแพทย 

5. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 
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นอกเวลาราชการ (ตั้งแต เวลา 16.00 น.  – 08.00  น. และวันหยุดราชการ) 

1. เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวชโดยใหแจง 

แพทยเวรประจําวัน ที่หมายเลขมือถือ พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษา ในเวชระเบียน การแจงขอมูลเบื้องตน 

ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• ลักษณะผูปวยคคี 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษาขณะนั้น 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. แพทยนิติเวชที่อยูเวรประจําวันไปตรวจที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง 

3. แพทยนิติเวชลงทะเบียนผูปวยในเวชระเบียนและออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

4. ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 นาที 

5. ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer กอนที่จะถูกสง

ตัวไปอยางนอย 30 นาที  

6. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับบันทึกบาดแผล 

7. หากผูปวยออกจากโรงพยาบาลใหแจงมาที่ธุรการภาควิชาฯ เพื่อติดตอแพทยเจาของไขออกเอกสาร และการ

ติดตามการรักษา 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออกรายงานการชันสูตรบาดแผลใหแก พนักงาน

สอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไปทางการแพทย  

 ตารางการออกตรวจผูปวยคดีของแพทยนิติเวช  

วันจันทร   20224, 

10188 

วันอังคาร   10188 

วันพุธ   20886 

วันพฤหัสบดี   20994 

วันศุกร   20223 

 

 

หมายเหตุ  

1. กรณีที่ไมสามารถตามแพทยที่มหีนาที่ได ใหโทรแจงแพทยนิติเวชทานอ่ืน เพื่อเก็บขอมูล และหาแนว

ทางการแกไขตอไป 

2. หากมีการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม ใหยึดหลักแนวทางการปรึกษาผูปวยคด ี

3. หากมีการเสียชีวิต ใหยึดหลักแนวทางการชนัสูตรพลิกศพและผาชนัสูตรศพภาควชิา 

นิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานหองตรวจนิติเวชคลินิก (ผูปวยคดี) ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบนําสงผูบาดเจ็บ      -  รับและสงเอกสารเอกสารท่ีเก่ียวของ 
- ใบรายงานการชันสูตรบาดและความเห็นแพทย   -  สงเอกสารตอบรับการเปนพยานศาล 
- สงคืนวัตถุพยาน        -  สงวัตถุพยาน 
                           -  เปนพยานศาล  

admit 

ผูปวยท่ีไดรับการตรวจรักษาและเขาขายวาอาจจะเปนผูปวยคดี 

ผูปวยนอก 

  

นิติเวชคลินกิ 

ลงทะเบียนผูปวยคดี 

(เลขท่ี FC 000/00) 

จัดเก็บขอมลู วัตถุพยาน และบันทึกเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร) 

- สงปรึกษาแพทย  

  เฉพาะทางเพ่ิมเติม 

- สงทําแผล 

ออกเอกสารใหผูปวย 

- ใบรับรองแพทยลางาน 

- ใบรับรองแพทยใชเบิกพ.ร.บ. 

- ใบกองทุนเงินทดแทน 

- บริษัทประกันชีวิต 

แพทยนิติเวชซักประวัติ ตรวจรางกาย และบันทึก

บาดแผล  รวมถึงการเก็บวัตถุพยานจากตัวผูปวย 
 

ผูปวยใน 

WARD, ICU 

ตํารวจ ศาล 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานหองตรวจนิติเวชคลินิก (ผูถูกลวงละเมิดทางเพศ) ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ลงทะเบียนผูปวย 

(R000/00) 

แพทยนิติเวช 

- ซักประวัติ 

- ตรวจรางกาย 

- เก็บวัตถุพยาน 

- ใหคําปรึกษาทางคดี 

แพทยสูตินรีเวช 

- ซักประวัติ 

- ตรวจรางกาย 

- ใหการรักษา 
 

สงวัตถุพยานตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เก็บประวัติและเอกสารตาง ๆ 

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดี 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(ธุรการภาคนิติเวชศาสตร) 

ใบนําสงผูบาดเจบ็หรือศพ หมายศาล 

  

ตํารวจ ศาล 
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แนวทางการปรึกษานิติเวชคลินิกกรณีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ในเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) 

การสงปรึกษาจากแผนกคัดกรอง หรือหองตรวจผูปวยนอก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่หองตรวจสูติ-นรีเวช หามเจาหนาที่ลงบันทึกประวัติใด ๆ ใน

เวชระเบียน เวนแต ใชรหัส R เทานั้น และแจงที่ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทันที ที่หมายเลข 10188 

หรือ 10185 หรือโทรแจงแพทยนิติเวชที่ออกตรวจผูปวยนอกในวันนั้นไดโดยตรงพรอมบันทึกเวลาที่โทร

ปรึกษาลงในเวชระเบียน โดยแจงขอมูลเบื้องตนดังนี้ 

- อายุผูปวย 

- หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจําวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (R xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยที่หองตรวจสูตินรีเวช ภายในเวลาไมเกิน 30 นาทีหลังรับแจงพรอมเอกสาร

นิติเวช และชุดเก็บวัตถุพยาน 

4. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับแพทยหรือแพทยใชทุนแผนกสูติ-นรีเวช  

-    หากมีผูปกครองมาดวย จะแยกซักประวัติคร้ังละ 1 คน 

  -    หากเปนผูปวยเด็ก หรือไมสามารถบอกประวัติได จะซักประวัติผูปกครอง 

5. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ทําการตรวจหารองรอยการ รวม

ประเวณี รวมทั้งเก็บวตัถุพยานจากภายนอกและภายในชองคลอด 

- หากผูปวยมีใบนําสงจากสถานีตํารวจ ถือวาแพทยเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิ์ทํา

หนาที่ ไดโดยไมตองมีใบยินยอมใหการตรวจรักษาจากผูปวย หรือตองมีใบยินยอมจาก

ผูปกครอง 

- แตหากผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะจําเปนตองมีการเซนยินยอมใหมีการตรวจรักษาจาก

ผูปกครอง 

6. การเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวทิยาโดยทันที  จากหองตรวจสูติ-นรีเวช 

7. แพทยสูติกรรมใหการรักษาผูปวยและนัดตรวจติดตามอาการ 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

การสงปรึกษาจากแผนกอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่แผนกอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน ดวยอาการหมดสตหิรือมีการ

บาดเจ็บ อ่ืนรวม ใหรักษาภาวะที่คุกคามตอชีวิตกอน ใหเจาหนาที่ลงบันทึกรหัส R ในเวชระเบียน รวมกับ

อาการ บาดเจ็บหลัก การแจงแพทยนิติเวชมีหลักการ ดังนี ้

- แจงที่ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทันที ที่หมายเลข 10188 หรือ 10185 หรือโทรแจงแพทย

นิติเวช ที่ออกตรวจผูปวยนอกในวันนั้น ไดโดยตรงทันที พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษาในเวช

ระเบียน  
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- ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนติิเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 

นาท ี

- ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนติิเวชหลังจากรูวา 

ตอง refer กอนที่จะถูกสงตัวไปอยางนอย 30 นาที  

- การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี ้

• อายุผูปวย 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษา 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจาํวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (R xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยทีแ่ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง พรอม

เอกสารนิติเวชและชุดเก็บวัตถุพยาน ยกเวนมีเหตุจําเปนจะแจงใหทราบเปนกรณีไป 

4. ใหหัวหนาเวรตามแพทยแผนกสตูิ-นรีเวชกรรม เพื่อรวมตรวจที่แผนกฉุกเฉิน 

5. แพทยนิติเวชทาํการตรวจบันทกึบาดแผลภายนอก  และตรวจรองรอยการรวมประเวณี รวมทั้งเก็บวัตถุ

พยาน จากภายนอกและภายในชองคลอด หลังจากที่ภาวะคุกคามไดรับการรักษาแลว 

6. แลวการเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวทิยาโดยทนัที  จากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

7. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

นอกเวลาราชการ (16.00 – 08.00 และวันหยุดราชการ) 

การสงปรึกษาจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หามเจาหนาที่ลงบันทึกประวัติใด 

ๆ ในเวชระเบียน เวนแต ใชรหัส R เทานั้น และแจงแพทยเวรนิติเวชโดยตรง ตามตารางเวรที่แผนกฉุกเฉิน 

หากไมทราบใหโทรถามผูชวยแพทยนิติเวช ที่หมายเลข 10029  

2. หลักการในการปรึกษาแพทยเวร มีดังนี้ 

- แจงแพทยเวรนิติเวชทันที พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษาและชื่อแพทยที่รับปรึกษาลงในเวช

ระเบียน  

- ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 

นาที ใหแพทยเวรทานนั้นเปนผูรับผิดชอบตอผูปวยรายนั้น 

- ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer 

กอนที่จะถูกสงตัวไปอยางนอย 30 นาที  

- การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• อายุ 

• ที่มาที่ไป รวมถึงการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

• กระบวนการรักษา เชน ตองรอเอ็กซเรย หรือรอปรึกษาแพทยแผนกอ่ืนรวมหรือไม 
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3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจงพรอม

เอกสารนิติเวชและชุดเก็บวัตถุพยาน ยกเวนมีเหตุจําเปนจะแจงใหทราบเปนกรณีไป 

4. ใหหัวหนาเวรตามแพทยใชทุนเวรสูติ-นรีเวชกรรมหลังจากตามแพทยเวรนิติเวช 

5. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับแพทยใชทุนแผนกสูติ-นรีเวช  

-    หากมีผูปกครองมาดวย จะแยกซักประวัติคร้ังละ 1 คน 

  -    หากเปนผูปวยเด็ก หรือไมสามารถบอกประวัติได จะซักประวัติผูปกครอง 

6. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ทําการตรวจหา 

 รองรอยการรวมประเวณี  รวมทั้งเก็บวัตถุพยานจากภายนอกและภายในชองคลอด 

- หากผูปวยมีใบนําสงจากสถานีตํารวจ ถือวาแพทยเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิ์ทํา

หนาที่ ไดโดยไมตองมีใบยินยอมใหการตรวจรักษาจากผูปวยหรือตองมีใบยินยอมจาก

ผูปกครอง 

- แตหากผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะจําเปนตองมีการเซนยินยอมใหมีการตรวจรักษาจาก

ผูปกครอง 

7. แลวการเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาโดยทันที จากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทางหอง 

ปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

หมายเหตุ  

1. กรณีที่ไมสามารถตามแพทยที่มีหนาที่ได ใหโทรแจงแพทยนิติเวชทานอ่ืน เพื่อเก็บขอมูลและหาแนวทางการ 

แกไขตอไป 

2. หากมีการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม ใหยึดหลักแนวทางการปรึกษาผูปวยคดี 

3. หากมีการเสียชีวิต ใหยึดหลักแนวทางการชันสูตรพลิกศพและผาชันสูตรศพ ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีศพท่ีเสียชีวิตจากการตายผิดธรรมชาติ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

พนักงานสอบสวน 

ผูชวยแพทยนิติเวช 

แพทยนิติเวช 

ออกชนัสูตรพลิกศพ ณ ท่ีท่ีพบศพ 

ประชาสัมพันธ ร.พ. 

พยาบาลหัวหนาเวร 

การรักษาศพท่ีหอผูปวย 

การตายผิดธรรมชาติ 

เสียชีวิตในโรงพยาบาล เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 

ผูชวยแพทยนิติเวช 

จําหนายศพ

ตามระเบียบ

โรงพยาบาล รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดีและผลการตรวจ 

ทางหองปฏบัิติการ 

(ธุรการนิติเวชศาสตร) 

ตํารวจ ศาล 

พนักงานสอบสวน 

แพทยเวรนิติเวช 
 

ชันสูตรพลิกศพ ณ ท่ีพบศพ 

สงศพเพ่ือผาชันสูตร 
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แนวทางการจําหนายศพออกจากโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

กรณีมีการเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

ชันสูตรพลิกศพ 

ณ หอผูปวย 

ผาศพ ไมผาศพ 

แพทยนิติเวชออก

หนังสือรับรองการตาย 

ญาติติดตอชําระคารักษาพยาบาล 

ท่ีแผนกการเงินในชั้น 6 

ญาติติดตอขอรับหนังสือรับรองการตาย

ท่ีเวชระเบียน 

ติดตอรับศพ ณ หองเก็บรักษาศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดง* 

ติดตอรับศพ ณ หองเก็บรักษาศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดง* 

แจงตาย ณ ท่ีวาการอําเภอ 

เสียชีวิตโรคธรรมชาติ 

หอผูปวยชี้แจงขั้นตอน

การรับศพใหกับญาติ 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

กรณีมีการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 

ผูชวยแพทยนิติเวชรับลงทะเบียน HN 

/FAศพ เพ่ือทําการผาชันสูตร 

แพทยนิติเวชออกหนังสือ 

รับรองการตาย 

ผูชวยแพทยนิติเวชเก็บ 

หนังสือรับรองการตาย 

ญาติติดตอขอรับหนังสือรับรอง 

การตายท่ีผูชวยแพทยนิติเวช 

แจงตาย ณ ท่ีวาการอําเภอ 

ติดตอขอรับศพ ณ หองเก็บศพชั้น B  

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดงดวย* 

ติดตอขอรับศพ ณ หองเก็บศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดงดวย* 

* ไดแก 

1. สําเนาบัตรประชาชนผูเสียชีวิต 

2. สําเนาบัตรประชาชนผูรับศพ 

3. ใบเสร็จคารักษาพยาบาล 

4. ใบมรณบัตร 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีพบส่ิงตองสงสัยวาผิดกฎหมายจากผูปวย 
 

   

ผูปวยนอก/ผูปวยใน 

พบวัตถุตองสงสัยวาเปนวัตถุผิดกฎหมายหรือวัตถุอันตราย 

พิจารณาแจงความตอ 
พนักงานสอบสวน สภ.องครักษ 

แจงแพทยเวรนิติเวช/ผูชวยแพทยนิติเวช 
เพ่ือทําการเก็บวัตถุพยาน 

- ลงบันทึกหมายเลขวัตถุพยาน 

- ถายรูปวัตถุพยาน 

- ลงรายละเอียดของวัตถุพยาน 

- ลงช่ือผูเก็บวัตถุพยาน วัน เวลา 
- ปดผนึกวัตถุพยานในซอง เซ็นตช่ือ 

วันเวลา ทับรอยผนึก 

แจงหัวหนาหนวยงานทันที 

ธุรการภาควิชาเซ็นช่ือ/วันเวลา 
รับวัตถุพยาน 

พนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย 
และเซ็นช่ือ วัน เวลา ท่ีรับวัตถุพยาน 

แจงผูอํานวยการ 
หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย 
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    แนวทางการสั่งยาและเวชภัณฑ  
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 

1. หลักเกณฑของคณะกรรมการแหงชาติดานยา 
 บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข หมายความวา รายการยาสําหรับใชในโรงพยาบาล
และสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยบัญชียอย ๕ บัญชี ไดแก บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญช ีจ 

- บัญชี ก คือ รายการยาสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับ เปนรายการยามาตรฐานที่ใชในการปองกันและแกไข
ปญหาสุขภาพที่พบบอย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใชมีประสบการณการใชในประเทศไทยอยาง
พอเพียงและเปนยาที่ควรไดรับการเลือกใชเปนอันดับแรก ตามขอบงใชของยาน้ัน 

- บัญชี ข คือ รายการยาที่ใชสําหรับขอบงใชหรือโรคบางชนิดที่ใชยาในบัญช ีก ไมได หรือไมไดผล หรือใชเปน
ยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจําเปน 

- บัญช ีค คือ รายการยาที่ตอง ใชในโรคเฉพาะทางโดยผูชํานาญ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ของสถานพยาบาลน้ัน ๆ โดยมีมาตรการกํากับการใช ซึ่งสถานพยาบาลที่ใชจะตองมีความพรอมตั้งแตการ
วินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยากลุมนี้ เปนยาที่ถาใชไมถูกตอง อาจเกิดพิษหรือเปน
อันตรายตอผูปวยหรือเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อดื้อยาไดงาย หรือเปนยาที่มีแนวโนมในการใชไมตรงตามขอบงชี้
หรือไมคุมคาหรือมีการนําไปใชในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใชที่จํากัด หรือมีประสบการณการใช
ในประเทศไทยอยางจํากัด หรือมีราคาแพงกวายาอ่ืนในกลุมเดียวกัน 

- บัญชี ง คือ รายการยาที่มีหลายขอบงใช แตมีความเหมาะสมที่จะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนมจะมี
การสั่งใชยาไมถูกตอง หรือเปนรายการยาที่มีราคาแพง จึงเปนกลุมยาที่มีความจําเปนตองมีการระบุขอบงใช
และเงื่อนไขการสั่งใชยา การสั่งใชยาซึ่งตองใหสมเหตุผลเกิดความคุมคาสมประโยชนจะตองอาศัยการตรวจ
วินิจฉัยและพิจารณาโดยผูชํานาญเฉพาะโรคที่ไดรับการฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวของ จากสถานฝกอบรม
หรือไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาเทานั้น และโรงพยาบาลจะตองมี
ระบบการกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยตองมีการ
เก็บขอมูลการใชยาเหลานั้นเพื่อตรวจสอบในอนาคต 
- บัญช ีจ คือ 
 รายการยาสําหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีการกําหนด

วิธีการใชและการติดตามประเมินการใชยาตามโครงการ โดยมีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ 
  รายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะ ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเปนพิเศษในกํากับการเขาถึงยา 

ภายใตความรับผิดชอบรวมกันของระบบประกันสุขภาพของประเทศซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลาง (ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ) กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

จากประกาศของคณะกรรมการแหงชาติดานยาดังกลาว แพทยใชทุนจึงสามารถสั่งใชยาในบัญชี ก และ ข ได 
แตสําหรับยาในบัญชี ค เปนตนไปอาจตองอยูภายใตการควบคุมกํากับของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 

2. หลักเกณฑการจายยาของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.1 การจายยาในคนไขสิทธิ์ตางๆ –ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี

หลักเกณฑการสั่งจายยาคนไขตามสิทธิ์ดังนี้ 
 ผูปวยสิทธิ์ชําระเอง เบิกตนสังกัด สวัสดิการจายตรง รับยาไดไมเกิน 3 เดือน 
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 ผูปวยสิทธิ์ประกันสังคม รับยาไดไมเกิน 3 เดือน โดยแยกสิทธิ์เปน 2 ประเภท คือ ประกันสังคมประเภท 
1 และประกันสังคมประเภท 2 (Refer)  
- ผูปวยประกันสังคมประเภท 1 จายยาตามสิทธิ ์ซึ่งจะสามารถรับยาไดตามสทิธิ์ที่กําหนด โดยดูจากบัญชี

ยาสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2550 
- ผูปวยประกันสังคมประเภท 2 (Refer) สามารถสั่งจายยาใหผูปวยตามสิทธิ์ และเงื่อนไขในใบสงตัว  

 ผูปวยสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา, ทุพลภาพ, ทหารผานศึกและสิทธิ์วาง สามารถรับยาได 1 เดือน  
- หากผูปวยมีความประสงคจะขอรับยามากกวา 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนในกรณีนี้สวนเกินผูปวยตอง

รับผิดชอบคาใชจายเอง  
 สําหรับหองจายยาผูปวยใน จายยาตามสิทธิ์ ดังนี้ 
- สิทธิ์ตนสังกัด, สิทธิ์สวัสดิการจายตรง - จายยาไมเกิน 15 วัน (ยกเวน  ผูปวยสูตินรีเวชจายยาไมเกิน 30 

วัน) 
- สิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา, สิทธิ์โรคเฉพาะ Leukemia Lymphoma - จายยาไมเกิน 30 วัน 

- สิทธิ์ประกันสังคม,สิทธิ์กองทุนทดแทน,สิทธิ์ชําระเอง,สิทธิ์ประกันชีวิต,สิทธิ์พ.ร.บ.  

-  จายยาตามจํานวนที่แพทยระบุในคําสั่งจายยาแตตองไมเกิน 90 วัน 

2.2 หลักเกณฑการจายยา - ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  
การรับยาของผูปวย กําหนดสิทธิ์ตางๆในการรับยา โดยรายการยาของโรงพยาบาล จะแบงแยกตาม

บัญชียาหลักแหงชาติ และการสั่งยาโดยเฉพาะการสั่งยาทางคอมพิวเตอรจะข้ึนกับสิทธิ์ โดยถาเปนยานอกสิทธิ์ของ
ผูปวย ระบบคอมพิวเตอร EMR soft จะมีคําเตือนวา “ รายการยา_______________นอกสิทธิ์ หากตองการสั่ง
รายการน้ี ผูปวยตองจายเงินเอง ”  เพื่อใหแพทยสะดวกในการสั่งจายยา 

2.2.1 ผูปวยสิทธิ์ประกันสังคม, ประกันสุขภาพถวนหนา, ทุพลภาพ, ทหารผานศึกและสิทธิ์วาง 

∙ จายยาตามสิทธิ์ ซึ่งจะสามารถรับยาไดตามสิทธิ์ที่ กําหนด โดยดูจากบัญชียาสิทธิ์ประกันสังคม
และสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2550 

∙ ยาที่แพทยสั่งจายหากเปนยานอกสิทธิ์ และถูกสั่งจายยาเปนคร้ังแรก ถารายการยานั้นเปนยาใน
บัญชี ก ข ค ง จ(1) สามารถสงใหหัวหนางานเภสัชกรรมพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเซ็นอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง กอนจายใหกับผูปวยได  

∙ ยาที่แพทยสั่งจายหากเปนยานอกสิทธิ์ และเปนยานอกบัญชี (NED) ตองสงใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเซ็นพิจารณาอนุมัต ิ 

∙ ทุกการเซ็นอนุมัติแพทยจะตองระบุถึงเหตุผลที่จําเปนในการรักษาดวยยาชนิดนั้นๆ 
2.2.2 ผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด และสวัสดิการจายตรงสามารถสั่งจายยาในบัญชี ก ข ค ง และ จ(1) ไดโดย

บัญชี ค ง และ จ(1) ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 

2.3 หลักเกณฑการจายยา–ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี จ(2) 
2.3.1 บัญชียา จ (2) เปนบัญชียายอยในบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งกําหนดใหมีระดับความเขมงวดในการ

ควบคุมสูงที่สุด เปนยาที่มีราคาแพง และมีปญหาการเขาถึงยา 
2.3.2 คณะกรรมการแหงชาติดานยาไดกําหนดบทบาทใหระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน รวมกัน

รับผิดชอบในการจัดกลไกกลางเปนพิเศษ ในการกํากับการเขาถึงยาในกลุมนี้ 
2.3.3 ผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด, สวัสดิการจายตรง ประกันสังคมประเภท 2 แพทยสามารถสั่งจายยาไดโดย

ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 
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2.3.4 ผูปวยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) หรือสิทธิ์วาง สามารถใชยากลุมนี้ได โดยมี
อาการหรือโรคตรงตามขอบงใช หรือเขาเกณฑการสั่งใชยาในแบบฟอรมการกํากับการใชยา  

2.3.5 แพทยผูสั่งใชยาตองเปนแพทยที่ผานการอนุมัติตามเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนด 
2.3.6 โดยมีรายการยาทั้งหมด 9 รายการคือ 

∙ Botulinum toxin type A inj.  

∙ Human immunoglobulin inj. (IVIG)  

∙ Leuprorelin acetate inj.  

∙ Liposomal amphotericin B inj. 

∙ Verteporfin inj. 

∙ Letrozole tab 

∙ Docetaxel  inj. 

∙ Imatinib mesilate tab. (ยาบริจาคผานโครงการ GIPAP) 

∙ Erythropoietin inj. (รวมอยูใน service package การบริการโรคไต) 
 

2.4 หลักเกณฑการจายยา-ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ก ข ค ง และ ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) สามารถจายไดตาม

สิทธิ์การรักษาของผูปวย โดยมีรายการยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ที่แพทยสามารถสั่งจายใน
ผูปวยทุกสิทธิ์ ดังเอกสารแนบทาย (เอกสารแนบทาย 1) 
 สําหรับผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด และสวัสดิการจายตรง การสั่งจายยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ตอง

ระบุเหตุผลในการใชยา ที่ไมสามารถใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติไดโดยละเอียด ซึ่งยาราคาแพงบางชนิด 
เชน Lipitor ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทางเปนผูสั่งจาย เพื่อปองกันปญหาการ
เบิกจายจากกรมบัญชีกลาง 
 ยาบัญชี 3 (บช. 3) คือ ยาที่ผูปวยในทุกสิทธิ์การรักษา ตองชําระเงินเอง โดยหมายรวมถึงรายการยา ที่

กรมบัญชีกลางไดออกแนวทางปฏิบัติสําหรับการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
(เอกสารแนบทาย 2) โดยมยีากลุมตางๆ ดังนี้ 

- ยาคุมกําเนิด ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการคุมกําเนิด 

- ยาสําหรับการรักษาภาวะมบีุตรยาก 

- ยานวดเพื่อบรรเทาอาการ ยกเวน Capsika Gel (เจลพริก) 

- เคร่ืองสําอาง เชน ครีมกันแดด สบู แชมพู ทําความสะอาดผิวหนัง หรือรักษาโรคผิวหนังที่ไม
กอใหเกิดอันตราย ตอสุขภาพผูปวย เชน รังแค เปนตน 

- วิตามิน และแรธาตุที่เปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

- ยาที่ใชเพื่อจุดมุงหมายในการเสริมความงาม ลดความอวน 
- นม อาหารเสริมทางการแพทย ยกเวน นมสนับสนุนจากโครงการแมสูลูก 

- วัคซีน ยกเวน  

∙ วัคซีนที่ไดรับการสนับสนุน โดยฉีดใหกับเด็กตามเกณฑอายุ เชน J.E. vaccine จะไดฟรีเม่ืออายุ
อยูในชวงที่กําหนด  

∙ ผูปวยสิทธิ์เบิกราชการตางๆ วัคซีนที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ไดแก TT, TAT, Verorab, ERIG, 
HRIG, Anti-D immunoglobulin, Hepatitis B immunoglobulin สามารถเบิกจายได 
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∙ ผูปวยสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคม วัคซีน TT, TAT, Verolab เปนยาที่เบิก
ได ผูปวยไมตองชําระเงิน 

∙ ยาอมแกเจ็บคอ (Izac) 
- ยาเคมีบําบัดประเภทฉีด หรือสารอาหารทางเสนเลือด (Parenteral Nutrition) ใหสั่งใชใน

โรงพยาบาลเทานั้นหามสั่งยากลุมดังกลาวไปใชนอกโรงพยาบาล 

3. คํายอชื่อยาที่เปนสากล  
งานเภสัชกรรม ไดจัดทําคํายอชื่อยาสากล  เพื่อความเขาใจตรงกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการเขียนใบสั่งยา 

ดังนี้ 

ลําดับ Generic name คํายอ  ลําดับ Generic name คํายอ 

1 Aspirin 300 mg. ASA gr V  23 Mercaptopurine 6MP 

2 Aspirin 81 mg. ASA gr I  24 metformin MFM 

3 Benzyl  peroxide BP2.5%  25 Methimazole MMI 

4 Calcium carbonate 1000 mg. CaCO₃ 1000  26 Methotrexate MTX 

5 Calcium carbonate 600 mg. CaCO₃ 600  27 Milk of Magnesia MOM 

6 Calcium carbonate 835 mg. CaCO₃ 835  28 Multivitamin MTV 

7 Carminative M.car  29 Neutral isophane insulin NPH 

8 Chlorpheniramine CPM  30 Regular insulin RI 

9 Efavirenz EFV  31 Oral polio vaccine OPV 

10 Ethambutol ETM  32 Penicillin sodium PGS 

11 Ferrous fumarate FF  33 Potassium chloride KCl 

12 Ferrous sulfate FeSO₄  34 Prednisolone Pred 

13 Hepatitis A vaccine HAV  35 Propylthiouracil PTU 

14 Hepatitis B vaccine HBV  36 Pyrazinamide PZA 

15 Human Ig G for IV IVIG  37 Sodium bicarbonate NaHCO₃ 
16 Hydrochlorothiazide HCTZ  38 Special mouth wash SMW 

17 Isoniazid INH  39 Stavudine D4T 

18 Isosorbide dinitrate ISDN  40 Tetanus antitoxin TAT 

19 Japanese encephalitis vaccine JE  41 Tetanus toxoid TT 

20 Lamivudine 3TC  42 Triamcinolone TA 

21 Measles,Mumps,Rubella vaccine MMR  43 Tylenol with codeine TWC 

22 Medroxyprogesterone acetate DMPA  44 Zidovudine AZT 
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4. การส่ังใชยาตานจุลชีพในระดับสูง 
คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไดขอความรวมมือแพทยทุก

ทานท่ีสั่งจายยาดังตอไปนี้ ใหขออนุมัติใชยาแพทยเฉพาะทางโรคติดเชื้อ ทานใดทานหนึ่งไดแก 
1. รศ.นพ.วรพจน ตันติศิริวัฒน 
2. ผศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต 

โดยมียาท้ังหมด 6 กลุมไดแก 
1. Voriconazole                รูปแบบ                      Injection, Tablet 
2. Linezolid         รูปแบบ                      Injection, Tablet 
3. Tigecycline                  รูปแบบ                      Injection 
4. Caspofungin         รูปแบบ                      Injection 
5. ยาตานจุลชีพกลุม Carbapenem ท้ังกลุม 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันอาการไมพึงประสงคจากยา 
สําหรับผูปวยนอก 

- กรณีผูปวยมาดวยอาการแพยา 

∙ แพทยวินิจฉัยอาการแพยา พรอมกรอกขอมูลลงแบบรายงาน ADR  ลงบันทึก
สงสัยแพยาหนา OPD card และสงพบเภสัชกรพรอม OPD card เพ่ือประเมิน
อาการแพยาและออกบัตรแพยา  

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

- กรณีผูปวยมีประวัติแพยา 

∙ ตรวจสอบการแพยาของผูปวยจาก คอมพิวเตอร (กรณีแพทยสั่งยาทาง
คอมพิวเตอร) OPD card และใบสั่งยากอนสั่งใชยา  

∙ หากผูปวยไมมีบัตรแพยา หรือไมมีการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร ใหแพทย
ผูตรวจสงตัวผูปวยพรอมแฟมประวัติ มาท่ีหองยาเพ่ือทําการทําบันทึกขอมูลให
สมบูรณตอไป 

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 
สําหรับผูปวยใน 

- กรณีพบผูปวยแพยา 

∙ แพทยวินิจฉัยอาการแพยา ลงบันทึกสงสัยแพยาลงในหนา Chart พรอมกรอก
ขอมูลลงแบบรายงาน  ADR และแจงเภสัชกรหองจายยาผูปวยในเพ่ือซักประวัติ
และออกบัตรแพยา  

∙ ตรวจสอบประวัติแพยากอนสั่งจายยาทุกครั้ง  

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

- กรณีผูปวยมีประวัติแพยา  

∙ ตรวจสอบการแพยาของผูปวยจาก OPD card และหนา Chart กอนสั่งจายยา  
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∙ หากผูปวยไมมีบัตรแพยา หรือไมมีการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร ใหแพทย
ผูตรวจแจงมายังหองยาผูปวยใน เพ่ือใหเภสัชกรทําการทําบันทึกขอมูลให
สมบูรณตอไป 

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

6. แนวทางการจัดการยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) คือ กลุมยาท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอันตรายแกผูปวย 

เพราะมีดัชนีการรักษาแคบหรือมีผลขางเคียงรายแรงตออวัยวะสําคัญ เชน สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ 
รายการยาท่ีประกาศเปน High Alert Drugs ในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ไดแก 

1.Adrenergic agonist ไดแก Adrenaline, Dopamine,Levophed 
2.Calcium IV ไดแก 10% Calcium gluconate injection 
3.Digoxin (Lanoxin®) tablet, syrup, injection 
4.Heparin (unfractionated) injection 
5.Insulin injection 
6.Potassium injection ไดแก KCl 20 meq injection, K2HPO4 

(Dipotassiumhydrogenphosphate) injection 
7.Phenytoin (Dilantin®, Fenitona®) tablet, injection 
8.Magnesium injection ไดแก 50% MgSO4 injection 
9.Morphine injection 
10.Pethidine  injection 
11.Warfarin (Befarin®) tablet 
12.Phenobarbital (Gardenal®) injection, tablet 
13.Carbamazipine (Tegretol®) tablet, syrup 
14.Theophyline (Nuelin SR®) tablet  
15.Oxytocin injection 
16.Atracurium (Tracrium®) injection 
17.Bupivacaine (Marcain®) injection 
18.Cosmofer (Low  Molecular  Weight  Iron  Dextran) 

โดยรายการยาลําดับท่ี 1-14 เปนรายการยาท่ีทุกหนวยงานตองติดตามผลการใชยาตาม 
คูมือท่ีกําหนด สวนรายการยาลําดับท่ี 15-18 เปนรายการท่ีหนวยงานเฝาระวังตามความจําเปนของหนวยงาน 

 การส่ังจายยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
- ไมสั่งยาท่ีมีความเสี่ยงสูงดวยวาจา ถาไมใชกรณีเรงดวน และหากจําเปนตองสั่งดวยวาจาผูสั่ง และผูรับ

คําสั่งจะตองทวนชื่อยา ขอบงใช ขนาด รูปแบบ ซ่ึงกันและกันอยางชัดเจนกอน และตองบันทึกเปน
ลายลกัษณอักษรทันที 

- ไมใชคํายอในการสั่งยาท่ีนอกเหนือจากระเบียบการสั่งจายยาของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

- แพทยระบุตัวผูปวยอยางถูกตองกอนการสั่งยา 
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- แพทยพิจารณาผลตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือคาพารามิเตอรท่ีสําคัญกอนสั่งยาท่ีมี  ความเสี่ยงสูง
ใหแกผูปวย 

- แพทยคํานวณขนาดยาซํ้า กรณีตองมีการคํานวณตามน้ําหนักเม่ือสั่งยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
- แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยาท่ีมีความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆท่ีผูปวยใชอยูกอนการสั่ง

ใชยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
7.  การส่ังยาเคมีบําบัด 

กําหนดเวลารับคําสั่งผสมยาเคมีบําบัด ณ หองผสมยาเคมีบําบัด โดยแบงเวลาออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

- ชวงเชา: 9.00 – 11.00 น.  
- ชวงบาย: 13.00 – 14.00 น. 

หมายเหตุ :  กรณีผูปวยพิเศษท่ีตองไดรับยาเรงดวน กรุณาติดตอกับหองผสมยาเคมีบําบัดโดยตรง  
ท่ีเบอร 11518 

การรับใบส่ังยาเคมีบําบัด 
กรณีสิทธิ์ Lymphoma, ประกันสุขภาพถวนหนา, ประกันสุขภาพถวนหนา Refer, ประกันสังคม, 
ประกันสังคม Refer 
1. ผูปวยนอก - ผูปวยเปนผูถือใบสั่งยา หรือแพทยเปนผูพิมพใบสั่งทาง computerและ ใบ High cost ท่ี

เขียนโดยแพทย มายังหองจายยา 
    ผูปวยใน - พยาบาลสง copy order, ใบสั่งยาสีเขียว 2 ใบ (ใบจริง,ใบสําเนา) และ  ใบ High cost มายัง

หองจายยาผูปวยใน 
2. หากยาท่ีสั่งเปนยาเคมีบําบัดพ้ืนฐาน ตามลายเซ็นอนุมัติของหัวหนางานเภสัชกรรม 
3. หากเปนยาเคมีบําบัดเฉพาะท่ีไมใช First line drug therapy และนอกโครงการ 30 บาท จะตองตาม

ลายเซ็นอนุมัติจากผูอํานวยการ 
        ** สําหรับสิทธิ์ประกันสังคม Refer สามารถจายยาไดโดยไมตองรอลายเซ็นอนุมัติ** 
     กรณีสิทธิ์ตนสังกัด 

1. กรณีสิทธิ์ตนสังกัดท่ีเบิกจายจากกรมบัญชีกลาง 

∙ การสั่งจายคลายกับยาอ่ืน ยกเวน มียาเคมีบําบัดเฉพาะท่ีตองขออนุมัติการเบิก-
จายจากกรมบัญชีกลาง 6 รายการ ไดแก  Rituximab (Mabthera®), 
Bevacizumab (Avastin®), Erlotinib HCl (Tarceva®), Imatinib (Glivec®), 
Trastuzumab (Herceptin®), และ Gefitinib (Iressa®) ตองลงทะเบียนผูปวย
ในกลุมโรคเฉพาะ (OCPA) กอน จึงจะสามารถสั่งจายยาได 

2. กรณีสิทธิ์ตนสังกัดท่ีเบิกจายนอกกรมบัญชีกลาง  

∙ หองจายยาผูปวยในสามารถรับใบสั่งยา จัด และจายยาได ตามข้ันตอนปกต ิ
ตามสิทธิ์ตนสังกัดท่ีผูปวยมี 
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เอกสารแนบทาย คูมือการใชยาและเวชภัณฑ 1 
รายการยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ท่ีแพทยสามารถสั่งจายใหผูปวยทุกราย ทุกกลุมสิทธ ิ

 

ช่ือสามัญ รายการยา 
Acyclovir Vilerm cream 5%, 1 gm. 
Betahistine dihydrochloride Serc tab 8 mg. 
Bromhexine Disol tab 8 mg. 

Dutross 4 mg./5ml syr. 

Cinnarizine C-Pela tab 25 mg. 
Cloxacillin Na Cloxacillin cap 250 mg. 
  Cloxacillin cap 500 mg. 
  Cloxacillin dry syrup 125 mg./5 ml., 60 ml. 
Co-dergocrine mesylate Co-dergocrine tab 1 mg. 
Cold cream Cold cream 15 g. , 30 g. 
Diltiazem HCl Herbesser inj 10 mg. 
Energy+Electrolyte water suppil in TPN therapy GE-2 inj 600 ml 
Ephedrine HCl Ephedrine HCl nasal solution 0.025%, 10 ml. 
Flunarizine Flunarizine cap 5 mg. 
Gemfibrozil Hidil OD tab 900 mg. 
Glucosamine sulfate Glucosamine cap 250 mg.(Glucosa) 
  Flexsa cap 500 mg. 
Glucose Dextrose 50% w/v, 50 ml. 
Glycerine Glycerine  ear drop 10 cc 
Hyaluronic acid Na IAL-F prefilled syringe 20 mg./1.1 ml. 
Hydrocortisone acetate 7.5 mg+Zinc oxide 250 mg 
+Benzocaine 40 mg Doproct suppository 40 mg 
Hydroxypropylmethyl cellulose Opsil Tears eye drop 0.3%, 10 ml. 
Indomethacin Indomethacin inj 50 mg. 
Magnesium Chloride syrup Magnesium Chloride syrup 5%  
Mefenamic acid Mefenamic acid tab 500 mg. 

Meloxicam Meloxicam tab 7.5 mg 

Nifedipine Nelapine cap 5 mg. 
  Nelapine cap 10 mg. 
  Nelapine SR cap 20 mg. 
Nimesulide Nimesulide 100 mg.(Neptide) 
Nystatin 100,000 iu+Di-iodohydroxyquin 100 mg 
+benzalconium Cl 7 mg Gynecon vaginal tab 
Omnipaque Omnipaque inj. 300 mgl/ml 30 ml. 
Orphenadrine citrate 35 mg+Paracetamol 500 mg Nusic tab 
  Bamolin tab 
Paracetamol Paracetamol syrup 250 mg./5 ml., 60 ml.(SARA) 
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ช่ือสามัญ รายการยา 
Peripheral parenteral nutrition Glucolyte-2 inj1000 ml. 
Polygelin Haemaccel infusion 500 ml. 
Potassium Chloride syrup Potassium chloride syrup 20 mEq/ 15 ml 
Selegiline Selegiline tab 5 mg. 
Sorbitol Sorbitol 70%, 50 ml. 
Triamcinolone acetonide  Shincort inj 10 mg./1 ml. 
(ยกเวน กรณีฉีดรักษาสิว เสรมิความงาม) Kenalone -F 40 mg. inj. 

Triamcinolone acetonide, Salicylic acid  Triamcinolone oral pase 0.1%, 1 g 
Tripolidine HCl 1.25 mg+Pseudoephedrine HCl 30 mg Nasolin tab 
Tripolidine HCl 1.25 mg+Pseudoephedrine HCl 30 mg: 
per 5 ml Nasolin syrup 60 ml. 
Tussis (Brown mixture) 180 ml.  - 

Visipaque Visipaque 320 mg./ml. 
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เอกสารแนบทาย คูมือการใชยาและเวชภัณฑ 2 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ระเบียบการแตงกายของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

  เพื่อใหการแตงกายของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควรใหการประกาศระเบียบการ แตงกายของแพทยใชทุน
และแพทยประจําบานดังตอไปนี ้

1. เคร่ืองแตงกายสําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
1.1   เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยใชทุน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป          มี

กระดุม 4 เม็ด ดานหนา ของเสื้อกาวนประกอบดวยกระเปา 3 ใบ กระเปาใบหนึ่งอยูบนอกดานซาย ปก
ตราคณะ วื่อใหปกดานซายของขอบกระเปาหนาอกใหปดคํานําหนาคําวา “นพ.” หรือ “พญ.” นําหนาชื่อ
แพทยใชทุน  โดยปกดวยไหมสีเขียว และขอบกระเปาดานบนขลิบดวยผาแถบสีเขียวใบไมกวางประมาณ
คร่ึงเซนติเมตรจํานวน 2 แถบ ใหแถบทั้ง 2 หางกันคร่ึงเซนติเมตร ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดสนิทแนบ
เสื้อกาวน ปลายแถบคาดเอวทั้ง 2 ขาง จรดสีขาง มีกระดุมติด ทั้ง  2 ปลายของแถบคาดเอว 

1.2   เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยประจําบาน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป
เชนเดียวกับแพทยใชทุน แตใหมีขอบกระเปาหนาอกดานบนขลิบดวยผาแถบสีแดง ความกวางประมาณ
คร่ึงเซนติเมตรจํานวน 1 แถบ  

2. แพทยใชทุนและแพทยประจําบานจะตองใสเสื้อกาวนในกรณีดังตอไปน้ี 

- ปฏิบัติงานตามหอผูปวย 

- เรียนตามหอผูปวยและหองเรียน 

- งานพิธีของคณะแพทยศาสตร 

- กรณีที่ตองไปปฏิบัติงานผูปวยภายนอกโรงพยาบาล 
3. ทุกคร้ังที่ใสเสื้อกาวนจะตองกลดักระดุมทุกเม็ด 
4. ในกรณีไปตดิตอในสถานที่ราชการของคณะฯ ใหแตงกายตามประกาศในขอ 1 หรือแตงกายตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยเคร่ืองแตงกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 
5. แพทยใชทุนและแพทยประจําบานผูใดฝาฝนระเบียบการแตงกายดังกลาว ใหเจาหนาที่ผูทีเ่กี่ยวของรายงาน

เปนลายลักษณอักษรไปยังรองคณบดี หรือผูชวยคณบดีที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี ใหทําหนาที่ดูแลแพทย
ใชทุนและแพทยประจําบานพิจารณาโทษตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม   2558 

 
 

(ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน) 
คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ 
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เส้ือกาวนส้ันสําหรับแพทยใชทุน 

เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยใชทุน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป มีกระดุม 4 เม็ด 

ดานหนา ของเสื้อกาวนประกอบดวยกระเปา 3 ใบ กระเปาใบหนึ่งอยูบนอกดานซาย ปกตราคณะแพทย ชื่อใหปก

ดานซายของขอบกระเปาหนาอกใหปกคํานําหนาคําวา “นพ.” หรือ “พญ.” นําหนาชื่อแพทยใชทุน โดยปกดวยไหมสี

เขียว และขอบกระเปาดานบนขลิบดวยผาแถบสีเขียวใบไมกวางประมาณคร่ึงเซนติเมตรจํานวน 2 แถบ ใหแถบทั้ง 2 

หางกันคร่ึงเซนติเมตร ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดสนิทแนบเสื้อกาวน ปลายแถบคาดเอวทั้ง 2 ขาง จรดสีขาง มี

กระดุมติดทั้ง 2 ปลายของแถบคาดเอว 

 

 
 

เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยประจําบาน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป

เชนเดียวกับแพทยใชทุน แตใหมีขอบกระเปาหนาอกดานบนขลิบดวยผาแถบสีแดง ความกวางประมาณคร่ึง

เซนติเมตรจํานวน 1 แถบ  
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    แนวทางการใชหองสมุด 
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 
 

 

แนวทางการใชหองสมุด 

หองสมุด คณะแพทยศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งสังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมเปดดําเนินการที่วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2530 มีหนาที่หลัก ในการ

ดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศและสื่อบันทึกความรูดานวิชาการแพทยเพื่อนําออกบริการแกบุคลากร นิสิต

แพทย และผูใชหองสมุด ใหมีโอกาสในการพัฒนาความรู ความคิด เพื่อการสรางสรรค ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ตอมาคณะแพทยศาสตร มศว ไดกอตั้งโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เพื่อใชเปนสถานที่รักษาผูปวย และสถานที่เรียนของนิสิตแพทย จึง

จัดใหมีหองสมุดข้ึน ณ ศูนยการแพทยฯ ข้ึนตรงกับหองสมุดคณะแพทยศาสตร มศว (วชิรพยาบาล) ซึ่งไดทําพิธีเปด 

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543 เพื่อใหบริการแกอาจารย บุคลากร นิสิตและแพทยใชทุน ในการศึกษา คนควา หา

ความรู เพื่อที่จะเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นในวันที่ 3 มีนาคม 2546 หองสมุดคณะ

แพทยศาสตร มศว ณ วชิรพยาบาล ไดยายมารวมกับหองสมุดคณะแพทยศาสตร ที่ศูนยการแพทย ฯ 

ผูมีสิทธิ์ใชและยืมหนังสือ 

  นิสิตและแพทยใชทุน 

 อาจารย , บุคลากรของคณะแพทยศาสตร มศว   

การทําบัตรสมาชิกบุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร 

นิสิตและแพทยใชทุน 

หลักฐานการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนปจจุบัน   

รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว 2 รูป 

อาจารย บุคลากรคณะแพทยศาสตร  

บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่   

รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว 2 รูป 

เคร่ืองมือชวยคน  ฐานขอมูลระบบเครือขาย  Opac http://library.swu.ac.th/focus 
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บริการของหองสมุด 
 บริการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ 

     บริการยืม-คืนหนังสือ  วารสาร  และสิ่งพิมพ 

     บริการทําบัตรสมาชิก 

 บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

 บริการแนะนําหองสมุดและการสืบคน Online 

    บริการยืมระหวางหองสมุด 

    บริการจองหนังสือ 

     บริการถายสําเนาบทความวารสารจากหองสมุดในประเทศและตางประเทศ 

          บริการซื้อหนังสือสวนตัว 

 บริการสืบคนฐานขอมูล 

  บริการ  Journal Online   

  บริการฐานขอมูลระหวางหองสมุด   

 บริการ  Internet เชน  Medical Resources ProQuest / Medical Library ฯลฯ 

 บริการโสตทัศนศึกษา 

    บริการ DVD , VCD และ CD-ROM 

ระเบียบการยืม 

หนังสือทั่วไป 

อาจารย                10 เลม  1  เดือน 

นิสิตแพทย               5  เลม  10  วัน 

เจาหนาที่  พยาบาล              2  เลม  10  วัน 

แพทยใชทุน               5  เลม  10  วัน 

หนังสือสํารอง     ผูใชบริการทุกประเภท 2  เลม    3  วัน 

       วารสาร            ใชบริการทุกประเภท    3  เลม    3  วัน 

โสตทัศนศึกษา    DVD ,VCD และ CD-ROM       3  เร่ือง  3  วัน 

 

อัตราคาปรับ 

 กรณีสงคืนหนังสือเกินกําหนดผูใชบริการตองเสียคาปรับ 5 บาท / เลม / วัน 
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ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด 

1.  โปรดแตงกายสุภาพ 

2.  นําสิ่งของ    กระเปา    ถุงวางไวที่ชั้นฝากของนอกหองสมุด 

3.  รักษาความสงบและสํารวมเมื่ออยูในหองสมุด 

4.  ไมนําอาหารหรือเคร่ืองดื่ม    เขามารับประทานในหองสมุด 

5.  งดสูบบุหร่ีในหองสมุด 

6.  หามตัด  ฉีก  หนังสือ  วารสาร  และสิ่งพิมพของหองสมุด 

7.  ผูยืมที่ยืมเอกสารสารนิเทศตอ  ตองยืมดวยตนเอง  หามนําบัตรของผูอ่ืนมาใชโดยเด็ดขาด 

8.  หามนําสิ่งพิมพที่ไมไดยืมตามระเบียบออกนอกหองสมุด 

9.  ใหความรวมมือเจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือและสิ่งของทุกคร้ังกอนออกจากหองสมุด 

 

 
  

เวลาทําการ 

จันทร – ศุกร  เวลา 08.00 – 20.00 น. 

เสาร   เวลา  08.00 – 16.00 น. 

อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษปดใหบริการ 

E – Mail : medlib@swu.ac.th 
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    แนวทางการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอร  
และหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 

 

 
 
แนวทางการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะแพทยศาสตรมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร 

เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยมีระเบียบขอปฏิบัติในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรดังนี้ 

1. เปนนักศึกษาและบุคลากรของคณะแพทยศาสตรทมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย 

3. หามนําอาหารและเคร่ืองดื่มเขามารับประทาน 

4. หามสงเสียงดังรอบกวนผูอ่ืน 

5. หามเลนเกมสและเลน chat เชน ICQ, IRC, PIRCH เปนตน 

6. สามารถใชคอมพิวเตอรได 1 เคร่ืองตอทานเทานัน้ 
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คาตอบแทน และ สวัสดิการ สําหรับแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 
สวัสดิการดานเงินเดือนและคาตอบแทนนอกเวลา 

 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทย และ คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ไดประชุม และมีมติ 
เร่ืองคาตอบแทนแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน  ตามประกาศ ป 2553 ดังนี้ คือ  

ลําดับ รายการ แพทยใชทุน แพทยประจําบาน 
1 เงินเดือน 13,758 บาท / เดือน 

(เงินงบประมาณแผนดิน) 
13,758 บาท / เดือน 
(เงินงบประมาณรายได) 

2 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
(เหมาจาย)  

ป 1   13,000 บาท / เดือน 
ป 2  15,000 บาท / เดือน 
ป 3  18,000 บาท / เดือน 

18,000 บาท/เดือน กรณีอยูเวร
นอกเวลา 6 ถึง 9 วัน/ เดือน 
20,000 บาท/เดือน 
กรณีอยูเวรนอกเวลา 10 ถึง 15 
วัน/เดือน 20,000  บาท/เดอืน 
กรณีอยูเวรนอกเวลามากกวา 15 
วัน/เดือน 
ท้ังนี้แพทยประจําบานตองชวยอยู
เวรนอกเวลาท่ีหองตรวจฉุกเฉินอีก 
8 ชั่วโมง ตอเดือน จึงเขาเงื่อนไข 
การรับเงินตอบแทนนอกเวลา 

3 คาตอบแทนกําลังคนดาน
สาธารณสุข(เงิน พ.ต.ส.)  

5,000 บาท / เดือน - 

4 สวัสดิการดานคารักษา พยาบาล 
(สวัสดิการมหาวิทยาลัย) 

15,000 บาท / ป 
(สะสมได) 

15,000 บาท / ป 
(สะสมได) 

5 สวัสดิการดานหอพัก ม ี ม ี
6 สวัสดิการชุดยูนิฟอรม เสื้อกาวนสั้น ปกโลโก ปกช่ือ 

3 ตัว / ป 
เสื้อกาวนสั้น ปกโลโก ปกช่ือ 

3 ตัว / ป 
7 สวัสดิการชวยเหลือในโอกาสแสดง

ความเสยีใจ  
- ประสบภยัพิบัต ิ
- พนักงานถึงแกกรรม 
- บิดา มารดา บุตร และคูสมรสถึง
แกกรรม  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิงไปรวมงานศพ 
- คาตอบแทนพนักงานขับรถไป
รวมงานศพ 
- คาพวงหรีด 
- กูยืมเงินกองทุนสวัสดิการ 
- เกษียณอายุราชการ 
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- สหกรณออมทรัพย 

 
 
ไมเกิน 10,000 บาท10,000 บาท 
3,000 บาท  
 
2,000 บาท 
 
200 บาท  
 
500 บาท 
ไมเกิน 10,000 บาท 
แหวนทองคําหนักสองสลึง 
ตองสมัครเอง 
ตองสมัครเอง 

 
  
ไมเกิน 10,000 บาท 
10,000 บาท  
3,000 บาท 
 
2,000 บาท 
 
200 บาท  
 
500 บาท 
ไมเกิน 10,000 บาท 
แหวนทองคําหนักสองสลึง 
ตองสมัครเอง 
ตองสมัครเอง 

สําหรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย พนักงาน 
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก 1) 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 193 
 



ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2543 
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การทําหัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
 

หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองทําไดดวยตนเอง 

สาขาอายุรศาสตร 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. paracentesis : abdominal, pleural 5491, 3491 

2. postural drainage : chest percussion and vibration ไมมีรหัส 

3. breathing  exercise 9318 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. biopsy of skin, superficial mass, cervix 8611 
venesection  
2. appendectomy 4709 
3. external splinting and plaster of Paris technique 9354,. 9353 
4. skin and skeletal traction 9346, 9344 
5. strengthening and stretching exercise 9327 
6. removal of foreign body from conjunctiva 9822 
7. removal of foreign body from ear, nose, throat 9811, 9812, 9815 
8. basic mechanical ventilation 9670 

สาขากุมารเวชศาสตร 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. neonatal resuscitation and transportation 9960 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. cervical dilatation and uterine curettage 6902 
2. tubal ligation & resection 6632 
3. insertion and removal of intrauterine device 697, 9771 
4. removal of foreign body from vagina 9817 
5. biopsy of cervix 6712 

 

  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 204 
 



 

 

หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองเคยเห็นหรือเคยชวยทํา   

สาขาอายุรศาสตร 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. diagnostic liver percutaneous biopsy 3011 

2. diagnostic kidney percutaneous biopsy 6523 

3. pleural biopsy 3424 

4. peritoneal dialysis 5498 

5. bone marrow aspiration 4131 

6. tracheostomy 311 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. peritoneal lavage 5425 

2. vasectomy 3894 

3. spinal anaesthesia ไมมีรหัส 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. vacuum extraction 7279 

2. low forceps extraction 7210 

3. manual removal of placenta 754 

4. culdocentesis 700 

5. marsupialization of Bartholin cyst 7123 

6. conization of uterine cervix 672 

7. salpingectomy and oophorectomy 6561 

8. breech assisting and extraction 7252 

9.contraceptive drug implantation and removal  
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หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองไดทําภายใตคําแนะนาํ 

สาขาอายุรศาสตร 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. intercostal drainage 3404 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. circumcision 640 
2. general anaesthesia for uncomplicated patient for simple 
surgery 

ไมมีรหัส 

3. close reduction of simple fractures 790 
4. reduction of simple dislocations 798 
5. joint aspiration 8191 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. low transverse caesarean section 741 
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ภาคผนวก 3 
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