
คํานํา 

 

การเรยีนในรายวิชาศัลยศาสตรทฤษฎี ศศ 501 และ ศลัยศาสตรปฏิบัติการ ศศ 511 จะเปนรายวิชาศัลยศาสตรเฉพาะ

ทางไดแก ประสาทศัลยศาสตร กมุารศลัยศาสตร ศลัยศาสตรทรวงอกและหัวใจและศัลยศาสตร 

การเรยีนการสอนในปการศึกษานีจ้ะมีการเรียนและปฏิบัติงานในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพราะฉะนั้นนสิิตแพทยทุกคนจะตองเรียนรูและตองนําความรู

ที่ไดเรยีนมาทั้ง ศศ 401 ศศ 411 ศศ 501 และ ศศ 511 มาประมวลรวมกันเพ่ือนําความรูตางๆ ทั้งทฤษฎีและหัตถการพ้ืนฐานที่

ไดจากการเรยีนเพ่ือเตรียมขึ้นปฏบิัติงานเปนนิสติแพทยเวชปฏิบัตติอไป  

 

 

         ภาควิชาศัลยศาสตร 

      ส.ค. 2563 

 

 

                        



จรรยาบรรณนิสิตนกัศึกษาแพทยไทย

(Thai Medical 

1. ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยโดยทัว่ไป

1.1 ยึดถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งประโยชนตนเปนที่สอง

1.2 มีคุณธรรมโดยเนนการมีวินยัอดทนตรงตอเวลาซื่อสตัยรับผิดชอบออนนอมถอมตนกตัญูกตเวทีมีเหตุผลแตงกาย

สุภาพเรียบรอยตามกาลเทศะ

1.3 ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจารตีแหงวิชาชีพ

1.4 ใฝรูเรยีนรูรอบดานและประยุ

มนุษย 

1.5 มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและอยางคุมคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1.6 ละเวนการรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนใดๆที่มีความเก่ียวของหรืออาจมีผลกระทบที่

หรือนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเปนนิสตินักศึกษาแพทยองคกรนิสิตนักศึกษาแพทยสถาบันแพทยและตอ

วิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย

2. ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยตอผูปวย

ตองเคารพสิทธผูิปวยใหเกียรติและปฏิบัตติอผูปวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารยโดย

2.1 เก็บความลับผูปวยและหามเผยแพรยกเวนเพ่ือประโยชนทางการแพทยโดยตองไดรับความยินยอมจากผูปว

2.2 สื่อสารกับผูปวยอยางสุภาพแจงขอมูลที่ถูกตองและอยางเหมาะสม

2.3 ไมแสวงหาผลประโยชนอื่นๆจากผูปวยยกเวนเพ่ือการศึกษา

2.4 คํานึงถึงความปลอดภยัของผูปวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษาโดยตระหนักในขอจํากัดของตนเอง

2.5 ปฏิบัติตอผูปวยตามกาลเทศะโดยคํานึงถึงความรูสึกและเคารพความเปนสวนตัวของผูปวย

3. ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยตอผูอืน่

3.1 ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารยรุนพีเ่พ่ือนรุนนองและบุคลากรทุกฝายทุกระดับในสถาบันการศึกษาและ

สถานพยาบาลรวมทั้งผูอ่ืนในสังคม

3.2 ชวยเหลือเก้ือกูลมีน้ําใจตอเพ่ือนนสิตินักศึกษาแพทยและเพ่ือนรวมสหวิชาชีพดวยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จรรยาบรรณนิสิตนกัศึกษาแพทยไทย 

(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยโดยทัว่ไป(Thai Medical Student’s General Practice) 

ยึดถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งประโยชนตนเปนที่สอง 

มีคุณธรรมโดยเนนการมีวินยัอดทนตรงตอเวลาซื่อสตัยรับผิดชอบออนนอมถอมตนกตัญูกตเวทีมีเหตุผลแตงกาย

สุภาพเรียบรอยตามกาลเทศะ 

ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจารตีแหงวิชาชีพ(Professionalism) ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีงามตอสังคม

ใฝรูเรยีนรูรอบดานและประยกุตใชไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยและใหเกดิประโยชนแกเพ่ือน

มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและอยางคุมคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ละเวนการรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนใดๆที่มีความเก่ียวของหรืออาจมีผลกระทบที่

หรือนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเปนนิสตินักศึกษาแพทยองคกรนิสิตนักศึกษาแพทยสถาบันแพทยและตอ

วิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย 

ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยตอผูปวย(Thai Medical Student’s Practice to Patient) 

ตองเคารพสิทธผูิปวยใหเกียรติและปฏิบัตติอผูปวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารยโดย 

เก็บความลับผูปวยและหามเผยแพรยกเวนเพ่ือประโยชนทางการแพทยโดยตองไดรับความยินยอมจากผูปว

สื่อสารกับผูปวยอยางสุภาพแจงขอมูลที่ถูกตองและอยางเหมาะสม   

ไมแสวงหาผลประโยชนอื่นๆจากผูปวยยกเวนเพ่ือการศึกษา  

คํานึงถึงความปลอดภยัของผูปวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษาโดยตระหนักในขอจํากัดของตนเอง

ปฏิบัติตอผูปวยตามกาลเทศะโดยคํานึงถึงความรูสึกและเคารพความเปนสวนตัวของผูปวย

ขอพงึปฏบิตัขิองนสิตินกัศกึษาไทยตอผูอืน่(Thai Medical Student’s Practice to Others) 

ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารยรุนพีเ่พ่ือนรุนนองและบุคลากรทุกฝายทุกระดับในสถาบันการศึกษาและ

สถานพยาบาลรวมทั้งผูอ่ืนในสังคม 

อเพ่ือนนสิตินักศึกษาแพทยและเพ่ือนรวมสหวิชาชีพดวยกัน 

1

มีคุณธรรมโดยเนนการมีวินยัอดทนตรงตอเวลาซื่อสตัยรับผิดชอบออนนอมถอมตนกตัญูกตเวทีมีเหตุผลแตงกาย

ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีงามตอสังคม 

กตใชไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยและใหเกดิประโยชนแกเพ่ือน

มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและอยางคุมคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ละเวนการรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนใดๆที่มีความเก่ียวของหรืออาจมีผลกระทบทีท่ําใหเกิดความเสื่อมเสีย

หรือนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเปนนิสตินักศึกษาแพทยองคกรนิสิตนักศึกษาแพทยสถาบันแพทยและตอ

 

เก็บความลับผูปวยและหามเผยแพรยกเวนเพ่ือประโยชนทางการแพทยโดยตองไดรับความยินยอมจากผูปวย 

คํานึงถึงความปลอดภยัของผูปวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษาโดยตระหนักในขอจํากัดของตนเอง 

ปฏิบัติตอผูปวยตามกาลเทศะโดยคํานึงถึงความรูสึกและเคารพความเปนสวนตัวของผูปวย 

ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารยรุนพีเ่พ่ือนรุนนองและบุคลากรทุกฝายทุกระดับในสถาบันการศึกษาและ
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จรรยาบรรณแพทย 

 

1.เนนประโยชนผูปวยสงูสุด (beneficence)   

2.สิ่งท่ีจะทําตองเนนไมใหผูปวยไดรับอันตรายใดๆเพ่ิมข้ึน (Non-mleficence) 

3.ผูปวยมสีิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรูสาเหตุและอาการปวยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม(Autonomy) 

4.การรักษาตองอาศัยความบรสุิทธิ์ยุติธรรมไปตามสมุฏฐานโรคของผูปวยแตละคนอยางแทจริง (Justice)   

5.ท้ังผูรักษาหรือผูดูแลพยาบาลและคนไขตางมีเกียรติและสมควรไดรับการปฏิบัตติอกันอยางมีเกียรติ(dignity) 

6.แพทยและพยาบาลตองไมปดอาการปวยตอผูปวยและควรใหผูปวยรับรูความหนักเบาของอาการปวยตาม 

ความจริงแตทั้งนี้ตองดูความเหมาะสมอยางอ่ืนประกอบเชนสภาพจติผูปวยดวย (Truthfulness and Honesty) 

คําปฏญิาณของผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ขาพระพุทธเจา (ช่ือ - นามสกุล) ในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมขอใหสัตยปฏญิาณวา 

ขาฯ จักปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

โดยเครงครดัทุกประการ 

ขาฯ จักปรับปรุงตนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความชํานาญในวิชาชีพตามควรอยูเปนนิจ 

ขาฯ จักถือเปนภารกิจทะนุบํารุงความรกัความสามคัคขีองมวลสมาชิกผูรวมวิชาชีพเสมือนเครือญาต ิ

ขาฯ จักประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือแผขยายเกียรติคุณแหงวชิาชีพและผดุงเกยีรติศักดิ์แหงวิชาชีพอยางประณีต 

ขาฯ จักสืบสานจารตีอันงามของวชิาชีพ 

ขาฯ จักตั้งตนอยูในธรรมประทีปแหงสปับุรุษและบาํเพ็ญประโยชนเก้ือกูลสังคมและมนุษยชาติมิเสื่อมคลาย 

ขาฯ จักรักษาสัตยปฏญิาณทั้งหลายนี้เสมอดวยชีวิตตลอดไป 
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จดุประสงค 

 เมื่อนิสิตแพทยเสร็จสิ้นการเรียนแลวจะสามารถ:- 

 1.  อธิบายอุบัติการณ,  พยาธิกําเนิด,  พยาธิสภาพ,  อาการและอาการแสดงของโรคทางศัลยกรรมทีพ่บไดบอยหรือที่

เปนปญหาของประเทศไทย 

 2.  ซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถรวบรวมขอมลูจากการซกัประวติัและตรวจ

รางกายและการตรวจทางหองปฏบิัติการเบ้ืองตนมาผสมผสานกันเพ่ือนําไปสูการวนิิจฉัยเบื้องตนได 

 3.  ชี้บงถึงความตองการและความจําเปนในการตรวจคนเพิ่มเติมเมือ่ไดตรวจคนเพ่ิมเติมแลวและสามารถอานและแปร

ผลไดพรอมทั้งนํามาชวยสนับสนุนการวนิิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคได 

 4.  วางแผนการรักษาในผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยแลวไดโดยบอกหลักการของการรักษาได,บอกวิธีการและหรือขั้นตอน

การทําหัตถการสําหรับโรคนั้นทราบถึงผลการรักษาพรอมท้ังบอกวิธกีารตรวจผลแทรกซอนในกรณีที่มรีวมทั้งการปองกันและการ

แกไขได 

 5.  อธิบายขัน้ตอนตางๆของหัตถการที่ใชบอยมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการทําหัตถการและมีความสามารถในการ

ชวยการทําหัตถการใหญในฐานะเปนสมาชิกของคณะผูใหการดูแลผูปวย 

 6.  พัฒนาทัศนคติที่ดีและเหมาะสมในวชิาชีพแพทยตอเพ่ือนรวมอาชีพเดียวกันตอผูรวมงานผูปวยและญาติของผูปวย 
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หวัหนาภาควชิาศลัยศาสตร 

รองศาสตราจารย นายแพทยปรญิญา อัครานุรักษกุล 

การเรยีนการสอนในขั้นคลินิกสําหรับนิสิตแพทยแบงการปฏิบตังิานเปนสี่สายงานแตละสายงานประกอบดวยอาจารย

แพทย, แพทยใชทุน, Extern และนิสิตแพทยดังน้ี 

ศลัยกรรมสาย A  (Gen A) 

1.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวชิิต วิริยะโรจน   (หัวหนาสาย) 

2.  รองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย ยิ่งศกัดิ์มงคล  

3.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยหริรักษ ยอดยิ่ง     

4.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนา บุญสินสุข 

5.  นายแพทยธรรมนิจ รุกขชาต ิ

6.  แพทยหญิงเสริมศร ีพงษรัตนกูล    

ศลัยกรรมสาย B (Gen B) 

1.  รองศาสตราจารยแพทยหญิงดลฤดี สองทิศ    (หัวหนาสาย) 

2.  รองศาสตราจารยนายแพทยปริญญา อัครานุรักษกุล 

3.  ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญงิกรวีร  เทพสัมฤทธิ์พร 

4.  รองศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย ตุลวรรธนะ      

5.  นายแพทยสรรค  สาธรวิรยิะพงศ  

6. นายแพทยสารัฐ  สงวนหลอสิทธิ ์

7. นายแพทยอนุวัฒน  ชาติกิจเจรญิ    

ศลัยกรรมระบบทางเดนิปสสาวะ 

1.  นายแพทยอนุรักษ ดาวลอย     (หัวหนาสาย) 

2.  แพทยหญิงภาวนี ศรีหลา    

3.  นายแพทยสมเกียรติ  นามประดิษฐ 

4.  นายแพทยศรายุทธ  วิริยะศริิพงศ  

5. นายแพทยศุภภัทร  ลือพงศพาณิชย     

ศลัยกรรมเฉพาะทาง (Subspecialty) 

1.  ศัลยกรรมระบบประสาท 

1.1  นายแพทยไกรยศ  เกียรติสุนทร    (หัวหนาหนวย) 

1.2  นายแพทยอภินันท แกวประดิษฐ 

1.3  นายแพทยสุรเชษฐ ศรีแกว 

1.4  นายแพทยชุมพล คคนานต   (ลาฝกอบรม 1 มิ.ย. 62 -30 พ.ค. 64) 

 

2.  ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ 

2.1 นายแพทยวชิยา  วิธุรวานิชย 

2.2 นายแพทยชยุตม  ศรีวัฒนวรชัย 

2.3 แพทยหญิงกรัณยรตัน  เอ้ืออนุสรณ 
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3. ศัลยกรรมตกแตง 

แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

 

สาํนกังานภาควิชาศลัยศาสตร ชัน้ 7 อาคารคณะแพทยศาสตร 

 1.  น.ส.วชิราพรรณ รอดเกิด  ปฏิบัติงานดานบริหารงานสํานักงาน แพทยประจําบาน แพทยใชทุน 

      การเรยีนการสอนนิสิตแพทยช้ันปที ่5  

     โทรศพัท  60712   

     E-mail : fon_sug12@hotmail.com 

 

 2.  น.ส.วนัสสดุา เดวเิลาะ  ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 

รับผิดชอบการเรยีนการสอนนิสิตแพทยช้ันปที ่4, ชั้นปที่ 6 

     โทรศพัท 60713 

 

 3.  น.ส.สุรภีรณ กลิ่นหอม  ผูชวยปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 6รายชือนิสติแพทย์ชนัปีที  5 กลุม่ 1  ปีการศกึษา 2563  ขึ้นปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  24 ส.ค.-4 ต.ค.63  
ที ่ รหสั 

 

ชื่อ-สกลุ 

  1 58107010074 นาย ณัฐวิชญ สินธรุัตเวช   

2 59107010001 นาย กลา กาญจนรตัน   

3 59107010002 นาย กวินท เลิศประภาพงศ   

4 59107010004 นางสาว จิรัชญา   สมุทรสาคร   

5 59107010005 นาย ชวัล   กฤษณวภิาคพร   

6 59107010007 นางสาว ณริตา ยิ้มเจริญ   

7 59107010008 นาย ณัฐชนน   กิจเจรญิ   

8 59107010009 นางสาว บุลพร กิจคุณาเสถียร   

9 59107010010 นางสาว ปรียนิตย จินดาผดุงรัตน    

10 59107010013 นางสาว ภัสสร ทรัพยสุวรรณ   

11 59107010014 นาย ภาคภูม ิ  จันทราพิทักษ ชลประทาน 

12 59107010015 นาย ภูมิพัฒน สงาพันธไชย   

13 59107010016 นาย ศรัญวัสส   ทองสมบัต ิ   

14 59107010017 นางสาว ศศิภา   ทวีสุข   

15 59107010018 นาย เศรษฐพันธุ   โพธิ์พิบูลสุข ชลประทาน 

16 59107010019 นางสาว สิรินทรา   มณีฤทธิ ์   

17 59107010027 นาย   กฤติน ตโนภาส ชลประทาน 

18 59107010028 นาย  กษิดิศ ณ ถลาง   

19 59107010032 นาย   กันต สาตรักษ ชลประทาน 

20 59107010037 นางสาว  เกศสุดา ไพชยนตวิจิตร ชลประทาน 

21 59107010055 นางสาว ชญานิศ  ขอประเสริฐ ชลประทาน 

22 59107010056 นางสาว ชญานิษฐ   สิงหชัย ชลประทาน 

23 59107010077 นางสาว   ณัฐนิชา หาญรตันกูล   

24 59107010086 นางสาว  ทิพยสิร ิ จายพงษ   

25 59107010089 นางสาว ธนัชพร  ศรีอุบลมาศ   

26 59107010104 นางสาว   นัญชยา ณ บางชาง   

27 59107010113 นางสาว ประวิตรนันทน   วาทิกทินกร   

28 59107010119 นางสาว  ฐานัสถ รุงจิรโรจน   

29 59107010129 นาย   พลช เธียรธัญญกิจ   

30 59107010133 นางสาว  พิชญา วัฒนวรรณชัย ชลประทาน 

..  



 7 
ที ่ รหัส ชื่อ-สกุล   

31 59107010147 นางสาว  ภูรณศิา เกียรติพลากรณ ชลประทาน 

32 59107010152 นาย เมธาสิทธิ ์  เหลาจินดาวัฒน   

33 59107010155 นาย  รวีวชัร  พงศะบุตร   

34 59107010156 นาย  รัตนพันธ  จวบม ี ชลประทาน 

35 59107010158 นางสาว  วทันยา อุดมพงศไพบูลย ชลประทาน 

36 59107010180 นางสาว  สุกัญญา วรกิจพรสิน ชลประทาน 

37 59107010183 นางสาว    สุทินา อยูหลํา                                 
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รายชื่อนิสิตแพทยช้ันปที่ 5 กลุม  5 ปการศึกษา 2563 

ขึ้นปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  5 ต.ค.-15 พ.ย.63 

ที ่ รหัส 
 

ชื่อ-สกุล 

  1 59107010035 นาย  กิตติธัช คงม ี ชลประทาน 

2 59107010036 นางสาว กุลยา สุวรรณทวสีุข   

3 59107010038 นาย คงชลัช วราปกรณกุล   

4 59107010040 นาย   คุณัชญ ภัทรประสิทธิ ์ ชลประทาน 

5 59107010044 นางสาว    จิรัชยา มหาวนา   

6 59107010045 นางสาว จิราพัชร โตไพบูลยวงศ   

7 59107010049 นางสาว    เจนจิรา จันทรศุภวงษ   

8 59107010053 นางสาว    ฉัตรวรียา  วัฒนสิริกุลภัค   

9 59107010058 นาย ชนสรณ โอภาสนิพัทธ ชลประทาน 

10 59107010059  นางสาว  ชนิตา ศิรกุลวัฒน   

11 59107010063 นางสาว ชุติกาญจน รอดพยันต   

12 59107010068 นางสาว   ฐิติกานต  ใจงาม   

13 59107010085 นางสาว    ทนัมพร ชนะพาล   

14 59107010097 นาย เธียรสิน ประสิทธิ์สมบัต ิ ชลประทาน 

15 59107010102 นาย   นฤเบศร ตระกูลธงชัย   

16 59107010107 นางสาว บุณฑริก   พาประเสริฐ   

17 59107010118 นางสาว ปณฑิตา คงประเสริฐ   

18 59107010120 นางสาว ปยดา นิยมพัฒนาพาณิชย ชลประทาน 

19 59107010122 นางสาว    เปมิกา บุญจันทร ชลประทาน 

20 59107010123 นาย   พงศกร ภัทรพงศานติ ์   

21 59107010126 นาย   พนธกร วรประทีป   

22 59107010137 นาย ภควัต ชีวกมล ชลประทาน 

23 59107010142 นาย ภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย   

24 59107010144 นาย   ภูมิพัฒน พงษสุพรรณ   

25 59107010146 นาย   ภูเมธ ทองธรรมชาต ิ ชลประทาน 

26 59107010159 นางสาว    วรินทร จิตตภักด ี   

27 59107010161 นางสาว   วริษฐา พงศพฤกษา   

28 59107010165 นางสาว  วสิสุตา วจนะจรรยา ชลประทาน 

29 59107010175 นาย   ศุภรัศมิ ์ เลี้ยงสุพงศ ชลประทาน 

30 59107010176 นาย   ศุภวิชญ ศรีเจริญชัย    .. 



 9 
ที ่ รหัส ชื่อ-สกุล   

31 59107010181 นาย   สุกิจ ลิ้มศิริวลัลภ   

32 59107010185 นางสาว สุภัควด ี คําแสน   

33 59107010188 นาย  อดิศัย  เจี้ยมด ี   

34 59107010190 นางสาว    อธิชา สุขกิจ ชลประทาน 

35 59107010195 นางสาว อรจิรา อมรฤทธิกุล   

36 59107010199 นางสาว อาทิตยา  ธงรัตนะ   

37 59107010202 นางสาว ไอริณ   ยิ้มพรพิพัฒนผล   
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รายชื่อนิสิตแพทยช้ันปที่ 5กลุม 4 ปการศึกษา 2563 

ขึ้นปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 16 พ.ย.-27 ธ.ค.63 

 

ที ่ รหสั ชื่อ-สกลุ   

1 58107010195 นาย อานนท โชติกไกร ชลประทาน 

2 59107010022 นางสาว   กชวรรณ โยธามาตย ชลประทาน 

3 59107010029 นาย   กษิดิศ แสงนัยนา   

4 59107010033 นาย กันตชาต ิ อาจธัญกิจ   

5 59107010041 นางสาว   จณิสตา เตชะศรีวรกุล   

6 59107010042 นางสาว   จารุพรรณ สุขบท   

7 59107010043 นางสาว จิดาภา   แกวสัมฤทธิ ์   

8 59107010046 นางสาว จิราภรณ  พงษพันธเดชา   

9 59107010054 นางสาว ชญานิตา โชติภาภรณ ชลประทาน 

10 59107010057 นางสาว  ชญานุช ธนฤกษชัย   

11 59107010060 นางสาว  ชลัชพร พันธุพงศพิพัฒน   

12 59107010061 นาย   ชวิน ทวกีิจการ   

13 59107010062 นางสาว ชัญญา พิทักษศักดิ์พงศ   

14 59107010069 นางสาว  ณนันท บุญรักษา   

15 59107010070 นาย  ณภัทร  ศรีวเิศษ ชลประทาน 

16 59107010071 นาย ณภัทร โสภารัตนาไพศาล ชลประทาน 

17 59107010072 นางสาว  ณัฏฐนิช  รุงรัตนพัฒนา   

18 59107010073 นาย ณัฐชนน ใจคําวัง   

19 59107010074 นาย   ณัฐธนกฤษ ธนธาดาพงศ ชลประทาน 

20 59107010079 นางสาว   ณัฐมน ฐิติพานิชยางกูร   

21 59107010088 นางสาว  ธนัชชา ปญญสิน ชลประทาน 

22 59107010091 นางสาว   ธัญวด ี ศิริผลหลาย ชลประทาน 

23 59107010092 นางสาว ธัญสินี สุนทรธรรม ชลประทาน 

24 59107010093 นาย   ธันยธรณ พิมลพรรณ   

25 59107010095 นาย ธรีภัทร ไชยวัฒนารุงเลศิ ชลประทาน 

26 59107010105 นางสาว นันทิกานต อนันตกูล   

27 59107010116 นาย   ปญญณัฐ ศักดาศักดิ ์ ชลประทาน 

28 59107010124 นาย   พงศภัค อุปริพุทธิกุล   

29 59107010127 นาย  พรภัทร ศิริพรรณพร   

30 59107010128 นาย พฤกษ ลิ่วเวหา    



 11  
ที ่ รหสั ชื่อ-สกลุ   

31 59107010130 นาย  พลช  ใหญยงค ชลประทาน 

32 59107010143 นาย ภัสกร บุญธรรมจินดา   

33 59107010151 นางสาว  เมธชนัน อ้ืออารียกุล ชลประทาน 

34 59107010163 นางสาว  วัชราพร ฤทธิ์สมบูรณ   

35 59107010170 นาย  ศิรวิชญ  ประสิทธิศริกิุล ชลประทาน 

36 59107010173 นางสาว  ศิริวิภา ตั้งปริมณฑล   

37 59107010196 นางสาว อรสุมา ตันศรีตรัง                                  
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รายชื่อนิสิตแพทยช้ันปที่ 5กลุม 3 ปการศึกษา 2563 

ขึ้นปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  28 ธ.ค.63 -7 ก.พ.64 
ที ่ รหัส 

 
ชื่อ-สกุล 

  1 59107010024 นาย กรภัทร เถาทอง ชลประทาน 

2 59107010025 นาย   กรวรา จินดายะพานิชย   

3 59107010031 นาย กัญจน ตรีรานรุัตน   

4 59107010048 นางสาว  จีนเน็ท วอง   

5 59107010067 นาย ฐิติกร   บรรณสารตระกูล   

6 59107010076 นางสาว  ณัฐนิชา วิทิตยานนท ชลประทาน 

7 59107010078 นาย   ณัฐพล โลหจินดารตัน   

8 59107010081 นางสาว   ณิชกุล วัฒนธนาภินันท   

9 59107010083 นางสาว ณิชา   แมนพิมลชัย   

10 59107010094 นางสาว   ธันยพร สิงหวงศวฒันะ ชลประทาน 

11 59107010096 นางสาว ธีริศรา   ธนธีรพงษ   

12 59107010100 นาย นภัทร เทียมวีรสกุล   

13 59107010101 นางสาว นภัสกร สัตนาโค   

14 59107010103 นางสาว นลัท พิทักษธีระธรรม   

15 59107010106 นางสาว   นิชา ไกรศรินท   

16 59107010108 นาย   ปณชัย ฮั่นตระกูล   

17 59107010109 นางสาว ปณาล ี กิตติโสภาภรณ ชลประทาน 

18 59107010110 นางสาว   ปภัสวิภา วังกานนท ชลประทาน 

19 59107010111 นาย ปรณัฐ ชุมนุมศิริวัฒน   

20 59107010114 นาย ปรานต   อมตมหัทธนะ ชลประทาน 

21 59107010115 นางสาว ปลื้มชนก  มั่นเขตวิทย   

22 59107010117 นางสาว  ปญญภสัสร  ศรีสุบตั ิ   

23 59107010125 นางสาว  พณา  เยาวเรศเถกิงกิจ   

24 59107010131 นาย   พลวิชญ สอนสําโรง   

25 59107010134 นางสาว เพ็ญนรินทร   พิทยาอุดมฤกษ   

26 59107010149 นางสาว  มนตรตัน เจริญจันทึก   

27 59107010154 นาย รชต คําพิมพา ชลประทาน 

28 59107010160 นางสาว วริษฐา ธาราธิคุณเดช   

29 59107010162 นางสาว  วศิน ี ฉายวิวัฒนากร   

30 59107010166 นาย   วีรากร สุธาบัณฑิตพงศ ชลประทาน  .. 



 13 
ที ่ รหัส 

 
ชื่อ-สกุล 

  31 59107010174 นางสาว  ศุภรพัชร  ตันสถิตย   

32 59107010177 นาย   สราญ มานไขมุก ชลประทาน 

33 59107010179 นางสาว   สิริวิมล  สิริพิทักษเดช   

34 59107010192 นางสาว    อธิมาศ วงศขจรศิลป ชลประทาน 

35 59107010198 นาย อัฌชวัธน   ศิริสุวรรณพงศ   

36 59107010201 นาย เอกภพ เผาพืชพันธุ ชลประทาน                                  
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รายชื่อนิสิตแพทยช้ันปที่ 5 กลุม 2 ปการศึกษา 2563 

ขึ้นปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  8 ก.พ. - 21 มี.ค. 2564  
ที ่ รหัส 

 
ชื่อ-สกุล 

  1 56107010141 นาย ภานุกร แพถนอม ชลประทาน 

2 59107010023 นางสาว   กมลชนก ระดมกิจ ชลประทาน 

3 59107010030 นาย กองกาล   อินทรเสวก   

4 59107010047 นาย จิโรจน สุกใส   

5 59107010051 นาย  ฉัตรพงศ ไขมุกด ชลประทาน 

6 59107010052 นางสาว ฉัตรภสัร วัชรพัฒนเมธ ี   

7 59107010065 นาย   ญาณวุฒ ิ วชิรดิษย   

8 59107010066 นางสาว ญาณิศา เริงหทัยธรรม   

9 59107010080 นาย  ณัฐเมธ ี สุโฆสิต ชลประทาน 

10 59107010082 นางสาว ณิชมน วาทยะกร ชลประทาน 

11 59107010084 นางสาว   ณิชาภัทร ธัญรัชฎากุล   

12 59107010087 นาย ธนวุฒ ิ  ภัทรพิทยาสิน   

13 59107010099 นาย  นนธวัช  บุญลีระวัฒน   

14 59107010112 นาย ปรมินทร คีรีรักษ   

15 59107010132 นางสาว  พลอยชนก เชิงวิวฒันกิจ ชลประทาน 

16 59107010138 นางสาว ภณิตา  เท่ียงธรรม   

17 59107010139 นางสาว   ภัททิยา ช่ืนชูศิลป ชลประทาน 

18 59107010140 นางสาว  ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย   

19 59107010141 นางสาว ภัทรภร สิทธิเกรียงไกร   

20 59107010148 นาย  ภูสิทธิ ์ พัฒนระว ี ชลประทาน 

21 59107010150 นางสาว มาณิตา คาวีวงศ ชลประทาน 

22 59107010153 นางสาว เมธินี สาระอาภรณ ชลประทาน 

23 59107010157 นางสาว รินรดา กรีแสง   

24 59107010164 นางสาว  วิมลพักตร สุภัทรเสถียรกุล   

25 59107010168 นาย ศรัณยกร มานะด ี   

26 59107010169 นางสาว ศศิธร   แสงสันตสิกุล   

27 59107010172 นาย  ศิริพงษ  เจตนาภริมย   

28 59107010182 นางสาว  สุทธิดา  สุคนธา ชลประทาน 

29 59107010184 นางสาว   สุพิชชา ฤทธิไกรรณการ   

30 59107010186 นางสาว สุวรา   เมฆอรยีะ   .. 
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ที ่ รหัส 

 
ชื่อ-สกุล 

  31 59107010187 นาย โสภณฐั สถิรวิกรานต   

32 59107010189 นางสาว อธิชา   ประดิษฐอาชีพ ชลประทาน 

33 59107010193 นาย   อภิรักษ มณีนลิ   

34 59107010194 นางสาว  อภิสรา  พ่ัววงษแพทย   

35 59107010197 นาย   อัครพล สุขสมบูรณ   

36 59107010200 นางสาว    อุรชา ธนโชติกุลธร                                    
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การจดัการเรียนการสอนของภาควิชาศัลยศาสตร 

 สําหรับนสิิตแพทยชั้นปที่ 5 ภาควชิาศัลยศาสตรรับผดิชอบในการเรยีนการสอนรายวิชาดังน้ี 

SG 501 Surgery II (ศัลยศาสตร 2) 

SG 511 Clerkship in Surgery II (ศัลยศาสตรปฏิบัติการคลินิก 2) 

 

โดยมคีาํอธบิายรายวิชาดังนี้ 

SG 501  2 หนวยกิต (2-0-4)   

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานของการดูแลผูปวยศัลยกรรมทั่วไปและบางแขนงของศัลยกรรมเฉพาะทางของระบบประสาท, 

หัวใจและทรวงอก, ศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมตกแตงและเสริมสรางทฤษฎีของศัลยศาสตรหัตถการ โดยมชีัว่โมงทัง้หมด30 ชัว่โมง/ 

6 สปัดาหคดิเปน 2(2-0) หนวยกิต ดังนี ้

 1.  ชั่วโมงLecture  30 ชั่วโมง/ 6 สัปดาห เฉลี่ย 5 ชั่วโมง/สปัดาห 

SG 511 3 หนวยกติ(0-9-0) 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวยในและผูปวยนอกโดยซักประวัติตรวจรางกายใหการวินิจฉัยและรักษาทําการผาตดัเล็กชวยทํา

ผาตัดใหญเรียนเทคนิคตางๆในการผาตดัและทําบางสวนของการผาตัดรวมท้ังอยูเวรนอกเวลาราชการโดยข้ึนปฏิบติังานในหอ

ผูปวยเปนเวลา6สัปดาห  ทัง้หมด 130 ชั่วโมง/ 6 สปัดาหคดิเปน3 (0-9) หนวยกติ โดยแบงเปน 

 1.  Topic    4 ชั่วโมง/6สัปดาห   

 2.  OPD + OR minor   36 ชั่วโมง/ 6สัปดาห  

 3.  OR Major    36 ชั่วโมง/ 6สัปดาห  

 4.  Bedside (8.00-9.00)   12  ช่ัวโมง/ 6สัปดาห 

 5.  Teaching round (15.00-16.00)   30  ช่ัวโมง/ 6 สัปดาห 

 6.  Grandround    12  ช่ัวโมง/ 6 สัปดาห 

การปฏิบัติงานในภาควิชาศลัยศาสตรของนสิติแพทยชั้นปที่ 5 

 นิสิตแพทยช้ันปที ่5 ขึ้นปฏิบัติงานในภาควิชาศัลยศาสตรในชวงระยะเวลา6 สัปดาหโดยใหนสิิตแบงเปน 2 กลุมเทาๆ 

กัน ในการเขา Activity ชวงเชา โดย 2 กลุมนั้นสลับกันในสัปดาหที ่4  และหากในกลุมใดกลุมหนึ่งวางจาก activity ในวันน้ัน 

เชน ไมมผีูปวยเขาผาตดั หรือ งดออกตรวจผูปวยนอก ใหไปรวมกับอีกกลุมหนึ่งเพ่ือออก activityรวมกัน และหากวันนั้นทั้ง2

กลุมวางจาก activity ใหรวมอยูท่ีหองพักชั้น 7 หรือหองสมุดของคณะเทานั้น ไมอนุญาตใหกลบัไปทีห่อพกัในชวงเวลา

ราชการ 

สําหรับการเรียนชวงบาย รวมถึงการ round wardเชาและเย็น ใหรวมกันทั้งสองกลุม 

กลุม สปัดาหที ่1-3 สปัดาหที ่4-6 

A CVT, Plastic Neurosurgery 

B Neurosurgery CVT, Plastic 

 

และหากในกลุมใดกลุมหนึ่งวางจาก activity ในวันนั้น เชน ไมมีเคสเขาผาตดั หรือ งดออกตรวจผูปวยนอก ใหไปรวมกับอีกกลุม

หนึ่งเพ่ือออก activityรวมกัน และหากวันนั้นทั้ง2กลุมวางจาก activity ใหรวมอยูที่หองพักชั้น 7 หรือหองสมุดของคณะเทานั้น 

ไมอนุญาตใหกลบัไปทีห่อพักในชวงเวลาราชการ 
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1. ตารางการปฏบิตังิานบนหอผูปวยรพ.ศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สปัดาหที1่ 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00  11.00  12.00        

จันทร     orientation     lecture (501) lecture (501) 

                  

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501) lecture (501) 

  service             

พธุ round         Grand round/  Topic Review /  Journal Club   self study 

พฤหัส สาย     OR  (A)    lecture (501) SDL 

  specialty     OPD (B)        

ศุกร       OR   (B)     lecture (501) lecture (501)     

        OPD (A)       

สปัดาหที่ 2   

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร       OR (A)     lecture (501) SDL 

       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 

  service             

พธุ round 

      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 

Club   self study 

พฤหัส สาย     OR  (A)    lecture (501) lecture (501) 

  specialty     OPD (B)        

ศุกร       OPD (A)     lecture (501)  Topic 

        OR (B)         

สปัดาหที่ 3    

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร       OR (A)     lecture (501) SDL 

       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 

  service             

พธุ round 

      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 

Club   self study 

พฤหัส สาย       OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 

  specialty       OPD (B)       

ศุกร       OPD (A)     lecture (501)  Topic 

        OR (B)         
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สปัดาหที่ 4 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร       OR (A)     lecture (501) SDL 

       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 511 

  service             

พธุ round 

      Grand round/  Topic/ Review /  Journal 

Club   self study 

พฤหัส สาย       OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 

  specialty       OPD (B)       

ศุกร       OPD (A)     lecture (501)  Topic 

        OR (B)         

สปัดาหที่ 5 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร       OR (A)     lecture (501) lecture (501) 

       OPD (B)         

อังคาร       OPD (A, B)   lecture (501)  Topic 

  service            

พธุ round Grand round/  Topic/ Review /  Journal Club   self study 

พฤหัส สาย      OR  (A)   lecture (501) lecture (501) 

  specialty            

ศุกร     bedside   OPD (A)   lecture (501)  Topic 

      teaching   OR (B)       

 

สปัดาหที่ 6 

วัน 07.00- 08.00- 09.00- 10.00- 11.00-   13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น.       

จันทร     OR (A)     

       OPD (B)     

อังคาร service    OPD (A, B)   

  round       

พุธ สาย                         Grand round/  Topic    

  specialty   Review /  Journal Club    

พฤหัส   bedside  สอบpot  diag      สอบ MEQ   

    teaching          

ศุกร  bedside สอบ MCQ   

    teaching   (9.00-11.30 น)     
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หมายเหต ุ

Activityภาควิชาศัลยศาสตรวันพุธชวงเชาใหนิสิตแพทยทุกสายเขาattend โดยเริ่มตั้งแตเวลา 8.00น. 

1. Admission roundใหนิสิตทุกคนพรอมกันเวลา8.00น. หองเรียนรวม ชั้น12 อาคารศูนยการแพทย 

2. Grand round จัดประชุมท่ีหองเรยีนรวม ชั้น 7หรือ หอง PBL ช้ัน 3โดยในสัปดาหที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน จะจัดในเวลา 

9.00- 11.00 น. สวนในสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน จะจัดในเวลา 10.30 –12.00 ซึ่งในชวง 9.00-10.30 ใหนิสิตเขารวม

ประชุม MM conference รวมกับทางสาย general surgery 

3. Admission roundใหนิสิตพรอมกัน เวลา 7.30 น. วันอังคารและศุกรหองเรียนรวมชั้น 12 กรณทีี่มี lecture ในตอนเชาให

นิสิตเขาฟง lecture แทน 

4. Journal clubจัดใหมีทุกวันพุธสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน เวลา 11.00 -12.00 น.  โดยมีแพทยใชทุนทุกชั้นปเปนผูรับผดิชอบ

ในการจัดหาหัวขอJournal ทางดานศัลยกรรมที่นาสนใจโดยมีอาจารยภาควิชาศลัยศาสตรเปนที่ปรึกษาในการคัดเลือก 

5.  Topic reviewจัดใหมีทุกวันพุธสัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน เปนหนาที่แพทยใชทุนเลือกทบทวนความรูจากหัวขอที่กําหนด

นําเสนอครั้งละ 1 หัวขอโดยอานตามหัวขอที่กําหนดให 

6. Topic internนิสิตแพทยป5 ตองเขาฟงดวย 

7.  Bedsideเวลา 8.00-9.00 น หรือเวลาอ่ืนที่อาจารยนัดหมาย. ใหหัวหนากลุมติดตออาจารยและทาํการนดัหมายลวงหนาเพือ่

ทาํ bedside อยางนอยหนึง่วัน 

8.  Service roundใหนิสิตแพทยservice round  ใหเสร็จกอน8.00น. และกําหนดใหนสิติแพทยมา round ทุกวันรวมถึง

วันหยุดราชการ 

9. กรณีทีม่ีอาจารยพิเศษมาสอนในวนัพุธ  ใหงดActivityในวันนั้นและใหไปเขาเรียนแทน 

 

Grand round 

 ในปการศึกษานี้ ใหจัดทํา grand roundแยกของสายsubspecialty โดยผูนําเสนอเปน extern และนสพ. ป5 ที่เปน

เจาของไข โดยนสพ. ป5 ทุกคนตองอานหนังสือและศึกษาเก่ียวกับเคสที่เขาประชุมมากอนทุกครั้ง เพราะจะมีการเรียกถามตอบ 

ซึ่งจะเปนคะแนนในสวน ศศ511 โดยการจดัประชุมจะจดัทุกวันพุธ ยกเวนจะมเีหตุจําเพาะใหงดการประชุม หากงดประชุม 

grand round ของสาย subspecialty ใหนสพ. ไปเขารวมประชุมกับgrand round 

การLecture 

 เปนlecture รวมใหนสิิตแพทยป 5 ทุกคนเขาฟงlecture ที่หองPBL 3 อาคารคณะแพทย ชั้น 3ตามวันและเวลาที่

กําหนดโดยนิสติแพทยควรอานตําราในหัวขอที่จะฟงlectureมากอนลวงหนาเพราะอาจมีการtestเก็บคะแนนกอนและหลัง

lecture ได 

การบนัทกึสมดุ log book 

 ใหนิสิตทุกคนบันทึกการทําหัตถการ และการชวยทําหัตถการ และ activity ของทุกวัน เชน การออก OPD, round 

ward, เขา ORทุกครั้ง และใหอาจารยเซ็นกํากับ  

การทาํTopic  

 ใหหัวหนากลุมแบงนสิิตแพทยออกเปนกลุมท้ังหมด2กลุมโดยแตละกลุมตองทําtopic 1เรื่องหลังจากไดหัวขอแลวให

นิสิตแพทยชวยกันคนควาหาความรูจากตํารา, Text book , Journal, internetแลวเตรยีมนําความรูทัง้หมดมาประมวลผลและ

present ในวันเวลาตามตารางปฏบิัติงานโดยมีอาจารยท่ีรับผดิชอบtopic  นั้นๆคอยควบคุมการนําเสนอและเสริมความรูให

ครบถวน โดยคะแนนที่ไดจะคดิเปน 10% ในสวนของ SG 511 
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การเขยีนรายงาน 

 ใหนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 เขียนรายงานหรือทํา presentation เพ่ือนํามาเสนอผลงานกับอาจารยประจําสาขานั้น ๆถาถึง

สัปดาหที5่แลวยังเขียนไมครบใหแจงอาจารยที่ดูแลทราบเพื่อดาํเนินการใหเขียนcase สายอ่ืนแทนตอไปโดยคะแนนที่ไดจะนํามา

คิดเปน 20% ในสวนของ SG 511 

CVT surgery     - ในปการศึกษา 2563 รูปแบบการเขียนรายงานของ CVT ใหนําเสนอในรูปแบบของการ 

Presentation แทน สวนหัวขอเรือ่ง อาจารยประจํารายวิชา CVT จะเปนผูกําหนดขึ้นอยูกับดุลยพินจิและความเหมาะสม 

- ทํา Quiz ความรูทาง CVT surgery (ติดตอวันสอบ Quiz กับอาจารยประจํารายวิชา) (2.5%) 

Neurosurgeryเขียนรายงาน 2 ฉบับ/ คนและสงภายใน 1 สัปดาห (กรณีท่ีกําหนดสงอยูนอกเวลาทําการ ใหสงในวัน

ทําการถัดไปกอน 16.00 น.)โดยการสงรายงานทุกครั้งจะตองมธุีรการศลัยศาสตรรับทราบและลงชื่อ-เวลาการสงในสมุดรบัสง

รายงาน หากไมมีการลงบันทึกจะถือวาไมมีการสงรายงาน 

หมายเหต-ุหากสงรายงานชากวากาํหนด จะถือวารายงานเลมนัน้มคีะแนนเปน0คะแนน 

-  การสงรายงานนสิิตจําเปนตองยื่นรายงานสงโดยตรงกับทางเลขาหรือเจาหนาที่ธุรการภาควชิาฯซึ่งจะมีการบนัทึกการ

รับสงรายงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนหลักฐานการสงรายงานจริงและเปนไปตามขอกําหนด 

 -การไมสงรายงานใหครบตามทีไ่ดมอบหมายใหนิสิต ถือเปนความผิดดานความรับผิดชอบและเจตคติตอการ

เปนแพทยที่ดี ทางภาควิชาจะพจิารณาใหไมผานในรายวชิา SG 511 

 

การลาตางๆ 

 หากนิสิตแพทยมคีวามประสงคจะลา ใหเขียนใบลาลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหอาจารยหัวหนาสายเซน็รับทราบและ

จึงนํามาสงท่ีเจาหนาทีเ่พ่ือเสนอหวัหนาภาควิชาตอไป  และแจงลาอาจารยทุกๆทานในสายดวยตนเอง 

 การลาปวย ตองมีใบรับรองแพทยแนบมาทุกครั้ง และโทรแจงอาจารยประจําสายใหทราบ 

หมายเหตุ การขาดเรยีน ขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดการ  round ward โดยไมมีใบลาและไมมีการแจงอาจารยในสายให

รับทราบ ถือเปนความผิดในดานความรับผดิชอบและเจตคตติอการเปนแพทยท่ีดี ทางภาควิชาจะมีการพิจารณาใหตัดคะแนนใน

สวน SG 511 หรือสามารถใหไมผานในรายวชิาSG 511 ไดโดยจะพจิารณาเปนรายบุคคล 

การบรกิารทางดานการแพทย 

ตารางออกตรวจผูปวยนอกและผาตดัเลก็ (เวลา 09.00 – 16.00)  

 Neuro Ped Plastic CVT 

จนัทร อ.สุรเชษฐ  - - 

อังคาร อ.ไกรยศ - อ.วรรณา อ.ชยุตม (บาย) 

พธุ - - - อ.กรัณยรัตน (บาย) 

พฤหสั อ.อภินันท - - - 

ศกุร - - - อ.วิชยา 

หมายเหตอุาจารยทีอ่ยูOPD ในวนันัน้จะทาํหนาทีร่บัปรกึษาผูปวยในเวลาราชการ    
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วนั สายงานศัลยกรรมสาย Sub ชื่อ 

จนัทร ศัลยกรรมระบบประสาท อ.สุรเชษฐ 

อังคาร ศัลยกรรมประสาทศัลยศาสตร 

ศัลยกรรมตกแตง 

ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ 

อ.ไกรยศ 

อ.วรรณา 

อ.ชยุตม  

พธุ ศัลยกรรมประสาทศัลยศาสตร 

ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ 

อ.ชุมพล 

อ.กรัณยรัตน 

พฤหสับด ี ศัลยกรรมระบบประสาท อ.อภินันท 

ศกุร ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ อ.วิชยา 

การผาตดั 

 การผาตดัเลก็:  ทําการผาตัดที่หองผาตัดเล็กหรือหองฉุกเฉินปฏิบัติงานโดยแพทยท่ีออกตรวจผูปวยนอก 

 ผาตดัใหญ:   -  ทําการผาตดัทุกวนัราชการยกเวนวันพุธ(งดelective surgery เพ่ือประชุมวิชาการ) 

               -  Elective surgery ใหสงใบแจงผาตดัเพ่ือจัดตารางการผาตัดลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

               -  กรณeีlective surgery ใหสงใบแจงผาตัดเพ่ือจัดตารางการผาตดัลวงหนาอยางนอย 

1 วันภายในเวลา 14.00 น. 

             -  การจัดตารางการผาตัดใหเปนไปตามมติคณะกรรมการหองผาตดั 

 

ตารางการใชหองผาตัด 

Day Specialty ROOM 

Monday CVT Wk 2, 4 OR 404 

Thursday Plastic / Neurosugery OR 404 

Friday Neurosurgery OR 402 

 

.. 
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การบรรยายวชิาศลัยศาสตร (SG 501) 

สาํหรบันสิติแพทยชัน้ปที่ 5 

PLASTIC SURGERY 

1. Skin graft/flap 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตทราบถึงหลักการเบื้องตนของการทําskin graftและskin flap 

2. นิสิตทราบถึงขอดีขอเสียของการปดแผลโดยใช skin graftและskin flap 

3. นิสิตสามารถเลือกวิธีการปดแผลใหเหมาะสมกับสภาพแผล 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Wound closure 

2. Principle of skin graft and flap 

3. Type of skin graft and flap 

4. Wound care 

5. Complications 

2. Burns 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยแผลไฟไหมน้ํารอนลวกได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซอนของโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Anatomy and Physiology of skin 

2. Etiology of burns 

3. Pathology and pathophysiology of burns 

4. Severity of burns 

5. Treatment of burns 

Resuscitation 

Wound care 

6. Complications  

3. Wound healing 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถอธิบายกลไกการหายของแผล 

2. นิสิตทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการหายของแผล 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนที่เกิดตามหลังหากการหายของแผลไมสมบูรณ 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Phase of wound healing 

2. Factors affecting healing 

3. Type of wound closure 

4.  Scar and complication 
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4. Maxillo-facial injury 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยการบาดเจ็บบรเิวณใบหนาได  

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซอนของโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Soft tissue injury  

Etiology 

Line of management 

2. Facial bone injury 

Etiology 

Line of management 

Resuscitation 

Surgical treatment 

Investigation 

Complications 

5. Congenital anomalies in plastic surgery 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยความพิการแตกําเนิดได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซอนของโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Embryology 

2. Ethiology 

3. Congenital Anomalies 

Syndromic anomalies 

Nonsyndromic anomalies 

4. Treatment and complications 

6. Skin & soft tissue tumors 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยเนื้องอกของผิวหนังและเนื้อเยือ่เก่ียวพันได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Benign and malignant skin and soft tissue tumor 

2. Etiology 

3. Line management 

4. Adjuvant treatment 

5. Complications  
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7. Advance wound care 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถอธิบายหลักการของการดูแลแผลชนิดตาง 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการดูแลแผลและการเลือกวัสดุท่ีใชทําแผล 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการดูแลแผลท่ีไมดีได 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Wound care 

2. Wound dressing 

3. Wound care in special condition 

PEDIATRIC SURGERY 

1. Inguinal hernias and hydroceles 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยอาการกอนท่ีขาหนีบในเด็กได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Variants of processusvaginalis 

2. Diagnosis and management of inguinal hernia and hydrocele 

 3.  Diagnosis and management of irreducible inguinal hernia 

2. Congenital gut obstruction 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยเด็กที่ลําไสอุดตันแตกําเนิดในระดับตางๆได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Clinical features 

  Esophageal atresia 

  Infantile hypertrophic pyloric stenosis 

  Duodenal stenosis 

  Jejunoileal atresia 

  Malrotation and midgut volvulus 

 2. Investigations and treatment of the anomalies 

3. Congenital defects of the abdominal wall 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยเด็กที่มีความผดิปกติของผนังหนาทองแตกําเนิดได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 
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เนือ้หาหวัขอ 

1. Embryology 

2. Antenatal and delivery considerations 

3. Clinical features of the congenital defects 

4. Treatment 

  Primary, staged, and delayed closure 

5. Outcome and complications 

4..Anorectal malformations 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยเด็กที่คลอดออกมาแลวไมมรีูกนหรือมีรูกนทีผิ่ดปกตไิด 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคทั้งในเพศชายและเพศหญิง 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Classification of the anomalies 

2. Associated malformations 

3. Clinical features and initial management in males and females 

4. Treatment 

  Limited posterior sagittal anorectoplasty 

  Colostomy 

  Posterior sagittal anorectoplasty in males 

  Posterior sagittal anorectoplasty in females 

5. Outcomes and complications 

NEURO SURGERY 

1. CNS  tumor 

วัตถุประสงคเมื่อนิสติจบหัวขอนี้แลวสามารถ 

1. อธิบายสาเหตุของการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลังที่พบบอยได 

2.  สามารถแยกประเภทของเนื้องอกในสมองแบบไมรุนแรงและแบบรุนแรงได 

3.สามารถแยกประเภทของเนื้องอกในไขสันหลังตามตําแหนงการเกิดพยาธิสภาพได 

4.สามารถวินิจฉยัภาวะฉุกเฉินทางไขสันหลังไดอยางถูกตอง 

5.  สามารถใหการรักษาเบื้องตนในผูปวยเนื้องอกสมองและไขสันหลังและบอกแนวทางการรักษาตอเพ่ิมเติมได 

เนือ้หาหวัขอ 

1.  Epidermiology of brain tumor 

2.  Pathophysiology of sign and symptoms associated with brain tumor 

3.  Clinical manifestation of brain tumor 

4.  Common brain tumor in adult : low grade/high grade glioma, meningioma, schwannoma, 

pituitary adenoma, metastasis, pineal region tumor 

5.  Common pediatric brain tumor 

6.Basic anatomy of spinal cord         

7.Classification of spinal cord tumor 
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8.Clinical presentation of cauda equina syndrome and conus medullaris syndrome  

9.Common spinal cord tumor : extradural, intradura-extramedullary, intradural-intramedullary 

tumor 

2. Head injury 

วตัถปุระสงค เมื่อนิสิตจบหัวขอนี้แลวสามารถ 

1. รูจักและเขาใจคําจํากดัความและกลไกการเกิดของการบาดเจ็บที่ศรีษะแตละชนิดได 

2. เขาใจพยาธิสภาพแตละชนิดของการบาดเจ็บที่ศีรษะได 

3. สามารถใหการวนิิจฉัยโรคของการบาดเจ็บที่ศรีษะในผูปวยท่ีมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได 

4. สามารถใหการรักษาผูปวยบาดเจบ็ท่ีศีรษะที่มาพบแพทยในภาวะอบุัติเหตุฉุกเฉินได 

เนือ้หาหวัขอ  

1. Definition of the head injury 

2. Pathology of the impact injury 

3. Severity of the head injury 

4. Investigations of the head injury 

5. Indication of CT head in the traumatic head patients  

6. Aims of treatment in patients’ traumatic head injury  

7. Anti-epileptic drugs for post-traumatic seizure prophylaxis 

8. Complications of traumatic head injury 

3. Intracranial pressure 

วตัถปุระสงค เมื่อนิสิตจบหัวขอนี้แลวสามารถ 

1. อธิบายความหมาย และใหการวินิจฉัยภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูงได 

2. อธิบายอาการ อาการแสดง ที่เกิดจากภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูง และจาํแนกชนิดของ brain 

herniation syndrome ได 

3. อานเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองเบ้ืองตนได 

4. ใหการรักษาเบื้องตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

เนือ้หาหวัขอ  

1. Definition of intracranial pressure 

2. Sign & symptom of increase intracranial pressure 

3. CT interpretation 

4. Diagnosis and management of increase intracranial pressure 

4. Intracerebral Hemorrhage (ICH) 

วตัถปุระสงค 

1. อธิบายสาเหตุของ intracerebralhemorrhageได 

2. อธิบาย pathophysiology of intracerebralhemorrhage 

3. อธิบายอาการและอาการแสดงของ intracerebralhemorrhageได 

4. สามารถวินิจฉัยสาเหตุของ intracerebralhemorrhageได 

5. อธิบายแนวทางการรักษาภาวะ ICH 

 



 27
เนือ้หาหวัขอ 

1. Cause of intracerebralhemorrhage 

2. Pathophysiology of ICH 

3. Symptoms & signs of ICH 

4. Diagnosis: CT, LP, MRI, cerebral angiography 

5. Management of ICH 

6. Complication specific to ICH 

5. Hydrocephalus 

วตัถปุระสงค เมื่อนิสิตจบหัวขอนี้แลวสามารถ 

1. เขาใจกายวิภาคของถุงกักน้ําในโพรงสมอง (Ventricle) และสรีรวทิยาของการสรางและดดูซึมกลับของนาในโพรง

สมอง(Cerebrospinal fluid) 

               2. รูจักพยาธิสภาพของน้ําคั่งในโพรงสมองแตละชนิด 

               3.  สามารถวินิจฉัยการเกิดภาวะน้ําคั่งในโพรงสมองแตละชนิดในผูปวยทีม่าตรวจรักษา 

               4.  สามารถอธิบายแนวทางการรักษาผูปวยท่ีมภีาวะน้าํคั่งในโพรงสมองแตละชนิดได 

               5. เขาใจภาวะแทรกซอนของการเกิดภาวะน้าํคั่งในโพรงสมองและภาวะแทรกซอนหลังการรักษาได 

เนือ้หารายวชิา 

1. Anatomy of the cerebral ventricle 

2. Physiology of the cerebrospinal fluid pathways 

3. Etiology of hydrocephalus 

4. Pathophysiology of hydrocephalus 

5. Types of hydrocephalus 

6. Criteria of diagnosed hydrocephalus in CT and MRI imaging 

7. Complications of hydrocephalus 

8. Treatment of hydrocephalus 

 

6. Spinal cord injury  

วตัถปุระสงค เมื่อนิสิตจบหัวขอนี้แลวสามารถ 

1. สามารถอธิบายถึงพยาธิสรรีะวิทยาของการบาดเจ็บของไขสันหลังได 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางBiomechanicของไขสันหลัง 

3. ใหการวินิจฉัยภาวะ spinal injury ได 

4. สามารถอธิบายความหมายและชนิดของ spinalcordinjuryได 

5. สามารถจําแนกและอธิบายภาวะ neurogenicshockและ spinalshockไดอยางถูกตอง 

6. สามารถแปลผล C-spine X-rayในผูปวย spinalcordinjury 

7. สามารถใหแนวทางการรักษาเบื้องตนได 

เนือ้หาหวัขอ  

1. reviewanatomy of spine and spinal cord 

2. Pathology & pathophysiology of spinal cord injury 

3. Biomechanic of the spine 

4. Signs, symptoms and physical examination in spinal injury 
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5. Investigation for spinal cord injury patient 

6. common spinal column injury: cervical, thoracolumbar spine 

7. management of spinal injury 

CARDIO-VASCULAR THORASIC SURGERY 

1.  การบาดเจบ็ทรวงอก :เมื่อผานประสบการณการเรียนรูแลวนสิิตแพทยสามารถ 

1.1ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะที่เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต (life threatening conditions) ใหการวินิจฉัย

ทราบแนวทางการรักษาอยางถูกตอง 

1.2ใหการวินิจฉัยตรวจเพ่ิมเติมตลอดจนถึงใหการแนะนํารักษาไดดวยตนเองแกภาวะตอไปนี ้rib facture, simple 

pneumothorax, hemothoraxและ pulmonary contusion ที่ไมซับซอน 

1.3สงตอผูปวยอุบัติเหตุทรวงอกไปยังผูเช่ียวชาญไดอยางเหมาะสม 

 

2.  ภาวะทางศลัยกรรมทรวงอก (General thoracic surgery) :เมือ่ผานประสบการณการเรยีนรูแลวนิสิตแพทย 

2.1ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะ solitary pulmonary nodule อยางถูกตอง 

2.2สามารถใหการวินิจฉัยภาวะผดิปกติของเยื่อหุมปอดได (pneumothorax, pleural effusion, empyema 

thoracisและchylothorax) รวมท้ังทราบแนวทางการวินิจฉัย, รักษาและใหคําแนะนํา 

แกภาวะดังกลาวไดอยางถูกตอง 

2.3สามารถวินิจฉัยสภาวะไอเปนเลือด (hemoptysis), ทราบถึงแนวทางการรักษาเบื้องตนรวมทั้งสงตอผูปวยไปยัง

ผูเช่ียวชาญไดอยางเหมาะสม 

2.4เขาใจการทํางานของสายระบายทรวงอกรวมทั้งขอบงชี้ขอควรระวังและการดูแลสายระบาย 

ทรวงอกไดอยางถูกตอง 

3.  โรคหวัใจ (Acquired and Congenital heart disease)เมื่อผานประสบการณการเรียนรูแลวนสิิตแพทย 

 3.1สามารถบอกถึงพยาธิสรีระวิทยา(pathophysiology) ของโรค Mitral stenosis, Mitral Regugitation, Aortic 

stenosis, Aortic regurgitation, ASD, VSD, PDA และ TOF ได 

 3.2ทราบหลักการรักษาเบ้ืองตนของโรคMitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic 

regurgitation, ASD, VSD, PDA และ TOF ได 

 3.3สามารถบอกขอด ี– ขอเสียของลิ้นหัวใจแบบตางๆได 

 3.4สามารถใหคําแนะนําการใชยาตานการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) ไดอยางถูกตอง 

 3.5สามารถใหคําแนะนํากับผูปวยและครอบครัวในโรค ASD, VSD, PDA ไดอยางถูตอง 

 3.6สามารถใหการรักษาภาวะ anoxic spell เบ้ืองตนได 

 3.7ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะ aortic dissection รวมท้ังทราบหลักการรักษา type Aและ type B aortic 

dissection รวมทั้งขอบงช้ีการผาตัดไดอยางถูกตอง 

 3.8สามารถใหการวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) ของภาวะเจ็บหนาอกไดอยางถูกตอง 

4.  Extra-corporeal circulatory supportสามารถบอกหลักการทํางานของอุปกรณพยุงการไหลเวยีนของเลือดได (ECMO, 

heart lung machine, IABP) 
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รายละเอยีดหวัขอ Topic วิชาศลัยศาสตร (SG 511) 

สาํหรบันสิติแพทยชัน้ปที่ 5 

PLASTICSURGERY 

1. Pressure sore 

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

 1.นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยสภาวะแผลกดทับได 

 2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซอนของโรค 

 3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Etiology of pressure sore 

2. Pathophysiology 

3. Grading and severity 

4. Wound care and wound closure 

5. Complications 

6. Prevention  

PEDIATRIC SURGERY 

1. Intussusception  

วตัถปุระสงคการเรยีนรู 

1. นิสิตสามารถตรวจและใหการวินิจฉัยอาการเด็กทีเ่ปนโรคนี้ได 

2. นิสิตทราบถึงแนวทางการรักษาโรคและภาวะแทรกซอนของโรค 

3. นิสิตทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรค 

เนือ้หาหวัขอ 

1. Clinical features  

2. Investigation of intussusception 

3. Treatment of intussusception 

 Enema reduction 

 Surgical reduction 

4. Outcome and complications 

 

Bedside Teaching 

CARDIOTHORACIC SURGERY 

ใหนิสิตแพทยศึกษาเน้ือหาหัวขอดงัตอไปนี้ และอาจารยจะมีการ bed side teaching เพ่ิมเติม 

1. Intercostal drainage 

วตัถปุระสงค  

 เขาใจถึงวธิกีารใส intercostal drainage และสามารถใส ICD  ไดอยางถูกตอง 

 ทราบถึง indication  ในการใส Intercostal drainage 

 ทราบถึงชนิดของการตอสาย Intercostal drainage และสามารถเลือกใชการตอสาย 

       ICD ใหผูปวยแตละรายไดอยางถูกตอง 
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 ทราบถึงขอควรระวังในการใส ICD 

 ทราบและสามารถปฏิบัติการ off สาย ICD ไดอยางถูกวิธ ี

เนือ้หาหวัขอ 

 ขั้นตอนวิธกีารใส ICD        

 Indication ในการใส ICD        

 ชนิดของการตอสาย ICD (1 ขวด, 2 ขวด, 3 ขวด)      

 การเลือกใชการตอสาย ICD แตละชนิดในผูปวยแตละราย     

2. Mediastinal mass 

3. Hemoptysis 

4. Intensive care patient  

5. Neurosurgery case study 2 cases 

การปฏบิตัิงานขณะอยูในหนวยศลัยกรรม 

1.   การขึน้ดแูลผูปวยในภาควชิาศลัยศาสตร 

1.1ใหนิสิตแพทยช้ันปที ่5 มารับฟงการแบงกลุมและปฏิบติังานที่ช้ัน12หองบรรยายภาควิชา 

ศัลยศาสตรเวลา 09.00 น. ในวนัแรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน หรืออาจมีการเปลีย่นแปลงวนัและสถานที่ ใหนดักับธุรการ 

ภาคอีกครั้ง 

1.2  นิสิตแพทยขึ้นมาทําแผลผูปวยเวลา06.00-07.00 น. และRound ward รวมกับExtern แพทยใชทุน(แพทยพ่ี

เลี้ยง)และอาจารยประจําหนวยตั้งแตเวลา 07.00–08.00 น. และรวมround ward ตอนเย็นกับExtern และแพทยใชทุน(แพทย

พ่ีเลี้ยง) เวลา 16.00-17.00น.นับรวมถึงการRound wardเชาในวันหยุดราชการ 

1.3 การขึ้นดูแลผูปวยในภาควิชาศัลยศาสตรของนิสิตแพทยช้ันปที ่5   ถือวาเปนสวนหนึ่งในการดูแลผูปวยซึ่งอยู 

ภายใตการดูแลของ Extern แพทยใชทุนและอาจารยประจาํหนวย 

2.ผูปวยนอก (OPD) 

 ใหนิสิตไดตรวจผูปวยนอกดวยตนเอง โดยอยูภายใตการดูแลของอาจารยประจําหนวย นิสิตจะตองไดรับการตรวจ

ผูปวยอยางนอย 5 รายเปนอยางนอย ในชวงท่ีขึ้นปฏิบัติงาน โดยแบงเปน ผูปวยประสาทศัลยศาสตร 3 ราย ศลัยกรรมพลาสตกิ 

1 ราย และ CVT 1 ราย และบันทกึในสมุด Log book พรอมลายเซน็ตอาจารยที่ควบคมุ  

3.หอผูปวย (Wards)      

 หอผูปวยที่นิสิตแพทยแบงขึ้นหมนุเวียนปฏิบัติงานและรับผูปวยในภาควิชาศัลยศาสตร  ทั้ง  ward 12/2   ward

พิเศษ  และ ICU  และ case consult จากอายุรกรรม และกุมารเวชดวย 

4.ระเบยีบการรบั–จายผูปวยในทางศลัยกรรม 

 การจายผูปวยรบัใหม 

คนไขที่รับใหมใหแพทยใชทุนทําหนาที่จายCase ใหกับนิสิตแพทยและบันทึกรายช่ือผูปวยลงใน 

สมุดจายCase  โดยแบงรับ case นิสิต 2 คนตอผูปวย 1 ราย และใหเขียน admission note ใน chart ใหเสร็จสิ้นภายใน72  

ชั่วโมงหลังจากผูปวย Admitและสงสําเนาแนบมากับสมุด log book (ใหนิสิตทีไ่ดรับcaseบันทึกรายชื่อผูปวยลงในสมดุ

ประจําตัวดวย)กรณีทีบ่นัทกึใน log book วารบั case แตไมมสีาํเนา admissionnote จะถอืวาไมไดรบัผูปวยรายนัน้ 
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การจาย case ผูปวยเกา 

 เมื่อนิสิตแพทยข้ึนปฏิบัติงานจะมีผูปวยเกาอยูแลวจํานวนหนึ่งใหหัวหนากลุมยอยทําหนาที่แบงจายผูปวยเกาใหเพ่ือน

นิสิตแพทยช้ันปที5่โดยทําการแบงตั้งแตวนัแรกที่นิสติแพทยข้ึนปฏิบติังานนิสิตแพทยไมตองเขียนรายงานผูปวยเกาสงแตใหเขียน

สรุปรายงานผูปวย (Summary note) และแนบไวในฟอรมปรอทพรอมทั้งรับดูแลเปนเจาของCase ติดตามProgress note และ

ทําแผลดวย(ถาม)ี 

**  ผูปวยทุกCaseตองมนีสิิตแพทยเปนเจาของไข 

คําแนะนาํในการตรวจรบัและเขยีนรายงานผูปวย 

 1.1 การdiscuss case ผูปวยที่รับควรdiscuss ใหครอบคลุมทั้งในเรือ่งการวินิจฉัยการเตรียมผูปวยกอนผาตัดการ

ผาตัดวิธีการผาตัดการรักษาอื่นๆและการดูแลผูปวยหลังผาตัดทั้งหมด 

 1.2 ในการติดตามผูปวย (progress note) กอนผาตดันั้นนิสิตแพทยควรจะไดรูเรื่องผูปวยของตนเปนอยางดีวารอ

ผาตัดเนื่องจากอะไรเชนรอตรวจพิเศษหรือผูปวยจะตองเตรียมลําไสใหสะอาดหรือตองเตรียมสภาพทั่วไปใหดีข้ึนนิสิตแพทยก็ควร

จะไดติดตามผูปวยอยางใกลชิดวาเตรียมอะไรบาง, ไดผลอยางไรและตองเขียน  progress note  ลงในรายงานอยางละเอียดทุก

วัน 

 1.3 การตดิตามผูปวยหลังผาตัดในระยะแรกๆควรจะไดติดตามอยางใกลชิดทุกวันดูวามีผลแทรกซอนอะไรเกิดข้ึนบาง

และไดแกไขอยางไรและจดบันทึกลงในรายงานโดยละเอียดทุกวันจนกวาผูปวยจะอยูระยะที่ปลอดภัยดีแลว 

 

5.  การเขาชวยผาตดัและทาํหตัถการทางศัลยกรรม 

 ใหกลุมแตละกลุมดําเนินงานตามระเบียบของแตละหนวยท่ีไปปฏิบัตงิานอยูไมวาจะเปนการออก OPD การเขา OR

ใหญและOR เล็กโดยใหจัดแบงกระจายกันตามตารางปฏิบัติงานตามสายท่ีระบุในคูมือนี้นสิิตควรเขาชวยเคสผาตัดใหญอยางนอย

1 เคส และเขาชวยผาตัดเล็กอยางนอย 1 เคส 

 

6.  การฝกหตัถการ 

 นิสิตแพทยช้ันปที5่ แบงกลุมละ3 คนรับกลองฝกหตัถการในวันแรกที่ขึ้นปฏิบัติงานใหฝกความชํานาญแลวนําไปสอบ

กับอาจารยตามรายช่ือทายตารางสอนในช่ัวโมง skill lab หรือตามที่นัดกับอาจารยและใหอาจารยผูคุมเซ็นช่ือในสมดุบันทึก

หัตถการภายในวันพุธสุดทายกลุมที่ไมสงกลองหตัถการคืนภายในกําหนดจะไมมสีทิธสิอบ 

 

   หนาที่ของหวัหนากลุมรวม (1 คน)  

1.มีหนาที่แจกเคสรับใหมในแตละวัน 

2.  รับผิดชอบที่จะบอกสมาชิกในกลุมรวมวามีกิจกรรมทางวิชาการท่ีไหนเวลาใดหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

3.   เขียน Weekly schedule  แตละสัปดาหที่บอรดหนาหองประชุมศัลยศาสตรชั้น 12 

4. ติดตอประสานงานเรื่องการเรียนการสอนกับอาจารยท่ีทําการสอนและกับภาควิชาศัลยศาสตร 

5. มีหนาที่จัดรายช่ือนิสิตแพทยเปนกลุมเพ่ือทําtopic และติดตอรับหวัขอtopic กับอาจารยประจํารายวชิา 
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สรปุหวัขอสอนหวัขอสอนบรรยาย (ศศ501) 

อาจารยประจาํภาควชิาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตรมศว 

Neurosurgery 

1. ICH        นายแพทยสุรเชษฐ ศรีแกว 

2. Spinal cord injury      นายแพทยสุรเชษฐ ศรีแกว 

3. Intracranial pressure      นายแพทยอภินันท  แกวประดิษฐ 

4. CNS tumors       นายแพทยอภินันท  แกวประดิษฐ  

5. Head injury       นายแพทยไกรยศ  เกียรติสุนทร 

6. Hydrocephalus      นายแพทยไกรยศ  เกียรติสุนทร 

 

Case study 

1. Spontaneous intracerebral hemorrhage                               นายแพทยไกรยศ/ อภินันท/ สุรเชษฐ/  

2. traumatic brain injury 

 

CVT 

1. Common problems in general thoracic surgery   แพทยหญิงกรัณยรัตน เอ้ืออนสุรณ 

2. Extracorporeal circulatory support    แพทยหญิงกรัณยรัตน เอ้ืออนสุรณ 

3.  Acquired heart disease      นายแพทยชยุตม ศรีวัฒนวรชัย 

4. Congenital heart disease     นายแพทยวชิยา  วิธรุวานิชย 

5.  Blunt and penetrating chest injuries    นายแพทยชยุตม ศรีวัฒนวรชัย

Bedsideteaching 

1. Mediastinal mass      นายแพทยวิชยา  วิธุรวานิชย 

2. ICD drainage       นายแพทยวชิยา  วิธุรวานิชย 

3. Hemoptasis       นายแพทยวิชยา  วิธุรวานิชย           

4.  ICU care       นายแพทยวิชยา  วิธุรวานิชย 

                           *** ใหติดตอ อ ลวงหนา 

Plastic 

1.  Skin graft& flap      แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

2.  Burns       แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

3.  Wound healing      แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

4. Advanced wound care      แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

4.  Maxillofacial injury      แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

5. Congenital disorder in plastic surgery    แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

6.  Skin & soft tissue tumors     แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

 

หวัขอสอนTopic (ศศ511) 1. Pressure       แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์
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Pediatric surgery 

1.  Neonatal gut obstruction                                          แพทยหญิงทิภาพร  ทับทอง 

2.  Anorectal malformation                                    แพทยหญิงทิภาพร  ทับทอง 

3.  Abdominal wall defects and umbilical disorder                     แพทยหญิงทิภาพร  ทับทอง 

4.  Hirschsprung’s disease      แพทยหญิงสุคนธา  ตรีฤทธวิไิล 

5.  Hernia                                                              แพทยหญิงสุคนธา  ตรีฤทธิวไิล 

หวัขอสอนTopic (ศศ511) 

1.  Pressure sore       แพทยหญิงวรรณา  เลิศสุขสวสัดิ ์

2.  Intussusception      แพทยหญิงสุคนธา  ตรีฤทธวิไิล 

 


