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ค ำน ำ 
  
 คู่มือการเรียน การสอนและการปฏิบัติงาน ส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเล่มนี้จัดท าเพ่ือส าหรับให้อาจารย์แพทย์และ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้น าไปใช้อ้างอิงส าหรับประกอบการเรียนการสอน การประเมินผลตามหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 การปฏิบัติงานในช่วงเพ่ิมพูนทักษะ จะเป็นการน าความรู้ของแพทยศาสตรบัณฑิตมาใช้ส าหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา
และป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านเพื่อที่จะได้มีความพร้อมและความมั่นใจใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ 
 ถ้าหากแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะมีปัญหาประการใด สามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะของ
ภาควิชาที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการแพทย์ เพ่ือที่แพทย์จะได้ประโยชน์และผ่านการปฏิบัติงานในช่วงเพ่ิมพูน
ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  สามารถให้การวินิจฉัย และส่งตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการดูแลได้อย่างเหมาะสม 
2.  สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยรวมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3.  สามารถทำหัตถการที่จำเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4.  มีทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สามารถเขียนบันทึกทางการแพทย์ได ้
6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
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การปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 1.  แพทย์เพิ ่มพูนทักษะต้องหมุนเวียนปฏิบัติงานตามภาควิชาฯ หรือห้องตรวจผู ้ป่วยนอกต่างๆ ตามที่
โรงพยาบาลกำหนดให้ ดังนี้     
 - ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  1.5  เดือน  
 -  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  0.5  เดือน 
 -  สาขาศัลยศาสตร ์   1  เดือน 
 -  สาขาออร์โธปิดิกส์   1  เดือน 
 -  สาขากุมารเวชศาสตร ์   2  เดือน 
 -  สาขาสูติศาสตรแ์ละนรีเวชวิทยา   2  เดือน 
 -  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    2  เดือน 
 -  สาขาอายุรศาสตร ์   2  เดือน 

2.  การปฏิบัติงานในแต่ละภาควิชาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล    
และแนวทางปฏิบัติที่ภาควิชาน้ันกำหนดไว ้ดังที่แนบมาในคู่มือ 

3.  แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่แต่ละภาควิชาจัดขึ้น และเข้าร่วมการฝึกอบรม 
“Non-technical skill” ของโรงพยาบาล  

4.  การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ยึดตามแนวทางที่ระบุไว้
ในคู่มือนี้ 

5.  การลากิจ ลาป่วย หรือลาอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาที่ระบุไว้ในคู่มือนี ้
6.  ให ้แพทย ์ เพ ิ ่มพ ูนท ักษะบ ันท ึกข ้อม ูลข ้อม ูลห ัตถการ และการปฏ ิบ ัต ิงานลงในระบบออนไลน์                            

(TMC e-logbook) https://tmc.or.th/logbook/Auth 
7.  หลังจากได้รับการประเมิน ให้ส่งใบประเมินที่ธุรการของภาควิชาที่ขึ้นปฏิบัติงาน ซึ่งจะรวบรวมส่งให้หน่วย

กิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาลประจำโรงพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงาน 
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การประเมินผล 
 1. มีการประเมินในด้านทักษะทางคลินิกระหว่างการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์แพทย์ในแต่ละช่วงการฝึกอบรม

ตามแนวทาง Entrustable Professional Activities (EPAs) ท ั ้งการดูแลผู้ป ่วยนอกและผู ้ป ่วยในโรงพยาบาล                        
มีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วงครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังจนกระทั่งสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละสาขา 

 2.  มีการประเมินด้านพฤตินิสัยในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ด้วย multisource 
feedback โดยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านอาวุโสหรือพยาบาล มีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วงครึ่งแรก
และช่วงครึ่งหลังจนกระทั่งสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละสาขา 

 3.  มีการประเม ินในด ้านท ักษะหัตถการ ในการด ูแลผ ู ้ป ่วยระหว ่างการปฏิบ ัต ิงานตามแนวทาง                         
Direct observation of procedural skills (DOPS) โดยอาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านอาวุโสในแต่ละช่วงการฝึกอบรม  
 

หัตถการที่สำคัญ 
ตามที่แพทยสภา ได้กำหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2563       
ดังแสดงในภาคผนวก ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ควรสามารถปฏิบัติหัตถการระดับที่          
2.1 (พท.1) ได้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติหัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) ได้ภายใต้การกำกับดูแล ทางคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จึงได้จัดการฝึกอบรมและประเมินเพื่อให้สอดคล้องแนวทางดังกล่าว 
ดังนี ้
 

ตาราง 1 หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) มี 18 หัตถการ  
ลำดับที ่ หัตถการ Rotation 

1 Abdominal paracentesis Med, ER 
2 Pleural paracentesis (thoracentesis) Med, ER 
3 Venesection or central venous catheterization Med, ER, Surgery 
4 Posterior nasal packing ER 
5 Debridement of wound ER, Surgery 
6 Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue Surgery 
7 Biopsy of skin, superficial mass Surgery 
8 Joint aspiration, knee Ortho 
9 Plaster of Paris technique Ortho 
10 Endotracheal intubation (children) Ped 
11 Ultrasonography, gravid uterus OB-GYN 
12 Contraceptive drug implantation and removal OB-GYN 
13 Insertion of intrauterine contraceptive device OB-GYN 
14 Manual vacuum aspiration OB-GYN 
15 Removal of foreign body from vagina in adult OB-GYN 
16 Removal of intrauterine contraceptive device OB-GYN 
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17 Tubal ligation & resection (postpartum) OB-GYN 
18 Cervical dilatation and uterine curettage OB-GYN 

 

ตาราง 2 หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) มี 15 หัตถการ  
ลำดับที ่ หัตถการ Rotation 

1 Removal of foreign body from conjunctiva* ER 
2 Removal of foreign body from ear* ER 
3 Removal of foreign body from nose* ER 
4 Removal of foreign body from throat* ER 
5 Removal of foreign body from vagina in child*  ER 
6 Appendectomy Surgery 
7 Reduction of finger or shoulder dislocations Ortho 
8 Umbilical vein catheterization*  Ped 
9 Intraosseous access* Ped 
10 Lumbar puncture (children)*   Ped 
11 Breech assistance delivery* OB-GYN 
12 Marsupialization of Bartholin’s cyst OB-GYN 
13 Manual removal of placenta* OB-GYN 
14 Polypectomy (cervical) OB-GYN 
15 Vacuum extraction* OB-GYN 

*จัดเป็นหัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) ร่วมด้วย 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะจะผ่านหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะได้เมื่อ 
1.  ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ทำการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงการฝึกอบรม 
2.  การประเมินผลในด้านทักษะทางคลินิก จะต้องผ่านในระดับ“สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้

ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ” เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชา 
3.  การประเมินทักษะหัตถการระดับที ่ 2.1 (พท.1) ต้องผ่านในระดับ 4 คือ สามารถปฏิบัติงานได้เอง              

โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื ่อต้องการ และหัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) ควรผ่านในระดับ 3 คือ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

4. ผ่านการฝึกอบรม ACLS, PALS (เฉพาะภาคฯที่เกี่ยวข้อง), PSC, palliative care, non-technical skill และ 
quality management 

5.  ไม่มีปัญหาทางด้านความประพฤติและจริยธรรมทางการแพทย์ตลอดช่วงการฝึกอบรม และได้รับการประเมิน 
multisource feedback หัวข้อความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการดูแลผู้ป่วยด้วยจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าระดับ average 
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ระเบียบการลา  
1.  แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่มีสิทธิลา อันได้แก่  
 1.1 ลาพักผ่อนระหว่างการปฏิบัติงานในช่วง 12 เดือนแรก หรือ  
 1.2  ลากิจระหว่าง 8 เดือนแรก  
 1.3  ลาประชุมวิชาการของต่างภาควิชาในคณะฯ ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นต้องเข้าร่วม ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

แนบหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาฯที่ตนเกี่ยวข้องมาขออนุญาต เป็นกรณีไป 
2.  การลาของแพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาที่ทำการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกที่ไป

ฝึกอบรมและต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อราชการและการทำงานส่วนรวม โดยที่วันลาทั้งหมดไม่เกินสิทธิการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ดังแสดงในภาคผนวก) 

3. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องลากิจ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องเข้าร่วม โดยจะต้องไม่ผิดเงื่อนไขการลา      
ในข้อ 2 ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะแนบหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาฯ ที่ตนเกี่ยวข้องมาขออนุญาตล่วงหน้า โดย
จะพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป 

4.  การลาทุกครั้ง (ยกเว้น ลาป่วย) ต้องขอใบลาจากสำนักงานผู้อำนวยการเพื่อตรวจสอบวันลา และขอความเห็นชอบจาก 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบการลาของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และ 
 4.2  อาจารย์ประจำหอผู้ป่วย หรือ อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมในวันน้ัน  

จึงส่งใบลาที่ภาควิชาฯที่ขึ้นปฏิบัติงาน จากนั้นภาควิชาฯจะส่งใบลาไปยังสำนักงานผู้อำนวยการเพื่อทำเรื่องลาในระบบ
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

5. กรณีการลาไปรับปริญญาบัตร ให้ถือเป็นข้อยกเว้น โดยให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะยื่นใบลาพร้อมหลักฐานแสดง
จำนวนวันที่ต้องลาที่แน่นอนกับภาควิชาฯ ที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู่ และให้ภาควิชาฯ ส่งเอกสารหลักฐานมาที่สำนักงาน
ผู้อำนวยการ โดยไม่ต้องทำเรื่องลาในระบบคอมพิวเตอร ์

6.  ในการลาแต่ละครั้ง (ยกเว้น ลาป่วย) จะต้องมอบหมายงานของตนให้มีผู้รับผิดชอบแทนทุกงาน รวมถึงเวร
นอกเวลาราชการโดยแจ้งต่อหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทราบร่วมกับลงนามรับทราบลงใน
ใบลาด้วยทุกครั้ง (สามารถ รับใบมอบหมายงานได้ที่สำนักงานภาควิชาฯ) 

7.  การลาป่วย ขอให้โทรแจ้งภาควิชาฯ และหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านในทันทีที่ทราบว่าจะต้องลาป่วยนั้น และ
ในวันที่กลับมาปฏิบัติงานให้แนบใบรับรองแพทย์กับใบลาป่วยมาด้วยทุกครั้ง ส่งให้ธุรการภาควิชาฯ 

8.  การอยู่เวรพิเศษนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ช่วงนอกเวลาราชการไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ต้องไม่
กระทบกับการปฏิบัตงิานของภาควิชาฯที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู่  
 

การออกตรวจผู้ป่วยนอก และการอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการตามข้อกำหนดของภาควิชาที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู่ 
2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องปฏิบัติงานอยู่เวรส่วนกลางทั้งในและนอกเวลาราชการตามที่โรงพยาบาลจัดไว้ 

ขณะที่ปฏิบัติงานใน rotation ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่องแนวทางการจัดเวรแพทย์เพ่ือออกปฏิบัติงานอยู่เวรส่วนกลางที่โรงพยาบาลมอบหมาย 

3. ไม่อนุญาตให้แพทย์ออกปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันโดยเด็ดขาด 
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4. ระเบียบการออกตรวจ 
 4.1 ให้ขึ้นปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด (สายไม่เกิน 15 นาที) 
 4.2  ลงพักตามเวลาที่กำหนด 
 4.3  ห้ามออกจากห้องตรวจก่อนเวลาที่กำหนด 
 4.4  ให้ลงบันทึกลายมือช่ือทุกครั้งที่ออกตรวจ เพื่อการเบิกค่าตอบแทนการอยู่เวร 
5. หากมีการแลกเวร ให้ปฏิบัติดังนี ้
 5.1 ให้แจ้งห้องตรวจและหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาลประจำโรงพยาบาล งานบริหาร

โรงพยาบาลรับทราบก่อนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน โดยหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาลฯ จะเปลี่ยนชื่อ
แพทย์ที่ปฏิบัติงานแทนในตารางเวรดังกล่าวให้ 

 5.2  หากเกิดปัญหาแพทย์ไม่มาปฏิบัติงานอยู่เวรแพทย์ที่มีรายชื่อในตารางเวรตามที่โรงพยาบาลจัด 
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีดังกล่าว 
 

ตารางการหมนุเวียนปฏิบัตงิานของแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 (Rotate) ประจำปีการฝึกอบรม 2565 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 

 

เดือน / ป ี OPD/ Fammed ศัลย ์/ ออร์โธฯ กุมารฯ สูต–ินรีเวชฯ ER อายุรฯ 
มิถุนายน 65 
กรกฎาคม 65 A F E D C B 

สิงหาคม 65 
กันยายน 65 

B A F E D C 

ตุลาคม 65 
พฤศจิกายน 65 

C B A F E D 

ธันวาคม 65 
มกราคม 66 

D C B A F E 

กุมภาพันธ์ 66 
มีนาคม 66 

E D C B A F 

เมษายน 66 
พฤษภาคม 66 

F E D C B A 

 

การปฏิบัติงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ / ออร์โทปิดิกส ์
1. กลุ่มที่ม ี11 คน  : แพทย์ลำดับท่ี 1 – 6  ในเดือนคู่ให้ปฏิบตัิงานที่ ภ.ศัลยศาสตร์  ในเดือนคีใ่หป้ฏิบัติงานที่ ภ.ออร์โทปิดิกส ์

                  : แพทย์ลำดับท่ี 7 – 11  ในเดือนคู่ให้ปฏิบตัิงานที่ ภ.ออร์โทปิดิกส ์ ในเดือนคี่ให้ปฏิบัติงานที่ ภ.ศัลยศาสตร ์
2. กลุ่มที่ม ี12 คน  : แพทย์ลำดับท่ี 1 – 6  ในเดือนคู่ให้ปฏิบตัิงานที่ ภ.ศัลยศาสตร์  ในเดือนคีใ่หป้ฏิบัติงานที่ ภ.ออร์โทปิดิกส ์
                 : แพทย์ลำดับที่ 7 – 12  ในเดือนคู่ให้ปฏิบัติงานที่ ภ.ออร์โทปิดิกส์  ในเดือนคี่ให้ปฏิบัติงานที่ ภ.ศัลยศาสตร์ 
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รายช่ือแพทยเ์พิ่มพูนทักษะแบ่งตามกลุ่มปฏิบัติงาน 
กลุ่ม A กลุ่ม B 

1 นพ.กฤตโชค ธิราพืช กุมารเวชศาสตร์ มช. 1 นพ.ณัฏฐพงศ์ เพชระบูรณิน กุมารเวชศาสตร์ มช. 
2 พญ.ทีปกา สร้างตระกูล จักษุวิทยา มช. 2 พญ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุล จิตเวชศาสตร์ มช. 
3 พญ.ชวพรรณ ดีวิจิตร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช. 3 พญ.วิมลรัฐ ธารนพ เวชศาสตร์ฟื้นฟู มช. 
4 พญ.วิชญาพร จันทร์ฟุ้ง โสต ศอ นาสิกวิทยา มช. 4 นพ.ลภทัศ ตั้งสง่า ออร์โทปิดิกส์ มช. 
5 นพ.อธิป พัฒนการุณย์ ออร์โทปิดิกส์ มช. 5 นพ.ศุภมิตร เตชอังกูร ศัลยศาสตร์ มช. 
6 นพ.อนาวิล อโนมะศิริ อายุรศาสตร์ มช. 6 พญ.ปราณปริยา ฮี้เกษม อายุรศาสตร์  มช. 
7 นพ.คุณัชศ ์ ด่านอุดม รังสีวิทยาวินิจฉัย มช. 7 พญ.ปิยธิดา สืบวงศ์ล ี นิติเวชศาสตร์ มช. 
8 พญ.ณกานต์ ธนกิติธรรม วิสัญญีวิทยา มช. 8 พญ.ภัทราวรรณ ผลมาก รังสีวิทยาวินิจฉัย มช. 
9 พญ.เบญชญา พันทอง สูติศาสตร์ฯ มช. 9 นพ.ปวรุจ ริเริ่มสุนทร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช. 
10 นพ.ธนัช สู่ประเสริฐ ศัลยศาสตร์ มช. 10 นพ.อภินันท์ งามจำรัส สูติศาสตร์ฯ มช. 
11 นพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์ อายุรศาสตร์โรคเลือด มช. 11 นพ.ภูมิ กนกวิจิตร ประสาทวิทยา  มช. 
12 พญ.กิตติมา จริยะวัฒนา อายุรศาสตร์  มช.      

กลุ่ม C กลุ่ม D 
1 นพ.ธนชา ลาภมหานนท์ กุมารเวชศาสตร์ มช. 1 นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์ กุมารเวชศาสตร์ วพม. 
2 พญ.คณิตา หมั่นการ ชีวเคมี มช. 2 พญ.ปฏิมา สุจิภิญโญ จักษุวิทยา จุฬาฯ 
3 พญ.ปณิกา ประพุทธ์พิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช. 3 พญ.ปัญญภัสสร์ ศรีสุบัติ รังสีรักษาฯ มศว. 
4 พญ.สิริณ กังสนารักษ์ โสต ศอ นาสิกวิทยา มช. 4 พญ.สิรินทรา มณีฤทธิ์ วิสัญญีวิทยา มศว. 
5 นพ.กุลวรรณ์ ศรีสกุลชวาลา ประสาทศัลยศาสตร์ มช. 5 นพ.พีรพล หม่อมศิลา ศัลยศาสตร์ทรวงอก รามาฯ 
6 นพ.ชาคริฐน์ บุญชัยแสน อายุรศาสตร์  มช. 6 นพ.พิริยะ บุญสร้างสุข อายุรศาสตร์  มช. 
7 พญ.ภัทรมน วุฒิวณิชย ์ รังสีวิทยาวินิจฉัย มช. 7 พญ.เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู มธ. 
8 นพ.พงศ์ปณต จินดาสุ่น เวชศาสตร์ครอบครัว มช. 8 พญ.กัญญ์วรา พรหมอินทร์ วิสัญญีวิทยา ศิริราชฯ 

9 พญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา สูติศาสตร์ฯ มช. 9 พญ.ไอริณ ยงเมธาวุฒิ จิตเวชศาสตร์ มฟล. 
10 พญ.หทัย วรชัยสวัสดิ์ ศัลยศาสตร์ มช. 10 นพ.ภาคภูมิ จันทราพิทักษ์ อายุรศาสตร์ มศว. 
11 นพ.พงศธร วิริยะศิริ อายุรศาสตร์  มช. 11 นพ.กรณ์พงศ์ สิริพงศ์พล ออร์โทปิดิกส์ มช. 
     12 นพ.อุกฤษฏ์ กิตติวิบูลย์ ศัลยศาสตร์ มช. 

กลุ่ม E กลุ่ม F 
1 พญ.พิมพ์ชนก รองเดช กุมารเวชศาสตร์ มช. 1 นพ.สุกิจ ลิ้มศิริวัลลภ กุมารเวชศาสตร์ มศว. 
2 นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสง นิติเวชศาสตร์ มช. 2 พญ.มาริน พัฒนะพัฒนา จักษุวิทยา มธ. 
3 พญ.ภาศิริ สิงหศิริ เวชศาสตร์ครอบครัว มช. 3 พญ.อภิญญา ทิพย์สุเนตร วิสัญญีวิทยา มอ. 
4 พญ.พิชชา ตันสุวรรณนนท์ โสต ศอ นาสิกวิทยา มช. 4 นพ.ปณิธย ์ วัฒนาอาษากิจ ศัลยศาสตร์ จุฬาฯ 
5 นพ.เมธาสิทธิ์ ลำเจียกสุวรรณ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มช. 5 พญ.ศศิพิมพ ์ พุ่มวิวัฒนศริิกุล อายุรศาสตร์ ศิริราชฯ 

6 นพ.อนณ ยงเมธาวุฒิ อายุรศาสตร์  มช. 6 นพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนา อายุรศาสตร์โรคเลือด มช. 
7 พญ.ภัณฑิรา อุดมพรวัฒนะ กุมารเวชศาสตร์ มช. 7 พญ.อมราพร จันทร์กระจ่าง สูติศาสตร์ฯ ศิริราชฯ 

8 นพ.จิโรจ เชิญขวัญศรี รังสีวิทยาวินิจฉัย มช. 8 พญ.อภิสรา พั่ววงษ์แพทย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา มศว. 
9 พญ.กุลนิษฐ์ ชูมณี ศัลยศาสตร์ มช. 9 พญ.กชกร จึงสกุลรุจิเรข วิสัญญีวิทยา รามาฯ 
10 นพ.รัฐกร คำศร ี ออร์โทปิดิกส์ มช. 10 นพ.สรวิศ วิหคาภิรมย์ อายุรศาสตร์ ศิริราชฯ 

11 พญ.ศุภิสรา จันทรอมรกุล อายุรศาสตร์  มช. 11 นพ.เศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ออร์โทปิดิกส์ มช. 
     12 นพ.ภคินทร์ สุวิมลธรรมคุณ กุมารศัลยศาสตร์ มช. 
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : เพื ่อให้แพทย์เพิ ่มพูนทักษะมีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
ดังต่อไปนี ้

1. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วย 
2. ส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น 
3. ให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม 
4. ระบุข้อจำกัดในการดูแลภาวะเจ็บป่วยและจัดการประสานส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
5. ให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยคำนึงถึงบริบทผู้ป่วย 
6. ทำหัตถการพื้นฐานในการให้การวินิจฉัยและรักษาได ้
7. วางแผนจำหน่ายหรือส่งต่อผู้ป่วยได ้
8. ให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวได ้
9. มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
10. ให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
11. จดบันทึกข้อมูลการดูแลในเวชระเบียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : 15 วัน  โดยจัดให้รับผิดชอบดังนี้ 

1. ตลอดระยะเวลา 15 วัน ให้ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครัว 
ในการดูแลผู ้ป ่วยบนหอผู ้ป ่วยอันได้แก่ หอผู ้ป ่วยในสุจิณโณ 3 (หอดูแลผู ้ป ่วยประคับประคอง)               
และรับปรึกษาการดูแลแบบประคับประคองจากหอผู้ป่วยอื่นในโรงพยาบาล  

2. ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก palliative care 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่จัดสรรให้ 
3. ออกเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่จัดสรรให้ 
4. ไม่มีเวรนอกเวลาที่จัดสรรโดยภาควิชาฯ แต่ให้รับผิดชอบเวรที่ทางโรงพยาบาลจัดสรรตามปกติ 

 

อาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
1. ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย ์
2. อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน ์
3. อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล 

 

ข้อปฏิบัติในภาพรวม 
1. ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. อยู่เวรในโรงพยาบาล ตามที่โรงพยาบาลกำหนด  
3. การลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ต้องแจ้งให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านประจำเดือน รับทราบทุกครั้ง           

และปฏิบัติตามระเบียบการลาให้ถูกต้อง (มอบหมายงานโดยระบุรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนให้ชัดเจน) 
4. ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล หรือที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ อย่างเคร่งครัด 
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การปฏิบัติงาน 
1.  การปฏิบัติงานร่วมกับทีมดูแลประคับประคอง (palliative care) 

1.1  ข้อปฏิบัติในหอผู้ป่วย  
-  แพทย์เพิ่มพูนทักษะจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานร่วมกับสายในวันแรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน 
-  เป็นเจ้าของไข้ผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ราย  
- ในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ให้ไป round กับแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวที่วน 

palliative care กับสายที ่ตนได้ร ับมอบหมาย (*** ขอให้นัดหมายกับแพทย์ประจำบ้านไว้ล่วงหน้า)            
โดยหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านของทีมดูแลประคับประคองจะอธิบายหลักการดูแลผู้ป่วย palliative care พื้นฐาน 

- ในช่วงวันถัดมาจนถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้เริ่มปฏิบัติงาน 8.30 น. โดยให้ไป round ผู้ป่วยที่ตน
รับเป็นเจ้าของไข้ ประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้หลักการการดูแลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ประเมิน
ปัญหาของผู้ป่วยให้ครบทุกด้าน (biological, psychological, social and spiritual) ประเมินผลการรักษา
ที่ผู้ป่วยเคยได้รับหรือกำลังได้รับอยู่ ประเมิน/สอบถามแผนการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้ ประเมินความ
เข้าใจตัวโรคและแผนการรักษาของผู้ป่วยและครอบครัว เมื่อ round ผู้ป่วยที่รับเป็นเจ้าของไข้เสร็จให้ไป 
round  กับแพทย์ประจำบ้านต่อ 

- ทุกวันเวลา 10.00 น. ให้เข้าร่วม case conference และนำเสนอผู้ป่วยที่ตนเองรับเป็นเจ้าของไข้ 
ปรึกษาแนวทางการรักษารวมไปถึงแนวทางการสื่อสารกับอาจารย์ palliative care ผู้ควบคุม conference 
(ในวันแรก อาจารย์จะมอบหมายผู้ป่วยที่จะต้องรับเป็นเจ้าของไข้) 

- ท ุกว ันหล ังจบ case conference เวลาประมาณ 11.00 น. ให้  round ward ก ับอาจารย์             
และแพทย์ประจำบ้านประจำสาย ซึ่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะมีหน้าที่เขียนรายงานรับผู้ป่วย เขียน progress 
note สั่งการรักษา ทำหัตถการต่าง ๆ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว และเข้าร่วมการทำ family meeting ของผู้ป่วยในสายทุกราย 

- ในวันสุดท้ายที ่ปฏิบัติงานของสัปดาห์นั ้น ให้สะท้อนการเรียนรู ้จากการวน palliative care             
(ไม่ต้องเตรียม slide) กับอาจารย์ที่ควบคุมกิจกรรม case conference (** ให้กรอกข้อมูล การสะท้อนการ
เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทาง
ในอนาคตของตนเอง ในใบประเมินก่อนส่งให้กับอาจารย์) 

- สื่อสารการปฏิบัติงานเมื่อวน palliative care ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในกลุ่มคนต่อไปที่จะขึ้นปฏิบัติงาน 
 1.2 ข้อปฏิบัติในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  

- ในวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ให้ปฏิบัติงานที่ OPD palliative care โดยให้แจ้ง
แก่พยาบาลที่ OPD ว่าเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะมาปฏิบัติงาน 

- ให้ตรวจผู ้ป่วยและบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 1 ราย และปรึกษาอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานที่ OPD ในวันนั้น หลังจากตรวจผู้ป่วยแล้วให้สังเกตการตรวจผู้ป่วยของอาจารย ์

- ในการตรวจผู้ป่วยให้ประเมินเช่นเดียวกับการรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ให้ปรึกษาอาจารย์ก่อนทุกครั้งที่
ต้องการสั่งการรักษา  
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2.  การเยี่ยมบ้าน 
- ภาควิชาฯจะทำการจัดตารางปฏิบัติงานให้ล่วงหน้า โดยจะมีโอกาสได้ปฏิบัติงาน 1- 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับ

จำนวนวันหยุดราชการและจำนวนผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว) ทั้งนี้กรุณาดูวันปฏิบัติงานให้เรียบร้อย หาก
ไม่สามารถมาได้ในวันที่ระบุ กรุณาแลกกับแพทย์ท่านอื่นก่อนล่วงหน้า โดยระวังการกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
ส่วนอื่นด้วย (ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของแพทย์เพิ่มพูนทักษะเอง หากมีปัญหาที่เกิดจากการแลกกันดังกล่าว
นั้น ภาควิชาจะส่งเรื่องให้โรงพยาบาลและองค์กรแพทย์เป็นผู้พิจารณาจัดการปัญหา) หากในวันดังกล่าวไม่
สามารถมาปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านได้ ทางภาควิชาฯอาจไม่สามารถจัดชดเชยให้ได้และจะถือว่าขาดกิจกรรม
ดังกล่าวไป ซึ่งมีผลต่อการประเมิน 

- การเยี่ยมบ้าน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา อันได้แก่ ช่วงเช้า (8.30-12.00) และช่วงบ่าย (12.30 -16.00) โดยจะ
เป็นการ conference ก่อนเยี่ยมบ้าน ประมาณ 30 นาที และออกเดินทางเยี่ยมบ้านประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง         
ผู้ให้บริการประกอบไปด้วยแพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลประจำภาควิชา (ในบางครั้งอาจมีอาจารย์แพทย์ร่วมด้วย) 
ดังนั้น ขอให้ทำการนัดหมายเวลาและสถานที่กับพยาบาลเยี่ยมบ้านก่อนล่วงหน้า 1 วัน ที่หน่วยเยี่ยมบ้าน
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมในการวางแผนการดูแล แบ่งหน้าที่ และ
ดำเนินการเยี่ยมจนถึงสรุปแผนการดูแลผู้ป่วย  

- บทบาทของแพทย์เพิ่มพูนทักษะในกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ให้ร่วมวางแผนการดูแล ร่วมประเมินผู้ป่วย ณ บ้านผู้ป่วย 
และอภิปรายสรุปการดูแลผู้ป่วยในวันนั้น ให้เป็นผู้บันทึกเวชระเบียน (OPD card เยี่ยมบ้าน) ของผู้ป่วยรายนั้น
และให้แพทย์ประจำบ้านตรวจทานก่อนนำไป scan ลงระบบต่อไป 

- หลังจบกิจกรรมจะต้องทำการสะท้อนการเรียนรู้  และคิดประเด็นวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ
สาขาเฉพาะทางในอนาคตของตนเองกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (** ให้กรอกข้อมูลการ
สะท้อนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสาขา
เฉพาะทางในอนาคตของตนเอง ในใบประเมินก่อนส่งให้กับอาจารย์) 

 

ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานในแต่ละวัน (ปฏิบัติงานกับสายที่ได้รับมอบหมาย) 
 8:30 – 10.00 น. 10.00 – 11:00 น. 11.00 – 12.00 น. 13:00 – 16:00 น. 

จันทร ์ Ward round Case conference Ward round Ward round 
อังคาร*HV Ward round Case conference Ward round Ward round / OPD** 

พุธ Ward round PC grand round conference Ward round 
พฤหัส*HV Ward round Case conference Ward round Ward round / OPD** 

ศุกร ์ Ward round Case conference Ward round Ward round 
*ในวันดังกล่าวอาจได้ไปทำกิจกรรมเยี่ยมบ้าน (HV) ให้ตรวจสอบวันและเวลาเยี่ยมบ้านที่ทางภาควิชาจัดสรรให้ล่วงหน้า หากไม่มีรายชื่อ
เยี่ยมบ้าน ให้ปฏิบัติงานตามตารางปกติของ PC 
**วันออก OPD ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะสอบถามจากหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน PC ตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน โดยต้องไม่ชนกับวันที่มี
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
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การประเมินผล 
จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ  ในการดูแลผู้ป่วยและการ

ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการสังเกตระหว่างปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา
ของผู้ป่วยและความครบถ้วนในการบันทึกรายงานผู้ป่วยในเวชระเบียน โดยผู้ให้การประเมินนั้นประกอบด้วย แพทย์
ประจำบ้าน อาจารย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แบบประเมินมี 2 แบบประเมิน (ใช้ 1 ใบต่อผู้ประเมิน 1 ท่าน) ได้แก่ 
1. แบบประเมินทักษะทางคลินิกสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้ประเมินด้วยตนเอง(ก่อนส่งให้ผู้

ควบคุมกิจกรรมประเมิน)และประเมินโดยผู้ควบคุมกิจกรรม 3 กิจกรรม (3 ใบ)  
2. แบบประเมิน Multisource feedback สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้ประเมินโดยผู้ร่วม

กิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในแบบประเมิน อันได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์และทีมสหสาขา
วิชาชีพจำนวน 5 ท่าน (5 ใบ) 

ดังนั้นเมื่อจบ rotation ภาควิชาฯจะต้องได้รับใบประเมินของแพทย์เพิ่มพูนทักษะทั้งหมด 8 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการประสานงาน ให้ติดต่อสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โทร 053-935462* 
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชาศัลยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม มีความรู้ความสามารถทางด้านศัลยกรรมตามเกณฑ์  

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 มีเจตคติและจริยธรรมเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 1 เดือน โดยกำหนดให้ดูแลผู้ป่วยในหน่วยที่ได้รับมอบหมาย ทั้งบนหอผู้ป่วย ตึกผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด 
 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โสภณ ศิวชาต ิ  ประธานคณะกรรมการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ จักกริช ดิษธรรม  รองประธานคณะกรรมการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
3.  อาจารย์นายแพทย์ วรกิตติ ลาภพิเศษพันธ ์  เลขานุการ คณะกรรมการ 
4.  อาจารย์นายแพทย์ เอกรินทร์ ศุภตระกูล   คณะกรรมการ 
5.  อาจารย์แพทย์หญิง โอบเอื้อ หอมจันทร ์   คณะกรรมการ 
6.  นางสาวนัทนันท์  ดาหา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
1.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิมล ศิริมหาราช  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร ์

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
1. ตรวจและดูแลรักษารับผิดชอบผู ้ป่วยในหอผู ้ป่วยศัลยกรรม ห้องตรวจผู ้ป่วยนอก และผู ้ป่วยฉุกเฉิน           

ตามที่กำหนดให้ พร้อมทั้งบันทึกประวัติ ผลการตรวจและการรักษา รวมทั้ง progress note ได้เป็นอย่างดี 
2. ทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำหรือสอน และควบคุมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

ร่วมกับอาจารย์และ/หรือแพทย์ประจำบ้าน 
3. เขียนใบปรึกษาเมื่อต้องการคำแนะนำหรือดูแลรักษาผู้ป่วยจากภาควิชาอื่นโดยบันทึกประวัติผลการตรวจ  

และการรักษา รวมทั้งการดำเนินโรคอย่างมีระเบียบแบบแผน 
4. สรุปรายงานผู้ป่วยลงในเวชระเบียนและบัตรตรวจผู้ป่วยนอกให้เรียบร้อยภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วย

ได้ถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
5. เข้าช่วยหรือสังเกตการผ่าตัดเมื่อปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยแล้วเสร็จ 
6. อยู่เวรในโรงพยาบาลตามที่ภาควิชาฯและโรงพยาบาลกำหนด ห้ามไม่ให้ไปอยู่เวรนอกโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด  
7. การลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจำหน่วยและแพทย์ประจำบ้านในหน่วยรับทราบทุกครั้ง

และปฏิบัติตามระเบียบการลาให้ถูกต้อง 
8. หน้าที่อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล หรือที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยที่ปฏิบัติงาน  
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การปฏิบัติงาน  
แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ผ่านแผนกศัลยกรรมจะถูกจัดให้อยู่เฉพาะในหน่วยศัลยกรรมทั่วไป ประกอบด้วย หน่วย

ศัลยกรรมทางเดินอาหารส่วนบน หน่วยศัลยกรรมทางเดินอาหารส่วนล่าง หน่วยศัลยกรรมตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 
หน่วยศัลยกรรมศีรษะ คอและเต้านม หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด และหน่วยศัลยกรรมทรวงอกทั่วไป แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะจะปฏิบัติงานในหน่วยใดหน่วยหนึ่งตลอดเวลา 1 เดือน ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป  
(สามารถศึกษาได้ใน rotation ของแต่ละสาย) 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือของแต่ละหน่วยที่ตนขึ้นปฏิบัติงาน ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 กำหนดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เข้าห้องผ่าตัดเล็ก (ชั้น10 อาคารศรีพัฒน์) เพื่อเป็นการฝึกการทำหัตถการ เช่น excision skin/subcutaneous mass, 
lymph node biopsy เป ็นต ้น ตาม  requirement ของแพทยสภา โดยจะม ีอาจารย ์หร ือแพทย์ประจำบ้าน             
เป็นผู้ควบคุมดูแล (ทั้งนี้แพทย์ควรสอบถามที่ห้องผ่าตัดเล็กก่อนทุกครั้งว่ามีผู้ป่วยในตารางหรือไม่)   

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แผนกศัลยกรรมทั่วไปมีกำหนดเวรรับผู้ป่วยฉุกเฉินแบ่งตามหน่วย ดังน้ี 
วันจันทร ์ Upper GI/Lower GI 
วันอังคาร HBP 
วันพุธ HNB 
วันพฤหัสบด ี Vascular 
วันศุกร-์อาทิตย์  แต่ละหน่วยสลับกันรับผู้ป่วยใหม่เวียนกันไป 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาราชการรับผู้ป่วยฉุกเฉินในวันที่เป็นเวรของหน่วยที่ตนสังกัดและให้

อยู่เวร stand by เป็น first call ในกรณีที่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยอาจมีปัญหาที่ต้องดูแลแก้ไข โดยให้อยู่เวรสลับกับแพทย์
ประจำบ้านชั้นปีที่1 และ 2  โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ extern และร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยกับแพทย์ประจำบ้านใน
หน่วย แต่ไม่เกิน 10 เวรต่อเดือน 
 

สำหรับหน่วย General thoracic surgery รับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกวัน แต่จะรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาทางศัลยกรรม
ทรวงอกเท่านั้น และกำหนดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่เวรหน่ึงวันเว้นสองวัน 
การประเมินผล  

1. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาซึ่ง          
จะประเมินผล 2 ครั้ง ทุก 15 วัน โดยอาจารย์ประจำหน่วยที่ปฏิบัติงาน  

2. ผ่านการประเมิน EPA กระบวนการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม โดยได้ผลการประเมินในระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย 
1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์) แพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องเป็น   
ผู้ติดต่ออาจารย์ประจำหน่วยให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะขอทำการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

3. ผ่านการประเมินหัตถการตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภาโดย
ต้องผ่านการประเมินหัตถการระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (พท.1 และ 2 ) ต่อไปนี้ คือ  
- Excision skin/subcutaneous tissue lesion 
- Wound debridement (หัตถการนี้สามารถประเมินเมื่อผ่าน rotation ER ได้) 
- Appendectomy 
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* แพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและแจ้งต่ออาจารย์ผู้ดูแลหรือหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรในวันนั้น
ก่อนทำการประเมินทุกครั้ง 
** แพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องผ่านการประเมินหัตถการทั้ง 3 อย่างจึงจะถือว่า ผ่านการประเมินหัตถการของแผนกศัลยกรรม 
*** แพทย์เพิ่มพูนทักษะหน่วยศัลยกรรมทรวงอกทั่วไปให้อยู่เวรทุกวันศุกร์เพื่อเก็บหัตถการ appendectomy กับ
หน่วย general surgery ที่อยู่เวรในวันนั้น 
 

แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation Upper GI 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1. รศ.นพ.ม.ร.ว. ธีรภัทร    จักรพันธ์ (อ.พิเศษ) 
2. รศ.พญ.สิริกาญจน ์ ยามาดะ (หัวหน้าหน่วย)  
3. ผศ.นพ.พันธุ์ภัทร  จักรพันธ์ 

 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาย Upper GI 
 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation Colorectal 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1.  ผศ.นพ.ไพศิษฏ ์ ศิริวิทยากร (อ.พิเศษ) 
2.  รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์ (หัวหน้าหน่วย) 
3.  อ.นพ.วรวิทย์ ฆังตระกูล 
4.  ผศ.นพ.สุวรรณ แสนหมี่  
5.  อ.นพ.เอกรินทร์  ศุภตระกูล 
 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาย Colorectal 

 
 
 
 
 
 
 

7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

จันทร์ Ward round

อังคาร Ward round Ward round

พุธ Ward round

พฤหัส Ward round Ward round

ศุกร์ Ward round

Ward round New case conf & Journal Topic

Endoscope 14 B

Ward round Department Activity

13.00-14.00

Ward round OPD 101 OPD 101

OR ห้อง 2

7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 16.00-17.00

จันทร์

อังคาร Ward round

พุธ

พฤหัส Ward round

ศุกร์

Ward round

Ward round

Ward round Department Activity

Ward round New case conf & Journal Topic

Ward round

OR ห้อง 2

Endoscope 14 B Ward round

14.00-15.00 15.00-16.00

Ward round OPD 101 OPD 101 Ward round
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แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation HBP 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1. รศ.นพ.ไตรจักร    ซันดู (อาจารย์พิเศษ) 
2. ผศ.นพ.อานนท์     โชติรสนิรมิต 
3. ผศ.นพ.สัณหวิชญ์   จันทร์รังส ี
4. อ.นพ.วรกิตติ  ลาภพิเศษพันธ์  

 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาย HBP 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation HNB 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1. ผศ.นพ.สมศักดิ์    สุมิตรสวรรค์ (อาจารย์พิเศษ) 
2. ผศ.นพ.ทรงพล      ศรีสุโข (อาจารย์พิเศษ) 
3. อ.พญ.อารีวรรณ     สมหวังประเสริฐ (หัวหน้าหน่วย) 
4. ผศ.นพ.กีรติ          วัชราชันย ์
5. ผศ.พญ.ปัญจพร     วงศ์มณีรุ่ง 
6. ผศ.นพ.จักรกริช     ดิษธรรม  

 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาย HNB 

 
 
 
 
 
 

7.00-8.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

จันทร์ Ward round Ward round

อังคาร Ward round

พุธ Ward round

พฤหัส Ward round

ศุกร์ ward round Ward round

Pre op conference and journal 
club

OR 9 (2 สัปดาห์ เว้น 2 สัปดาห์)

Ward round Transplant clinic
MDT or LT 

conf.

12.00-13.00 13.00-14.00

OR ห้อง 4,7

Ward round OPD 101 OPD 101

8.00-9.00

New admission 
conference

OR ห้อง 2

7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 14.00-15.00 16.00-17.00

อังคาร ward round

พุธ

พฤหัส ward round

ศุกร์ Ward round

Ward round

ward round OPD 101 OPD 101 Ward round

OR ห้อง 9 Ward round

13.00-14.00 15.00-16.00

จันทร์ ward round
New case Admission

pre op & Journal
Breast Planning clinic Ward round

10.00-11.00

OR ห้อง 9

ward round Department Activity
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แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation Vascular Surgery 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1.  ศ.นพ.กำพล         เลาหเพ็ญแสง (อาจารย์พิเศษ) 
2.  ศ.นพ.กิตติพันธ์     ฤกษ์เกษม (หัวหน้าหน่วย) 
3.  ผศ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ ์
4.  ผศ.นพ.สารนาถ  ออรพินท ์
5.  ผศ.นพ.เติมพงศ์ เรียนแพง 

  

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาย Vascular 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานใน Rotation Chest Surgery 
อาจารย์ประจำหน่วย 

1. ผศ.นพ.วัฒนา       ขัตติพัฒนาพงษ์ (อาจารย์พิเศษ) 
2. รศ.นพ.สมเจริญ    แซ่เต็ง 
3. รศ.ดร.นพ.อภิชาติ  ตันตระวรศิลป ์
4. ผศ.นพ.โสภณ  ศิวชาต ิ

 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาย Chest surgery 

 
 
 
 
 

7.00-8.00 9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 15.00-16.00

จันทร์

อังคาร Ward round

พฤหัสบดี

ศุกร์

OPD 101

New case admission Ward round Department activity X-ray conference

16.00-17.00

Ward round OR 6

OR 7

พุธ Ward round
OR 4 สัปดาห์ เว้น สัปดาห์

Ward work Journal club& MM

8.00-9.00 10.00-11.00 13.00-14.00 14.00-15.00

OR 8 เว้น สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน

Ward round OPD 101

7.00–8.00 9.00–10.00 11.00–12.00 12.00–13.00 14.00–15.00 15.00–16.00 16.00–17.00

จันทร์ Ward Round

พุธ

ศุกร์ Ward Round
Department Activity

Bronchoscopy

Ward Round OR 9

พฤหัสบดี Ward Round OPD 101
Journal &

Topic
OPD 101

(10:30-12:00)

Pre & Post op

conference

(13:30-16:00)

8.00–9.00 10.00–11.00 13.00–14.00

OR5

อังคาร Ward Round

New case

conference
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชาออร์โทปิดิกส ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 
หลังจากผ่านการปฏิบัติงานภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คือ มีความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกที่พบบ่อยตามเกณฑ์ผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 และสามารถให้การวินิจฉัย การรักษาเบ้ืองต้น พร้อมทั้งคำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้  
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1.  ปฏิบัติตามตารางเวลาตามที่ระบุในแต่ละ rotation ทั้ง OR, OPD, ward round, conferences และ ER 
2.  การอยู่เวร ให้อยู่เวร On call ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านตลอดเวรและมีส่วนช่วยในการเตรียม morning 

conference 
3.  ยื่นแบบประเมินให้อาจารย์แพทย์ประจำสายเมื่อเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละช่วง  
4.  มีเวลาเข้าฟังการบรรยายวิชาการ และ Morning conferences  ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด 
5.  ควรเข้าฟังบรรยายทุกครั้งและทำการสแกนลายนิ้วมือทุกเช้าวันทำการ (ก่อนเวลา 07.30 น.) 
6.  ปฏิบัตงิานในสาย trauma unit (2 สัปดาห)์ และสาย adult unit (2 สัปดาห)์ 

 

การประเมินผลตามหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ 
1.  หาผู้ป่วยนอก 1 ราย และหาผู้ป่วยใน 1 ราย เพื่อตรวจและรับการประเมิน EPA จากอาจารย์ประจำสาย 
2.  ได้รับการประเมินในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 

เกณฑ์ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน 
1.  มาปฏิบัติงานไม่ครบ 80% ตามตารางที่กำหนดไว ้
2.  ไม่อยู่เวร หรือไม่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามตารางที่กำหนด 
3.  มีปัญหาด้านความรับผิดชอบอื่นๆ หรือไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ ที่จำเป็นต้องดูแล

รักษาได้ 
 

แนวทางปฏิบัติของภาควิชา 
1.  ทำหนังสือแจ้งภาควิชาฯต้นสังกัดว่า ปฏิบัติงานบกพร่องขณะผ่านปฏิบัติงานที่ภาควิชาออร์โทปิดิกส ์
2.  ให้มาปฏิบัติงานซ้ำที่ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ใหม่เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
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ตารางปฏิบัติงาน  internship in orthopedics department  
สาย  Trauma A, B 

 *7:30  -  8/9:00 น. 8/9:00  – 12:00 น. 13:00 – 16:30 น. 
จันทร์ Morning Conference Service round Department conference 
อังคาร Morning Conference OR / ward round  OR / ward round 
พธุ Morning Conference OPD/ Ward round OPD/ Ward round 
พฤหัส Morning Conference Ward round Ward round 
ศุกร ์ Morning Conference OPD/OR/ Ward round OPD/OR/ Ward round 

*Morning conference เวลา 07.30 – 08.00 น. ในวันปกติ และเวลา 07.30 – 09.00 น. ในทุกวันจันทร์ หรือวันที่
ห้องผ่าตัดถูกกำหนดให้เริ่ม เวลา 09.00 น. 
Morning conference 

1.  ฟังบรรยายวิชาการตามโปรแกรมของภาควิชาฯ   
2.  Film interpretation and conference case discussion  

Service round / Ward round 

• บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้ครบถ้วน ระหว่างการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยหนัก 

• สอนและดูแลความประพฤติแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6  
Department conference อื่นๆ 

ให้เข้าร่วม Conference อื่นๆ ของภาควิชา ที่ห้องเรียน 2  
OPD 

เวลา 09.30 - 16.00 น. การดูแลผู้ป่วยทุกรายควรอยู่ภายใต้การกำกบัดูแลของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านปีที ่3 
OR 

• เข้าช่วยผ่าตัด เมื่อมีการขอความช่วยเหลือช่วยผ่าตัดจากแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรืออาจารยป์ระจำสาย 

• Emergency Case (OR) เข้าช่วยผ่าตัด เมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3,4 หรือ 
อาจารย์แพทยท์ี่อยู่เวร 

ER  

• ร่วมดูแลผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ที่มารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน 

• ควรมาดูผู้ป่วยภายใน 15 นาที หลังจากได้รับการตาม 

• ต้องปรึกษา Resident 3 หรือ 4 ที่อยู่เวรทุกเคส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 -  
 

สาย Adult A 
 7:30  -  8/9:00 น. 8/9:00  – 12:00 น. 13:00 – 16:30 น. 
จันทร์ Morning Conference Service round / Teaching  round Department conference 
อังคาร Morning Conference Ward round / OR Ward round / OR 
พุธ Morning Conference Ward round / OR Ward round / OR 
พฤหัส Morning Conference Ward round / OR Ward round / OR 
ศุกร์ Morning Conference OPD OPD 

 

สาย Adult B 
 7:30  -  8/9:00 น. 8/9:00  – 12:00 น. 13:00 – 16:30 น. 
จันทร์ Morning Conference Service round / Teaching  round Department conference 
อังคาร Morning Conference OPD OPD 
พุธ Morning Conference OR / Ward round OR / Ward round 
พฤหัส Morning Conference OR / Ward round OR / Ward round 
ศุกร์ Morning Conference OR / Ward round OR / Ward round 

Morning conference: film interpretation and conference case discussion 
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

การปฏิบัติงาน 
1.  กลุ่มที่หมุนเวียนมาผ่านกุมารเวชศาสตร ์2 เดือน จะปฏิบัติงานที ่  
 Ward (สาย A, B, C, D และ private 5) 1   เดือน 
 เมื่อครบ 1 เดือน ให้สลับมาดังนี้  
 สาย A    NCCU/PICU  อย่างละ 15 วัน   
 สาย B    NICU/NS2  อย่างละ 15 วัน  
 สาย C    Nursery2/PCICU อย่างละ 15 วัน  
 สาย D    PCICU/NICU  อย่างละ 15 วัน  
 Private 5 NCCU/PICU  อย่างละ 15 วัน  
2. ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประจำสาย A B C D และ private 5 สลับออกดังนี ้
 สาย A  วันจันทร ์  9.00-12.00 
 สาย B  วันอังคาร  9.00-12.00 
 สาย C  วันพุธ   9.00-12.00 
 สาย D  วันพฤหัส  9.00-12.00 
 Private 5  วันศุกร ์   9.00-12.00 
 

การทำงาน 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) ควรรับผิดชอบขึ้น round ward ตรงเวลา (ไม่ควรมาหลังแพทย์ประจำบ้าน) และ

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับแพทย์ประจำบ้าน หากมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านสายนั้นหรืออาจารย์ประจำสาย 
 

ก. ขณะทำงานใน Ward กุมารฯทั่วไป พิเศษ 5 หรือ PICU 
    1. ทำหน้าที่เหมือน Resident1 คือดูแลผู้ป่วยในสาย, รับผู้ป่วยใหม่, เขียน admission  note, progress note, 

และ summary sheet (ใบสรุปผู้ป่วยจำหน่าย - สีเหลือง), สั่ง order การรักษา  
    2.  เขียน consult ต่างภาควิชาหรือบาง subspecialty 
    3.  รับผิดชอบตามผล investigations ที่รีบด่วน 
    4.  การเจาะเลือดคนไข้ เมื่อ Admit ใหม่ และการทำ hemoculture ตามเทคนิคที่ถูกต้องทุกครั้ง เป็นหน้าที่ของแพทย์ 

(Extern, Intern หรือ Resident)  การทำหัตถการตามความเหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ 
    5.  Sedate ผู้ป่วยเพ่ือตรวจพิเศษทางรังสี เช่น CT, MRI 
    6.  ช่วยสอนและดูแลนักศึกษาแพทย์ (Ward) 
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ข. ขณะทำงานใน nursery 
1. ทำหน้าที ่ เหมือน resident ในการดูแลผู ้ป ่วย , รับผู ้ป ่วยใหม่ , เขียน admission note, progress note, 

discharge summary ward round ส่ง order และสั่งยา 
2. เขียน consult ต่างภาควิชาหรือบาง subspecialty 
3. รับผิดชอบตามผล investigation ที่รีบด่วน 
4. เจาะเลือด และทำหัตถการต่าง ๆ ร่วมกับ resident 1 
5. ร่วมนำเสนอผู้ป่วยใน nursery - X-Ray Conference  9.30 – 10.00 น. วันอังคาร และพฤหัสบดี 
6. Sedate ผู้ป่วยเพ่ือตรวจพิเศษทางรังสี เช่น CT, MRI 
7. Nursery activity  13.00 – 14.30 น.  วันพุธ 

  7.00-8.30 8.30-9.30 9.30-10.00 10.00-12.00 13.00-16.30 

จันทร์ 
Ward 
round 

Department 
activity 

Ward work NS3,4 Staff ward round 
Ward work and 

department activity 

อังคาร 
Ward 
round 

Department 
activity 

NS-X-ray conf Ward work 
Ward work and 

department activity 

พุธ 
Ward 
round 

Department 
activity 

Ward work NS3,4 Staff ward round 
/   13.00-14.30 Ward work and 

Nursery activity department activity 

พฤหัสบดี 
Ward 
round 

Department 
activity 

NS-X-ray conf Staff word round Ward work and department activity 

ศุกร์ 
Ward 
round 

Department 
activity 

Ward work NS3,4 Staff ward round Ward work and department activity 

เสาร์ Ward round  
อาทิตย์ Ward round  
 

ค. ขณะทำงานที่ OPD  
 09.00 - 12.00น. (ออก OPD (ห้องตรวจเบอร ์28) ขอให้ไปออกไม่ช้ากว่า 09.00 น.)       

แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ OPD ไม่ต้องเข้า Morning conference ผู้ป่วยเด็กมิใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วนและเป็น sensitive subject 
ควรตรวจรักษาด้วยความระมัดระวังขณะปฏิบัติงานที่OPD หากมีปัญหาให้ปรึกษาอาจารย์ประจำOPD หรือแพทย์
ประจำบ้านปี 2 - 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 -  
 

กิจกรรมทางวิชาการ 
1.  เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่อไปน้ี (เวลา 08.30 – 09.30 น.ทุกวัน) 
    1.1  Morning conference ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี ต้องเข้า 
    1.2  Interesting case หรือ CPC  ทุกวันพุธ 
    1.3  Journal club 1 ครั้ง/ 2 สัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดี      
    1.4  Topic Review  1 ครั้ง/สัปดาห์  ทุกวันจันทร ์
    1.5  Dead Case ทุกวันพฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดี      
2.  Nursery X – Ray Conference  9.30-10.00 น. ที่ห้องเรียนภาควิชารังสีวิทยา 
3.  Nursery activity  13.00-14.50 น.  วันพุธ          
4.  Conference, Lecture ของภาควิชาอื่น ถ้างานในความรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อย จึงจะอนุญาตให้ไปฟังได้  แต่

ต้องแจ้ง Resident ประจำสายและอาจารย์ประจำสายด้วย 
 

การลา 
1.  ปฏิบัติตามระเบียบการลาของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส่งใบมอบหมายงานที่ ภาควิชากุมารฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (รับแบบฟอร์ม ที่ภาควิชากุมารฯ) 
 

การอยู่เวร 
เป็น First call ทั้งที่ ER และ Ward อยู่เวรภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯถ้ามีปัญหาให้ consult 

resident กุมารฯ ที่อยู่เวรวันนั้นทันที โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1.  ER ก ุมารฯ  (หล ังห ้องฉ ุกเฉ ินใหญ่ ) เวลา 16.30 - 24.00 น.ในว ันราชการและ 08.00 – 24.00 น.                         

ในวันหยุดราชการ โดยในวันหยุดราชการให้ไปถึง ER ตรงตามเวลา (08.00 น.)ในกรณีที่มี ward round ให้แจ้งแพทย์
ประจำบ้านแล้วไปอยู่เวรตามเวลาโดยไม่ต้องรอ round ward จน เสร็จ ขณะปฏิบัติงานที่ ER  ในวันหยุดให้มาอยู่เวร
ทั้ง 2 คน ห้ามผลัดเวรกันมา 

2. Ward  เวลา *16.30 - 08.00 น.ในวันราชการ และ *08.00 - 08.00 น.ของวันรุ่งขึ้นในวันหยุดราชการ  
 

การประเมินผล 
1. มีการประเมินผลในด้านความรู้ และเจตคติ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 

โดยจะมีผู้ประเมินดังต่อไปน้ี  :- 
a. อาจารย์ในภาควิชาฯ 
b. แพทย์ประจำบ้าน 
c. ถ้าแพทย์ใช้ทุนท่านใดที่มีคะแนนประเมินผลออกมาต่ำกว่าเกณฑ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์จะพิจารณาต่อไป

ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ (มติจากคณาจารย์ภาควิชา) 
d. ถ้า “ตก” ในด้านเจตคติ ถือว่า ไม่ผ่านเลย  (ไม่มีการซ่อม) 

 
 
 
 

ยกเว้นช่วงอยู่  
OPD ไม่ต้องเข้า 
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2. ประเมินผลตามหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ 
a. หาผู้ป่วยนอก 1 ราย และ ผู้ป่วยใน 1 ราย (work place-based) เพื ่อตรวจและรับการประเมินจาก

อาจารย์ในภาควิชาฯ  
b. ประเมินความสามารถในการทำหัตถการตามแนวทางของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยการจัดสอบใน rotation 

นั้นๆ  สำหรับภาควิชากุมาร หัตถการที่จะประเมินคือ 

• Endotracheal intubation  

• Umbilical venous catheterization 
มีการประเมิน 2 ครั ้งคือระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานครบ 2 เดือน โดยจะมีการ feedback             
ในระหว่างนั้น 1 ครั้ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนจะต้องผ่านการประเมินและได้ผลในระดับที่พอใจ (ใบ
ประเมินกำหนดโดยแพทย์สภา) จึงจะมีสิทธิ์ผ่านขึ้นชั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ การประเมินนี้ทำโดยแพทย์
ประจำบ้าน ที่อาวุโสกว่า และอาจารย์ประจำ service นั้นๆ อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ใช้ทุน ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ 
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ที่ขึ้นปฏิบัติงานใน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวิทยา  ได้มีความรู้ความสามารถ

ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 เป็นอย่างน้อย รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
แก่วิชาชีพ 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 เดือน  
โดยหมุนเวียนรับผิดชอบผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจำบ้านในแต่ละแห่ง  ดังน้ี  :- 
- หอผู้ป่วยสูติกรรม  
- หอผู้ป่วยนรีเวชวิทยา  
- หอผู้ป่วยพิเศษ 5, 6 
- ห้องคลอด, ห้องผ่าตัดเล็กทางนรีเวช, หอผู้ป่วยวิกฤตสูตินรีเวช 
- ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 3, 4 และ 5 
- รวมทั้งอยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่ได้กำหนดไว้ 

 

อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 อ.นพ.ณัฐพัชร์     จันทรสกา 
 

วันปฐมนิเทศ 
 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียน อ.กำจัด  (กรุณามาให้ตรงเวลาด้วย)  ทุกคนต้องมาเข้าปฐมนิเทศ  มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในภาควิชาฯ  ถือเป็นเจตคติที่ดีในการเริ่มต้นการทำงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. ตรวจรักษา และช่วยเหลืองานแพทย์ประจำบ้านรวมทั้งอาจารย์ในการดูแลผู้ป่วยสูติกรรมและนรีเวช ในหอผู้ป่วย 

และห้องตรวจผู้ป่วยนอกต่าง ๆ ทุกวัน  ตามที่ได้กำหนดไว้ 
2. ช่วยดูแลนักศึกษาแพทย์  โดยเฉพาะ Extern 
3. เข้าช่วยการผ่าตัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. อยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีการรับเวรวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 16:00 น. วันอังคาร, 

พฤหัสบดี เวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการ เวลา 8:00 น. หากไม่สามารถอยู่เวรได้ตามตารางที่จัดไว้          
ให้แจ้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำวันนั้น และต้องทำการหาแพทย์ผู้อื่นขึ้นปฏิบัติงานแทน 
ไม่อนุญาตให้ทำการขายเวร หากทราบจะมีการดำเนินการตามมติของคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ 

5. การอยู่เวรพิเศษนอก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ต้องไม่กระทบกับงานของภาควิชาฯ 
6. การลาป่วย  ลากิจ  หรือลาพักร้อน  ต้องแจ้งให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์กุณฑรี ทราบก่อนทุกครั้ง  

(ยกเว้น ลาป่วย หรือ ลากิจที่จำเป็นจริง ๆ)  ตามระเบียบการลาที่ถูกต้อง และต้องทำการลาตามระบบ
ของคณะ 
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7. การเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นวันราชการหรือวันหยุดราชการต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
8. หน้าที่อื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงพยาบาล หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแล หากไม่

ปฏิบัติตามจะมีการดำเนินการตามมติของคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ 
9. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีหน้าที่ต้องเก็บหัตถการเพื่อประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และการดูแลผู้ป่วยตาม

เกณฑ์ที่คณะกำหนด 
การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 

1. หอผู้ป่วยนรีเวช 2, 3, 4 และพิเศษ 6 เริ่มปฏิบัติงาน เวลา  7:00 น. ส่วนหอผู้ป่วยสูติกรรม เริ่มเวลา 8:00 น.  
โดย round ward พร้อมอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์ และจะมีการ Round ward ตอนเย็นอีกครัง้  
พร้อมแพทย์ประจำบ้าน เวลาประมาณ 15:30 น. หรือตามแต่ตกลง 

2. ช่วย key lab, order ยา และติดตามผล lab 
3. ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่หมุนเวียนไป  ดังนี้  :- 
 - การรับผู้ป่วย admit ใหม่ 
 - การบันทึก admission note, progress note, discharge note 
 - การเขียน และส่งใบ set ผ่าตัด 
 - ไม่ควรออกจาก ward ถ้ายังปฏิบัติงานไม่เสร็จ หรือมีผู้ป่วยหนัก และเมื่อจะออกไปไหนต้องแจ้งให้แพทย์

ประจำบ้านหรือพยาบาลทราบ พร้อมเบอร์โทรที่ติดตามได้ 
 - การตรวจภายในผู้ป่วยที่ admit ถ้าไม่จำเป็นให้รอตรวจพร้อมแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์ 
 - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ประจำบ้าน 
4. ห้องผ่าตัดเริ่มเวลา 8:00 น.  ( ยกเว้นบางวันเริ่มเวลา  9:00 น.) ให้เข้าช่วยผ่าตัดตามที่ได้รับมอบ หมายจาก

แพทย์ประจำบ้าน 
5. การย้ายผู้ป่วยเข้า ICU ต้องปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน 
6. การบันทึก  :- 

- Admission note เขียนประวัติ การตรวจร่างกายที่สำคัญ  และการวางแผนการรักษา 

 - Progress note ควรบันทึกทุกวัน 

 - Discharge note ให้สรุปการวินิจฉัยการรักษาที่ได้ทำไป ผลการ investigation ที่สำคัญ plan ในการรักษา   
ยาที่ให้ไป ผลการผ่าตัด ผลพยาธิวิทยา พร้อมหมายเลข สไลด์ และข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ลงใน discharge note 
โดยควรสรุปให้เสร็จภายใน เวลา 48 ชม. 

 - OPD card บันทึกข้อมูล ประวัติการตรวจภายใน การส่ง investigate และผลที่ได้ การรักษา และต้องปรึกษา
แพทย์ประจำบ้านทุกครั้งเมื่อไม่แน่ใจ หรือมีปัญหา 

 - สมุด  ANC ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
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7. การตามผล Lab 

- ➫ให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนช่วยตามผล lab มาบันทึกไว้ใน chart กรณีที่เป็น lab ที่สำคัญเร่งด่วน
ให้แพทย์ใช้ทุนเป็นผู้ตามผล 

 - ➫ผลการเพาะเชื้อในกระแสเลือดถ้า positive ทางห้องปฏิบัติการจะโทรแจ้งมาที่ ward 

 - ➫กรณีนัด Ultrasound, CT scan, BE enema, UGI series หรือ Investigation พิเศษต่างๆ ให้แพทย์ใช้
ทุนเป็นผู้ไปนัดกับรังสีแพทย์โดยตรง 

8. ใบรับรองแพทย์  ใบมรณบัตร  กรณีที่ไม่ซับซ้อนให้ช่วยออกด้วย 
9. การปรึกษา 

- ให้เขียนใบปรึกษา โดยให้อาจารย์ประจำ ward เป็นผู้ตรวจสอบและเซ็นชื่อ แล้วส่งไปยังภาควิชานั้น ๆ โดยตรง 
 - กรณีนอกเวลาราชการ  ให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรวันนั้นเป็นผู้เซ็น 
 - กรณีปรึกษาภายในภาควิชาฯ ให้ notify โดยตรงกับหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ ward นั้น ๆ 

 

การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD3, OPD4 
1. ออกตรวจภาคเช้าเวลา 9:00 – 12:00 น. หรือจนกว่าคนไข้ภาคเช้าหมด ภาคบ่ายเวลา 13:00 – 16:00 น. 
2. ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน  หรืออาจารย์ที่ออกตรวจในวันน้ัน 

 

การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD5 
1. ออกตรวจภาคเช้าเวลา 9:00 – 12:00 น. (วันพุธ และวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00) หรือจนกว่าคนไข้ภาคเช้าหมด 

ภาคบ่ายเวลา 13:00 – 16:00 น. 
2. ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน  หรืออาจารย์ที่ออกตรวจในวันน้ัน 

 

การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 3 
1. Round ward วันธรรมดา - ช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ช่วงเย็นเวลาประมาณ 15.30 น.  (อาจช้ากว่านีเ้พราะต้อง

รอจนเสร็จจากการผ่าตัดก่อน) 
2. เตรียม chart ผู้ป่วย และตามผล lab ให้เรียบร้อยก่อน round ward 
3. การรับผู้ป่วยใหม่เพื่อเตรียมผ่าตัดทั้งหมด (ยกเว้น case radical hysterectomy เป็นของ ward Onco)  

ดังนี้  :- 
- ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย แล้วเขียนในใบรับใหม่สีเหลือง ประกอบด้วย :-  
- ซักประวัติ, การตรวจร่างกาย, การตรวจภายในจาก OPD (ไม่อนุญาตให้ Intern ตรวจภายในผู้ป่วยเอง)  

และผล lab pre op ให้ครบถ้วน 

- ➫ตรวจสอบผล lap pre op ประกอบด ้ วย  CBC, UA, Electrolyte, BUN, Cr, LFT, FBS, Lipid 
profile, CXR, EKG, Tumor marker (tumor marker เฉพาะ case ovarian tumor) ให้ครบถ้วน 

- ถ้าผล lab ผิดปกติ ให้พิจารณา repeat Lab, ให้การรักษาเบื้องต้น และเขียนใบ consult ต่างแผนกไว้
รอส่งหลังจาก resident รับทราบ case แล้ว  (ยกเว้น case ที่เคย consult มาแล้วจาก OPD) 

- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือภาวะที่ต้องการดูแลร่วมกับแผนกอื่น ให้เขียนใบ consult  ต่างแผนกไว้รอส่ง
หลังจาก resident รับทราบ case แล้ว  (ยกเว้น case ที่ consult มาแล้วจาก OPD) 
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- Check list ในชุดเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดทางหน้าท้อง หรือทางช่องคลอด 

- ➫เตรียม G/M case benign เตรียม PRC 2 unit, case malignancy เตรียม PRC 4 unit 

- ➫เขียนใบส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิประกอบด้วยประวัติ, การตรวจร่างกาย, การตรวจภายใน และ 
tumor marker โดย case ovarian tumor ใช้ใบเฉพาะ (ใส่ Copy ด้วย) ส่วน case Benign และ CA 
อื่น ๆ  ใช้ใบส่งตรวจชิ้นเนื้อธรรมดา (case CA เขียนหัวกระดาษว่า  “พยาธินรีเวช” ขนาดใหญ่ให้เห็น 
ชัดเจน) 

ผู้ป่วย Ovarian Tumor 
- เพิ่ม copy ใบเหลือง 1 ใบ  เพื่อนำไปแจ้งการส่ง frozen section กับ อ.สุรพันธ์ ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา 

ก่อนการผ่าตัด 1 วัน 
- Case ที่มีก้อนขนาดใหญ่ หรือ PV จาก OPD คาดว่าผ่าตัดแล้วจะติดมาก  เพิ่มใบเตรียม Bowel 1 หรือ 

3 วัน  แล้วแต่ resident พิจารณา 
- เตรียมใบ cytology เพื่อส่งตรวจ ascites / peritoneal washing  

4. ผู้ป่วยที่ต้องการไป ward พิเศษ  เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนให้ผู้ป่วยย้าย และแจ้งให้ resident ทราบทุกครั้ง 
5. ตามใบรายงานผลชิ้นเนื้อทางพยาธิ (ใบจริงที่มีลายเซ็นอาจารย์) ของ case malignancy จากห้องรายงานผล

ชิ้นเน้ือ  ภาควิชาพยาธิ หลังการผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์ 
6. กรุณาอยู่ประจำที่ “ward” เพื่อเตรียมรับ case ใหม่  และทำ ward work  ยกเว้นเวลาพักเที่ยงหรือมีธุระ

จำเป็น ให้แจ้งพยาบาล ward และฝากเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
7. หลีกเลี่ยงการลา  ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเท่านั้น   การลากิจ  ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์  การลา

ป่วย  ควรโทรศัพท์แจ้ง resident 3 ทันทีที่ทำได้  การลาทุกกรณีจะต้องส่งใบลาที่ภาควิชาฯ 
8. มีข้อสงสัยในการทำงานกรุณาสอบถามจาก resident 

 

การปฏิบัติงานในห้องคลอด  
1. รับผู้ป่วยใหม่ทุกราย 
2. ทำคลอดในกรณีที่ได้รับมอบหมาย 
3. จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยอย่างละเอียด 
4. Attend  คลอดตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. รับทารกแรกคลอดกรณีคลอดปกติทางช่องคลอด หรือผ่าตัดคลอดไม่ฉุกเฉิน 

 

การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
1. ผู้ป่วยทำหมันเปียกให้ทำเองภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำบ้าน โดยให้เริ่มทำหลังจากที่ round ward          

สูติกรรม และห้องคลอดเสร็จแล้ว 
2. เข้าช่วยผ่าตัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
1. ให้อยู่เวรตามตารางเวรที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน 
2. ต้องนอนเวรบน ward ตามห้องพักที่ได้จัดไว้ให ้
3. เริ่มรับเวรวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 16.00 น.  วันอังคาร, พฤหัส เวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการ          

เวลา 8:00 น. เริ่มที่ห้องคลอด  
4. เป็น first call ร่วมกับ Extern เวลารับผู้ป่วยนอกเวลา  โดยปรึกษาแพทย์ประจำบ้านที่อาวุโสกว่าเสมอ 
5. 1 วันก่อนที่ extern ลงกองและวันที่สอบลงกอง จะไม่มี extern ขึ้นปฏิบัติงาน อยู่เวร ดังนั้นแพทย์ใช้ทุนปี 1 

จะต้องรับผิดชอบงานในส่วนนี้แทน 
6. ถ้าจะต้องออกไปทำธุระ  ต้องแจ้งเบอร์โทรให้ติดต่อได้ไว้กับพยาบาลทุกครั้งเสมอ 
7. ไม่อนุญาตให้อยู่เวรนอกเวลาราชการติดต่อกัน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได ้
8. หากมีการแลกเวร แต่วันนั้นเกิดเหตุไม่มีแพทย์มาอยู่เวร จะถือเอารายชื่อที่มีบนตารางเวรในห้องคลอดเป็น

ผู้รับผิดชอบ แม้ว่าแจ้งว่ามีการแลกเวรไปแล้ว ดังนั้นถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องติดตามแก้ตารางเวรเมื่อ
มีการแลกเวรเกิดขึ้น 

 

ระเบียบการลา 
1. แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ไม่มีสิทธิลากิจในช่วง 8 เดือนแรก หรือลาพักผ่อนใน 12 เดือนแรก ยกเว้น ลาป่วย 
2. แพทย์ใช้ทุนปีที ่ 1  มีสิทธิลาได้ไม่เกินปีละ 20 วัน  และไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาที ่ผ่านภาควิชาฯ           

โดยการลาในแต่ละครั้ง ต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียต่องานราชการ 
3. การลาทุกครั้งต้องขอใบลาจาก สำนักงานผู้อำนวยการ  เพื่อตรวจสอบวันลา และขอความเห็นชอบจาก 

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านในจุดที่ปฏิบัติงานอยู่ และ อ.พญ.กุณฑรีก่อน แล้วภาควิชาฯ จะส่งใบลาไปยัง
สำนักงานผู้อำนวยการเอง และควรจะส่งก่อนวันที่จะลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ยกเว้นการลาป่วย ลากิจ         
ที่สำคัญจริง ๆ หรือไม่ทราบล่วงหน้า 

4. ในการลาแต่ละครั้ง  ต้องมอบหมายงานของตนเองให้มีผู้รับผิดชอบแทนทุกจุด รวมทั้งการอยู่เวร,  การตรวจ 
OPD, เวรนอกเวลาราชการ  และแจ้งต่อแพทย์ประจำบ้าน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทราบด้วยทุกครั้ง   
ต้องมีลายเซ็นชื่อของผู้รับผิดชอบแทนในใบลาทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้ลา 

 

การประเมินผล 
ประเมินผลอ้างตามหลักสูตรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
a. ด้านทักษะทางคลินิก (Entrustable professional activities: EPA) แพทย์ใช้ทุนต้องทำการหาคนไข้ เพื่อรับ

การประเมินจากคณาจารย์ของภาควิชา จำนวน 2 ราย โดยขอรับการประเมิน  ภายในเดือนแรกและเดือนที่
สองของการปฏิบัติงาน โดยให้ติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ ณ จุดปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วยตนเอง  โดยคนไข้ที่จะ
ทำการประเมิน อาจเป็น low risk ANC, abnormal uterine bleeding, pelvic pain, pelvic mass, pap 
smear หรือตามแต่อาจารย์จะเห็นสมควร 
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b. ด้านหัตถการ (Direct observation of procedural skills: DOPS) เป็นการประเมินความสามารถในการทำ
หัตถการตามแนวทางของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้แก่ 
-  พท 2.1 D&C, Implant and remove contraception, Insert and remove IUD, MVA, Remove Vg 

FB in adult, ATR, US OB 
-  พท  2.2 Breech assistance del. , Marsupialization Bartholin, Manual removal of placenta, 

Polypectomy, Remove Vg FB in child, V/E 
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ของคนไข้ในปัจจุบัน ทางภาควิชาจะขอให้เก็บหัตถการ US OB โดยเป็น
การประเมินจาก sim US โดยกำหนดวันประเมินเป็นจันทร์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน  

c. ประเมินพฤตินิสัย การปฏิบัติงานในภาพรวม ทั้งทางด้านคลินิก ทักษะ และเจตคติ 
กิจกรรมวิชาการ 

ควรเข้าร่วม activity ของภาควิชาฯ ทุกอย่าง  ดังต่อไปน้ี  :- 
1. Morning conference ทุกวันราชการ เวลา 07:00 น. 

• 07:00-07:15 น.  การนำเสนอบทความ  สไลด์ ultrasound หรือ VDO ที่น่าสนใจสั้น ๆ 

• 07:15-08:00 น.  นำเสนอผู้ป่วยที่รับใหม่ในคืนนั้น  โดยแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 

• ให้มีอาจารย์เข้าร่วม discuss เรื่องการ management 
2. Interesting  case conference (ICC) ทุกวันจันทร์  เวลา 13:00-14:30 น. 
3. Journal club หรือ Topic  ทุกวันอังคารและวันพฤหัส  เวลา 15:30-16:30 น.     
4. Specialty conference  ทุกวันศุกร์  เวลา  13:00-14:00 น. เป็น activity ของ sub-specialty :  Infertile, 

Onco, Perinato, Family planning สลับหมุนเวียนกันทำ 
 

ลักษณะของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย  และห้องตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยนรีเวช  1  :   ผู้ป่วยนรีเวชทั่วไป  ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดว่าเป็นมะเร็ง 
หอผู้ป่วยนรีเวช  2  :    ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทางนรีเวช  ที่ต้องมารับการผ่าตัด การให้    
ยาเคมีบำบัด +/- รังสีรักษา 
หอผู้ป่วยนรีเวช  3  :   ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการรักษาโดยการฉายรังสีอย่างเดียว และผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย 
หอผู้ป่วยสูติกรรม  :   ดูแลผู้ป่วยสูติกรรมทั้งหมด 
หอผู้ป่วยพิเศษ   5  :   ผู้ป่วยพิเศษทางสูติกรรม 
หอผู้ป่วยพิเศษ   6  :   ผู้ป่วยพิเศษทางนรีเวช 
 

ห้องผ่าตัดเล็กทางสูตินรีเวช (ER-OB)   : 

• ทำหัตถการที่ไม่ยาก  เช่น  Biopsy, Dressing wound  

• ตรวจภายในผู้ป่วยนรีเวช ที่มานอกเวลาราชการ 
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ห้องคลอด    : 

• ดูแล และทำคลอด ผู้ป่วยสูติกรรมที่ต้องสังเกตุอาการ หรือต้อง stop labor 

• ดูแลผู้ป่วยสูติกรรมที่เข้าสู่ระยะคลอด  หรือมีภาวะแทรกซ้อนแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้  :- 
ผู้ป่วยสูติกรรมที่ไม่มีความเสี่ยง 
ผู้ป่วยสูติกรรมที่มีความเสี่ยง 

 

ICU :    ผู้ป่วยหนักทั้งสูติกรรม และนรีเวช  โดยแพทย์เจ้าของ ward เป็นผู้ติดตามไปดูแล 
 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์  3   :    ดูแลผู้ป่วยนอกที่เป็น case นรีเวชทั้งหมด 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์  4   :    ดูแลผู้ป่วยนอกที่เป็น case สูติกรรมทั้งหมด 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์  5   :    ดูแลผู้ป่วยนอกที่เป็น 

• Case  ตรวจหลังคลอด 

• Case infertile, Endocrine วันอังคารและวันพฤหัส เวลา 13:00-16:00 น. 

• Case menopause   วันพุธและวันศุกร์  เวลา  8:00-12:00 น. 

• Urogynecology    วันพฤหัส  เวลา  9.00-12.00 น. 
คลินิกพิเศษ 
1.  Onco high risk : OPD 3  วันอังคาร และวันพฤหัส  เวลา  13:00-16:00 น. 
2.  Colposcope clinic : OPD  3   วันอังคาร  เวลา  9:00-12:00 น. 
3.  ANC high risk : OPD 4   วันอังคาร  เวลา 13:00-16:00 น. กรณีที่วันอังคารตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปเป็นวัน

พฤหัสแทน เวลา 13.00-16.00 น. 
4.  Prenatal screening clinic :   OPD  4  วันอังคาร  เวลา  13:00-16:00 น. 
5.  Infertile (endocrine) high risk :   OPD 5  วันอังคารและวันพฤหัส  เวลา 13:00-16:00 น. 
6.  Pelvic organ prolapse :   OPD 5  วันพฤหัส 9:00-12:00 น. 
7.  Menopause clinic :   OPD 5  วันพุธและศุกร์ 8:00-12:00 น. 
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แนวทางปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนท่ีปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึ่งใน หลักสูตรประกาศณียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรมีคุณสมบัติดังนี้  

1. สามารถประมวลความรู้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่พบบ่อยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภาพในลักษณะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

2. สามารถทำหัตถการที่จำเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย  ญาติ และผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถเขียนบันทึกทางการแพทย์ได ้
5. มีจริยธรรมของวิชาชีพ 
6. สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

ในช่วงเวลา 2 เดือนของการปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี ้
 

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
1. มีทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย 
2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3. สามารถเลือกส่งตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
4. มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน 
5. มีความสามารถในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง 
6. เข้าใจบริบทและข้อจำกัดของผู้ป่วยรวมถึงสามารถปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางหรือส่ง

ผู้ป่วยไปรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
7. แนะนำอาการ การรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติได้เหมาะสม 
8. สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะการปฏิบัติงานและการจัดเวร 
การปฏิบัติงานระหว่าง rotation ER: ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 2 เดือน 

- เวร ER ตามข้อตกลง* ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง/เวร 
- เวรรับเสด็จ 16.00-8.00 น. 

*ข้อตกลงในการจัดเวร ER 
- จำนวนเวรไม่น้อยกว่า 22 เวร/เดือน 

o เวรเช้า  ER 7.30-15.30 น. จัดแพทย์ 2-4 คน/เวร 
o เวรบ่าย ER 15.30-23.30 น. จัดแพทย์ 2-4 คน/เวร 
o เวรดึก  23.30-7.30 น. จัดแพทย์เวรรวม 3 คน 

▪ เวรดึก  ER     
▪ เวรดึก  non-emergency 
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- ห้ามจัดให้มีเวรติดต่อกันเกิน 6 วันเป็นต้นไป ต้องมีวันพักอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ 
- ห้ามจัดเวรดึกติดต่อกันเกิน 5 วัน และไม่เกิน 10 เวรต่อเดือน 
- จัดเวรเช้าต่อเวรบ่ายได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน 
- จัดเวรเช้าต่อเวรดึกได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน 
- ไม่อนุญาตให้จัดเวร ดึกต่อเช้า บ่ายต่อดึก และควรหลีกเลี่ยงเวรเช้าต่อเวรบ่าย เวรเช้าต่อเวรดึก และเวรบ่าย

ต่อเวรเช้า 
- จัดวันหยุดได้ไม่เกิน 8-9 วัน/เดือน และต่อเนื ่องไม่เกิน 5 วันต่อครั ้ง หรือไม่เกินวันหยุดยาวตาม

วันหยุดราชการ (โดยสรุปคือหยุดได้สองรอบ รวมประมาณ 8-9 วัน) 
- ห้ามจัดเวรทับซ้อนกันระหว่างเวร ER และเวรอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติงานในเวลาเดียวกัน (เช่น เวร ER ดึก พร้อม

กับเวรรับเสด็จ) 
- ควรเฉลี่ยเวรให้เท่ากันทั้งเวรเช้า – บ่าย – ดึก ในแต่ละเดือน 
- ไม่อนุญาตให้มีการแลกเวรโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หากจำเป็นต้องแลกเวร ให้แจ้งอาจารย์ก่อน และลงชื่อ

กำกับทุกครั้งที่ทำการแลกเวร 
 

กิจกรรมวิชาการ 
- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และนำเสนอเคสผู้ป่วยฉุกเฉินที่น่าสนใจและเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน ในชั่วโมง

กิจกรรมวิชาการประจำสัปดาห์ร่วมกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะสาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 2 เดือน (เป็นผู้นำเสนอ 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมนอกจาก
การเป็นผู้นำเสนออย่างน้อย 1 ครั้ง) 

 

การลา 
-  ลาป่วย ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ให้ส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ในภายหลัง ที่สำนักงานภาควิชา 
-  ลากิจ* ให้แจ้งล่วงหน้า และขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
-  ลาพักผ่อน* ให้แจ้งล่วงหน้า และขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

โดยการลาให้อ้างอิงตามกฎการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
• ภายใน 8 เดือนแรกของการทำงาน ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อน 
• การลาไปต่างประเทศต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีเท่าน้ัน  
• ถ้าลากิจ 12 วันขึ้นไปภายใน 1 ปี จะไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างเสริม 
• หากวันทำการไม่ถึง 16 วัน/เดือน อาจจะไม่ได้รับเงินพตส.  
• หากวันทำการไม่ถึง 80%  (16 วัน/เดือน) ไม่ผ่านการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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การประเมินผล 
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบตามที่ แพทยสภา

กำหนด ผลการปฏิบัติงานจะต้องถูกประเมินทั้งทางด้านทักษะและเจตคติ การประเมินผลควรประเมินทันทีเมื่อแพทย์
ปฏิบัติงานครบในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินให้ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด 
และ มีข้อกำหนดเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนของสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 เวร/เดือน 
- ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาซึ่งจะ

ประเมินผล 2 ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) โดยผ่านที่ประชุมอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- ผ่านการประเมิน EPA กระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้ผลการประเมินในระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย 1 ครั้ง 

(สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์) 
- ผ่านการประเมินหัตถการตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาโดย

ต้องผ่านการประเมินหัตถการระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (พท.) ต่อไปนี้คือ 
o หัตถการกลุ่มที่ 1 ได้แก่  
▪ Abdominal paracentesis 
▪ Pleural paracentesis (thoracentesis) 

o หัตถการกลุ่มที่ 2 ได้แก่  
▪ Removal of foreign body from conjunctiva (simple case) 
▪ Removal of foreign body from ear (simple case) 
▪ Removal of foreign body from nose (simple case) 
▪ Removal of foreign body from throat (simple case) 

โดยจะต้องผ่านการประเมินหัตถการโดยได้ผลการประเมินในระดับ 4 ในกลุ ่มที ่ 1 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(หัตถการในกลุ่มที่ 2 ให้หาโอกาสฝึกปฏิบัติเมื่อมีโอกาส) 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 0-539-38796 (เบอร์โทรภายใน 38796) 
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ใช้ทุน อ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล  
e-mail: pavita.laohakul@cmu.ac.th, Line: pavitapao 
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แนวทางปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ ที่ปฏิบตัิงานในภาควิชาอายุรศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อให้แพทย์ฝึกหัดที่ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีความรู้และความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน         

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 เป็นอย่างน้อย  รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมแก่วิชาชีพ 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน: 2 เดือน  โดยจัดให้รับผิดชอบ 
1. หอผูป้่วยใน อายุรกรรมทั่วไปในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายหรือหญิง หรือ Sub ICU นาน 1 เดือน 
2. หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ หรือห้องสังเกตอาการ ½ เดือน  
3. ออกตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD 9) ½ เดือน   
4. อยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่กำหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์และแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านของ

ภาควิชาอายุรศาสตร ์
 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน-แพทยใ์ช้ทุนสาขาอายุรศาสตร ์
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา        กสิตานนท์         ประธานคณะกรรมการงานดูแลแพทย์ 

                          ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน                                                            
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อติคุณ        ลิ้มสุคนธ์         รองประธานคณะกรรมการงานดูแลแพทย ์

                         ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน                                                                                                                                                  
    3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพงศ์              กิจดำรงธรรม      เลขานุการ, คณะกรรมการฯ 
    4.  อาจารย์นายแพทย์วุฒิเดช                   โอภาศเจริญสุข    คณะกรรมการฯ 
    5.  อาจารย์นายแพทย์นราวุฒิ                    ประเสริฐวิทยากิจ คณะกรรมการฯ 
    6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิพาวรรณ  ไวศยะนันท์  คณะกรรมการฯ 
    7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มติ            เชื้อมโนชาญ        คณะกรรมการฯ 
    8.  อาจารย์แพทย์หญิงพรรณนิภา                สุวรรณสม         คณะกรรมการฯ 
    9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนาวัฒก์     รัตนธรรมเมธี      คณะกรรมการฯ 
    10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเชษฐ์     วงษ์นิ่ม              คณะกรรมการฯ  
    11. อาจารย์แพทย์หญิงวรผกา                    มโนสร้อย          คณะกรรมการฯ 
    12. อาจารย์นายแพทย์ปาณัสม์                   เจษฎาพร          คณะกรรมการฯ 
    13. อาจารย์นายแพทย์ปกป้อง                   พิริยคุณธร          คณะกรรมการฯ 
    14. อาจารย์แพทย์หญิงประภัสสร                อัศวโสตถิ์           คณะกรรมการฯ ดูแลงานฝึกอบรมแพทย์ฯ  
                                                                                  โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์
    15. อาจารย์แพทย์หญิงณัฎฐิณี            สมสุวรรณ          คณะกรรมการฯ ดูแลงานฝึกอบรมแพทย์ฯ  
                                                                                  โรงพยาบาลนครพิงค ์
    16. อาจารย์นายแพทย์บงการ             จำนงประสาทพร   คณะกรรมการฯ ดูแลงานฝึกอบรมแพทย์ฯ  
                                                                                  โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง 
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    17. นายแพทยว์สนัต ์ ธรรมาธร คณะกรรมการฯ หัวหน้าแพทย ์
                                                                                  ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน 
    18.  นายแพทย์เฉลิมเกียรต ิ การสุทธิวิวัฒน ์ คณะกรรมการฯ  หัวหน้าแพทย ์
                                                                                  ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน 
    19.  นางสาวจิรพรรณ                      อุทธิยา            ผู้ช่วยเลขานุการ 
    20.  นางสาวพจวรรณ                     แสนคติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
1.   รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม         ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาฯ 
2.   ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงบุญสม     ชัยมงคล 

 

อาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. อาจารย์นายแพทยป์าณัสม์   เจษฎาพร 
2. อาจารย์นายแพทยป์กป้อง   พิริยคุณธร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
1.  ตรวจและดูแลรักษารับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ทุกวัน ไม่มีวันหยุด พร้อมทั้งบันทึกประวัติ          

ผลการตรวจและการรักษา รวมทั้ง progress note ได้เป็นอย่างดี 
2. ทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ หรือ สอนและควบคุมนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

ร่วมกับอาจารย์และ/หรือแพทย์ประจำบ้านหัวหน้าหอผู้ป่วย 
3. เขียนใบปรึกษา เมื่อต้องการคำแนะนำหรือดูแลรักษาผู้ป่วยจากภาควิชาอื่น โดยบันทึกประวัติ ผลการตรวจ

และการรักษา รวมทั้งการดำเนินโรค อย่างมีระเบียบแบบแผน 
4. เขียนเหตุผลและความจำเป็นในรายงานผู้ป่วยทุกครั ้ง เมื ่อมีการย้ายผู้ป่วยเข้าหรือออกจากหอผู้ป่วย           

ไปหอผู้ป่วยอื่น เช่น หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วย 3-day service หรือหอผู้ป่วยของภาควิชาอื่น เพื่อที่จะทำให้
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง 

5. สรุปรายงานผู้ป่วยลงในเวชระเบียนและบัตรตรวจผู้ป่วยนอกให้เรียบร้อย ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้ป่วย
ได้ถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล  

6. ต้องมายืนยันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่อยู ่ในความดูแล เขียนใบมรณบัตรและลงนามรับรองการตายให้
เรียบร้อย รวมทั้งติดต่อกับญาติผู้ตายเพื่อขอตรวจศพเพื่อการศึกษา ตลอดจนเขียนใบขอตรวจศพอย่าง
ละเอียดเพื่อส่งให้ภาควิชาพยาธิวิทยา และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปดูการตรวจศพ และบันทึกผลการตรวจไว้
ในรายงานผู้ป่วย 

7. อยู่เวรในโรงพยาบาล ตามที่ภาควิชาฯ และโรงพยาบาลกำหนด  
8. การลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ต้องแจ้งให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านประจำเดือน รับทราบทุกครั้ง และ

ปฏิบัติตามระเบียบการลาให้ถูกต้อง 
9. หน้าที่อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล หรือที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ  
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การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
1.  การปฏิบัติงาน 

- เริ่มปฏิบัติงานไม่ช้ากว่า 07.00 น. และปฏิบัติงานในความรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จงานเรียบร้อยในวันนั้น 
- 08.15 - 09.00 น. เป็นเวลาของ Morning Conference 
- ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน , เขียนรายงานรับผู้ป่วย, สั่งการรักษาและทำ

หัตถการต่าง ๆ 
- ช่วยสอนและดูแลนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงาน 
- ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้ามีผู้ป่วยหนักหรือทำงานไม่เสร็จไม่ควรออกจากหอผู้ป่วย

และเมื่อออกจากหอผู้ป่วยควรแจ้งให้พยาบาลทราบเพื่อที่จะได้ตามได้เมื่อมีความจำเป็น 
- Round ward และ clear lab ในตอนเย็น ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสร็จการปฏิบัติงานในวันนั้น 
- 16.00-17.00 น. เป็นเวลาสำหรับการส่งเวร (sign out round) ให้กับแพทย์ที่อยู่เวรวันนั้น โดยจะต้องส่ง

เวรผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยหนักจะต้องส่งอย่างละเอียด 
2. การเขียนรายงาน 

- การรับผู้ป่วยให้บันทึกใน admission note ในระบบ SMI ต้องบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยเบ้ืองต้นและการวางแผนการรักษาเบื้องต้น 

- การเขียน progress note ให้เขียนทุกวัน ยกเว้นในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นผู้ป่วยเรื้อรังหรือ
ผู้ป่วยที่รอผลการตรวจ 

- การจำหน่ายผู้ป่วย ให้สรุปข้อมูลทางคลินิกที่สำคัญ รวมทั้งแผนการดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล 
ตลอดจนผล lab ที่ต้องรอฟังผล ลงในบัตรตรวจผู้ป่วยนอก (Discharge note) ให้เรียบร้อย ภายใน 48 
ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

3. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสั่งยา 
- การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้สั่งผ่านระบบ SIS ส่วนการส่งตรวจพิเศษเช่น ultrasound หรือ CT 

scan ให้แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์เป็นผู้เขียน 
- ให้แพทย์เป็นผู้สั่งผ่านระบบ SIS 

4. การตามผล Lab 
- ให้แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์เจ้าของไข้ตามมาจากระบบ SMI ยกเว้น ผลการเพาะเชื้อในกระแสเลือด         

ถ้าขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ทางห้อง lab จะโทร.มาบอก 
5. การปรึกษาแพทย์ปีที่ 2 และ 3 

- ในเวลาราชการ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือแพทย์ประจำบ้านที่อยู่หน่วยวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยให้พิมพ์ใบปรึกษาในระบบ e-consult  

- นอกเวลาราชการ   ให้ปรึกษากับแพทย์ประจำบ้านอาวุโสที่อยู่เวรวันนั้น 
6.  การปรึกษาต่างภาควิชา 

- ให้แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่อยู่ประจำหอผู้ป่วยเป็นผู้พิมพ์ใบปรึกษาในระบบ e-consult 
- นอกเวลาราชการ ให้แพทย์ประจำบ้านอาวุโสที่อยู่เวรวันนั้น เป็นผู้ลงช่ือแทน 
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7.  การขอตรวจศพผู้ป่วย 
- ถือเป็นหน้าที ่ของแพทย์เจ้าของไข้และ/หรือแพทย์ที ่อยู ่เวร ที ่จะต้องทำการขอตรวจศพจากญาติ 

โดยเฉพาะในรายที่น่าสนใจ ในรายที่ไม่ได้ทำ autopsy ให้ขอทำ necropsy หรือ เก็บเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ 
8.  ใบรับรองแพทย์, ใบมรณบัตร และใบรับรองของบริษัทประกันชีวิต 

- ให้แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ที่อยู่เวรเป็นผู้เขียน แต่สำหรับใบรับรองของบริษัทประกันชีวิตต้องมีคำร้อง
และผ่านขั้นตอนมายังภาควิชาฯ ก่อน 

9.   การย้ายผู้ป่วยจะไม่มีการย้ายข้ามหอผู้ป่วย ยกเว้นในกรณี 
- ย้ายไปหอผู้ป่วยโรคปอด เพื่อแยกผู้ป่วยเพ่ือลดการแพร่เชื้อเช่นผู้ป่วยวัณโรค หรือเพ่ือการรักษาเช่นผู้ป่วย

มะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง  
- ย้ายไปหอผู้ป่วยหนัก (ICU, CCU, Sub ICU หรือ Sub CCU) 
- ย้ายไปห้องพิเศษ 
- รับย้ายผู้ป่วยจากภาควิชาอื่น โดยแพทย์ประจำบ้านอาวุโส หรือแพทย์ประจำบ้านที่อยู่หน่วยวิชาโดย

ความเห็นชอบจากอาจารย์ของหน่วยวิชานั้น ๆ 
 

การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ 
- ออกตรวจผูป้่วยตามตารางที่กำหนดให้ตรงเวลา: ในช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.  และช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. 
- จำนวนผู้ป่วยที่ควรตรวจได้ไม่ต่ำกว่า 12 รายต่อคาบ 

- ถ้ามีปัญหาในการตรวจและรักษา ให้ปรึกษาแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3 – 4 และแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 – 3 ที่
ออกตรวจในวันนั้น 

 

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
1. แพทย์เวรผู้รับผิดชอบอายุรกรรมชาย จะดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
2. แพทย์เวรผู้รับผิดชอบอายุรกรรมหญิง จะดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
3. แพทย์เวรผู้รับผิดชอบอายุรกรรมพิเศษ จะดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ (พิเศษบน 

และพิเศษล่าง) 
4. ถ้ามีปัญหาในการดูแลผู้ป่วย ให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอาวุโสที่อยู่เวรวันนั้น 
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กิจกรรมทางวิชาการ 
1. Morning Conference  ทุกวันอังคาร, พุธ, ศุกร์  เวลา 08.15 – 09.00 น.  ณ ห้องเรียนบุญหลง  
วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อฝึกหัดให้แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1  หรือแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ได้รู้จักวิธีการนำเสนอผู้ป่วยในที่ประชุมได้
อย่างรวบรัดและได้ใจความ 

- เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ ได้รู้จักวิธีการตอบคำถามและ
อธิบายการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการตัดสินใจที่ได้กระทำ 

- เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนประจำหน่วยวิชา รวมทั้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น ทั ้งในแง่ของวิชาการ การให้บริการแก่ผู ้ป่วย และการปรึกษาระหว่างภาควิชา 
เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ ต่อไป 

- เพื่อให้ความรู้ ในแง่การบริหารผู้ป่วยแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างๆ  
2. Interesting case conference  ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องเรียนบุญหลง  
- เป็นการนำเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจในหอผู้ป่วยมาอภิปรายในแง่ขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษา โดยแพทย์ใช้ทุน 

ปีที่ 3 – 4 และแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 - 3  ตามตารางที่กำหนด และแพทย์ประจำบ้านที่อยู่หน่วยวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- ทุกวันจันทร์แรกของเดือน จะมีการนำเสนอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรักษามาอภิปรายโดย

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านประจำเดือนก่อนหน้านั้นจะเป็นผู้หาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน
ประจำหอผู้ป่วย (Morbidity-Mortality case conference) 

3. Topic Review, Journal club ทุกวันพุธ  เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียนบุญหลง 
- Topic review จะเป็นการนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจที่ได้รวบรวมจาก Original articles และ/หรือ Review 

Literatures ของวารสารในประเทศและต่างประเทศ  โดยแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3-4 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2–3 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ตามประกาศของราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2539 
- Journal club จะเป็นการนำเสนอ เน้นระเบียบวิธีวิจัย จากงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ (ควรจะเป็น

เนื้อหาในสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป) โดยแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 
4. Medical Conference  ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องเรียนบุญหลง  

เป็นการนำเสนอตัวอย่างผู ้ป ่วยและเนื ้อหาต่างๆ ในโรคที ่พบบ่อยและน่าสนใจในวิชาอายุรศาสตร์   
(โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6  และเป็นการทบทวนความรู้ของแพทย์ใช้ทุน – แพทย์ประจำบ้าน) 
โดยอาจารย์ประจำหน่วย  (ตามตารางที่กำหนด)  และแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3 – 4 , แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 – 3 
ที่อยู่ในหน่วยวิชาในขณะนั้น 

5.    Ambulatory Case conference ทุกวันพฤหัสที่ 2 และ 3 ของเดือน เวลา 08.15 - 09.00 น.  
      ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล  
       วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ที่ปฏิบัติงาน โอ.พี.ดี. 9 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 
ที่มาผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

- เป็นการเรียนการสอนที่เสริมให้แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 และ 6 ที่ โอ.พี.ดี. 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
- อาจารย์ 1 ท่าน ที่ภาควิชาฯ assign ให้ หากอาจารย์ท่านนั้นไม่ว่าง ต้องแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านอื่น   

ในหน่วยฯ เดียวกัน หรือต่อหน่วยฯก็ได้ แต่ต้องชดใช้ไม่มีการงดสอนไปเฉยๆ case ที่ assign ให้เป็น
ตัวอย่าง อาจเปลี่ยนแปลงถ้าหา case ได้ตามความเหมาะสม 

- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่ โอ.พี.ดี. 9 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โครงการเพิ่มพูนทักษะที่ประจำ 
โอ.พี.ดี. 9 

- นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ปฏิบัติงานที่ โอ.พี.ดี. 9 และนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ปฏิบัติงานที่ โอ.พี.ดี. 9 และ โอ.
พี.ดี เฉพาะโรค 

- แพทย์ประจำบ้านอ่ืน ๆ ที่ว่างและมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
วิธีการ 

-   ผู้นำเสนอ  -   แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 โอ.พี.ดี. 9 
-   การนำเสนอ   
       นำเสนอผู้ป่วยที่ โอ.พี.ดี. 9 ที่พบได้บ่อยและทบทวนเนื้อหาในประเด็นที่       
        เกี่ยวข้องเน้นแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนั้น ๆ  โดยมีการติดต่อกับ 
        อาจารย์ที่ภาควิชาฯ มอบหมายให้ล่วงหน้า ถึงวิธีการนำเสนอ case และควรจะทบทวนเนือ้หา     
         ในเชิงใดเน้นการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ โอ.พี.ดี. เป็นหลัก   โดยอาจารย์ที่ได้รับมอบงาน     
         จะช่วย comment หรือเน้นในจุดที่สำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
- มีการร่วมให้ความเห็นโดยนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่เข้าร่วม 

เนื้อหา 
- ปัญหาในการวินิจฉัยหรือการดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก อิงตามเกณฑ ์

มาตรฐานของแพทย์สภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 
 

การประเมินผล 
1. มีการประเมินผลในด้านพฤตินิสัยในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยผู้ประเมิน ได้แก ่ 

• อาจารย์ประจำ service ในขณะที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยสามัญ 4 สัปดาห ์

• อาจารย ์ประจำ service ของหอผ ู ้ป ่ วยท ี ่แพทย ์ เพ ิ ่มพ ูนท ักษะได ้วนปฏ ิบ ัต ิ งาน 2 ส ัปดาห์  
ได้แก่ หอผู้ป่วยสงฆ์, หอผู้ป่วยวิกฤตหลอดเลือดสมอง, หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก, หอผู้ป่วยโรคปอด, 
หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 14 หรือหอผู้ป่วยสังเกตอาการ 

• แพทย์ประจำบ้านประจำหอผู้ป่วยในข้อ a, b 

• ถ้าแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่านใดที่มีคะแนนประเมินผลออกมาต่ำกว่าเกณฑ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์จะ
พิจารณาต่อไปว่าจะให้ผ่านหรือไม่ (มติจากคณาจารย์ภาควิชา) 

• มีการประเมิน 2 ครั้งคือระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานครบ 2 เดือน แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคน
จะต้องผ่านการประเมินและได้ผลในระดับที่พอใจ (ใบประเมินกำหนดโดยแพทย์สภา) จึงจะถือว่าผ่าน 
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2. การประเมินทักษะทางคลินิกและหัตถการตามหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ 

• หาผู้ป่วยนอก 1 ราย ขณะวนฝึกปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทั่วไป (OPD9) เพื่อตรวจและรับ
การประเมิน EPA จากอาจารย์ที่ OPD 

• หาผู้ป่วยใน 1 ราย ขณะวนฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยสามัญ เพื่อตรวจและรับการประเมิน EPA จาก
อาจารย์ประจำหอผู้ป่วย 

• ประเมินความสามารถในการทำหัตถการตามแนวทางของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ขณะวนฝึกปฏิบัติงานที่
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หัตถการที่จะประเมินได้แก่ 
a. Abdominal paracentesis   1 case 
b. Thoracentesis     1 case 
c. Central venous catheter insertion 1 case 
d. ผู้ประเมินอาจเป็นอาจารย์ประจำหอผู้ป่วย หรือแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3/แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 4 

ประจำหอผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบประเมินทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
Entrustable professional activities (EPA)  

 
ชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ.................................................................................  ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................................  
สถานที่   OPD   IPD 
Clinical setting  Medicine  Pediatrics  Surgery  Orthopedics  ER  Family Medicine  OB GYN 
Clinical problem ; Diagnosis……………………………… 
Category: RS   CVS  Gastro Neuro   Pain  Psychy   Other ระบุ.................................. 
Complexity of case:   Low     Average    High 
ข้อแนะน า  1) ไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกหัวข้อ ในผู้ป่วยแต่ละราย  แล้วแต่บริบทของ setting  2) สามารถน าแบบประเมินจากผู้ป่วยหลายราย มารวม
ประเมินความสามารถในข้อต่างๆได้  3) ควรท าอย่างน้อย 2 ครั้งคือ ระหว่าง  rotation เพื่อ  feedback แก้ไข และ ปลาย rotation เพื่อประเมินแบบ 
summative 

ทักษะทางคลินิก outstanding average below 
average 

ประเมิน
ไม่ได้ 

หมายเหต ุ

1.ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างกระชับ ครอบคลุม  
เป็นขั้นตอน 

     

2.เลือกใช้วิธีการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการต่างๆ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า      

3.วินิจฉัยแยกโรคอยา่งเป็นระบบ และวนิิจฉัยโรคได้อยา่งถูกต้อง      

4.ประเมินและรักษาผู้ปว่ยที่มอีาการเลวลงหรืออาการหนักเฉยีบพลันได้
อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงข้อจ ากดัของตน และขอความช่วยเหลือ
ได้ทันเวลา(กรณีฉุกเฉิน ต้องท าเป็นอันดบัแรก) * 

    เน้นใน ER/trauma 

5.เลือกใช้ยาและวิธกีารรักษาที่สมเหตุผล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
แบบองค์รวม 

     

6. ท าหัตถการที่จ าเป็นต่อการวินิจฉยัและการรักษาได้อย่างถูกวิธี      

7.ส่งต่อและจ าหน่ายผู้ปว่ยได้อยา่งปลอดภัย     เน้น care plan & 
home care ใน FM 

8.ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ      

9.สื่อสารและท างานเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมงาน      

10.แนะน าแผนการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม (ถา้มี)     FM 

11.บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง      

 

ระดับการประเมนิความสามารถโดยรวม =  
❑ ระดับ 1 ไม่ผ่าน= ยังไม่สามารถอนญุาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณเ์ท่านั้น) 
❑ ระดับ 2 ไม่ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

❑ ระดับ 3 ไม่ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

❑ ระดับ 4 ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 

❑ ระดับ 5 ผ่าน = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 
 

   

ลายเซ็นอาจารย์................................................................................. 
                      วันที่.....................เดือน...................................พศ............... 

 
 

 
 

 
 
 

 

ขอ้ควรพฒันา 
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แบบประเมินทักษะทางหัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

Direct observation of procedural skills (DOPS) 
 

ชื่อแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ.......................................................................ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................... 
สถานที่    OPD   IPD   OR 
Clinical setting   Medicine  Pediatrics  Surgery  Orthopedics  ER  Family Medicine  OB GYN 
Diagnosis…………………………………. 
Procedure……………………………………. 
Complexity of case:   Low     Average    High 
 

ทักษะหัตถการ ถูกต้อง
สมบูรณ ์

ถูกต้อง
เป็นส่วน

ใหญ่ 

ไม่ถูกต้อง/

ถูกต้อง
เพียง

เล็กน้อย 

ประเมิน
ไม่ได ้

หมายเหตุ 

1.บอกข้อบ่งชี้  กายวิภาคที่เก่ียวข้องและเทคนิคการท า

หัตถการ 

     

2.ขอ inform consent      

3.เตรียมการก่อนท าหัตถการอย่างเหมาะสม      

4.ให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสม       

5.ท าหัตถการได้อย่างถูกวิธ ี      

6.ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      

7.ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม      

8.การดูแลรักษาหลังจากท าหัตถการ      

9.ทักษะการสื่อสารและท างานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน       

10.ดูแลผู้ป่วยด้วยจริยธรรมวชิาชีพ      

 

ระดับการประเมนิความสามารถโดยรวม =  
❑ ระดับ 1 ไม่ผ่าน = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณเ์ท่านั้น) 
❑ ระดับ 2 ไม่ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

❑ ระดับ 3 ไม่ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 

❑ ระดับ 4 ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 

❑ ระดับ 5 ผ่าน= สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณน์้อยกว่า 
       

                       
   

      ลายเซ็นอาจารย์ 
 
 

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

         วันที่..................เดือน..................................พศ..................... 
 

ขอ้ควรพฒันา 
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แบบประเมินพฤตินิสัยในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 Multisource feedback 

 
ชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ........................................................................................................................................................... 
  
ชื่อผู้ประเมิน........................................................................... อาจารย์    แพทย์ประจ าบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง   พยาบาล  
 อ่ืนๆ ระบุ........................... 
สถานที่   OPD   IPD 
 
Clinical setting   Medicine  Pediatrics  Surgery  Orthopedics  ER  Family Medicine  OB GYN 
 

ช่วงเวลาที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงาน....................................................................................วันที่ ให้ความเห็ น
.............................................................. 
 

พฤติกรรม Outstanding 
 

Average 
 

Below average ประเมิน
ไม่ได ้

หมายเหต ุ

1.ซ่ือสัตย์     ต้องไม่ได้ต่ ากว่า 
average 

2.รับผิดชอบ     ต้องไม่ได้ต่ ากว่า 
average 

3.ตรงต่อเวลา      

4. แต่งกายสุภาพ      

5.ทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ       

6.ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน 

     

7.ดูแลผู้ป่วยด้วยจริยธรรมวิชาชีพ     ต้องไม่ได้ต่ ากว่า 
average 

8.อ่ืนๆ ระบุ....................      

                      
 
 

  
 
 

ลายเซ็นอาจารย์
............................................................................................ 

 

วันที่................เดือน...........................พศ.................. 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ชื่อ)....................................................... (สกุล)............................................ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา............................................ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา...................................ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล........................................................................ จังหวัด................................................ 
ก าหนดการปฏิบัติงาน..................เดือน ตั้งแต่ ............/..................../............(วัน/ เดือน/ ปี)  ถึง............/..................../............ (วัน/ เดือน/ ปี) 
 
กลุ่มงาน   อายุรศาสตร์   ศัลยศาสตร์     ออร์โธปิดิกส ์     กมุารเวชศาสตร์    สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา    GP     ER 
                โรงพยาบาลชุมชน (ชือ่)........................................................... ขนาด.................เตียง     วิชาเลือก........................................................ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน.....................เดือน ตั้งแต่ ............/................./............ (วัน/ เดือน/ ปี)  ถึง............/................./............ (วัน/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย................วัน     ลากจิ..................วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา..............วัน     
ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานจริงร้อยละ..........................                  ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง..................ครั้ง 
 
การประเมินผล 
 

หัวข้อประเมิน  ระดับผลการประเมินความสามารถโดยรวม 
 ระดับ 5  

(ผ่าน) 
ระดับ 4  
(ผ่าน) 

ระดับ 3  
(ไม่ผ่าน) 

ระดับ 2  
(ไม่ผ่าน) 

 

1.  ทักษะทางคลินิก (EPA)     

2.  ทักษะทางหัตถการ (DOPS)     

3.  พฤตินิสยัในการท างานตามหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
    (Multisource feedback) 
 

    

 
ผลการประเมิน   ผ่าน          ไม่ผ่าน  เพราะ       1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)      2. ไม่ผ่านการประเมินผล 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ........................................................................ผู้ถูกประเมิน ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าสาขาวิชา/กลุ่มงาน/ภาควิชา 
    (นพ./พญ. ...................................................................)         (นพ./พญ. ...................................................................)  
    วันที่.................เดือน............................พ.ศ.................          วันที่.................เดือน............................พ.ศ................. 
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สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประเภทการลา สิทธิการลา เงื่อนไข/หมายเหตุ 

1. ลาป่วย 
(ลา 3 วันติดต่อกันต้องมี
ใบรับรองแพทย์ หรือตาม
เห็นสมควร) 

15 วัน ปีแรก 

120 วัน ปีต่อไปโดยได้รับเงินเดือน 

2. ลาคลอดบุตร 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
3. ลากิจส่วนตัว 15 วัน 1) ต้องได้รับอนุญาตก่อนจะหยุดได้ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น 

หรือเหตุพิเศษ 
2) ปีแรกต้องท างานไม่น้อยกว่า 8 เดือน จึงจะมีสิทธิลาได้ 

และไม่เกิน 8 วันท าการ 
3) สามารถลากิจต่อเนื่องจากลาคลอดได้อีกไม่เกิน 30 วัน

ท าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
4. ลาพกัผ่อนประจ าปี 10 วันท าการ 1) ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงานไม่มีสิทธิลา 

2) สะสมวันลาได้โดยน าวันลาที่เหลือมาสะสมได้ครึ่งหนึ่ง 
เมื่อรวมกับปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการ 

3) กรณีพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า ได้สิทธิสะสมได้เท่ากับสิทธิข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ า 

5. การลาอุปสมบท หรือ           
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

120 วัน 1) พนักงานผู้เปลี่ยนสถานภาพหากเคยลาแล้วจะไม่มีสิทธิ
ลาอีก 

2) สตรีลาไปปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน 90 วัน (หนึ่งครั้งตลอด
อายุการท างาน) 

6. การลาเข้ารับการตรวจ
เลือก 

ตามวัน เวลา
ตามหมาย 

1) ให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการตรวจ
เลือก ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

2) ให้รายงานตัวหลังพ้นการเข้ารับการตรวจเลือก 7 วัน 
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เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 
(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012)  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 

 

3.4 การท าหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยแบ่งระดับหัตถการไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 3.4.1 หัตถการระดบัที่ 1 หมายถึง หัตถการระดบัแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) แบ่งเป็น 
  3.4.1.1 หัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1) คือ หัตถการที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนและประเมินนิสิตนักศึกษา
แพทย์ จนท าให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม 
สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้ด้วยตนเอง วินิจฉัย
และดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ หัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1) มีจ านวนทั้งสิ้น 30 หัตถการ 
  3.4.1.2 หัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) คือ  หัตถการที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์             
จนท าให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้โดยอาจ ขอค าแนะน าใน
บางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ หัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) มี
จ านวนทั้งสิ้น 32 หัตถการ 
 3.4.2 หัตถการระดบัที่ 2 หมายถึง หัตถการระดบัแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
  3.4.2.1 หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) คือ หัตถการที่บัณฑิตแพทย์สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยาบาลในโครงการเพิ่มพูนทักษะต้อง
ก ากับดูแลและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท าให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบโครงการฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท า
หัตถการระดับนี้ได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ 
  หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) มีจ านวนทั้งสิ้น 18 หัตถการ ซึ่งทุกหัตถการในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถการระดับที่ 
1.2 (พบ.2) ด้วย ตามผู้รับผิดชอบในการสอน 
  3.4.2.2 หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) คือ หัตถการที่บัณฑิตแพทย์สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยาบาลในโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ต้องก ากับดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท าให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบโครงการฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท าได้โดยอาจ
ขอค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ 
        หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) มีจ านวนทั้งสิ้น 15 หัตถการ ซึ่ง 11 หัตถการในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถการระดับที่ 
1.2 (พบ.2) ด้วย ตามผู้รับผิดชอบในการสอน 
 3.4.3 หัตถการระดบัที่ 3 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจท าในกรณีที่จ าเป็น ได้แก ่หัตถการที่
บัณฑิตแพทยส์ามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด
ได้ถูกต้อง สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะ สามารถท าได้ร่วมกับแพทย์ที่มี
ประสบการณ์ หัตถการระดับที่ 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 13 หัตถการ 
 3.4.4 หัตถการระดับที่ 4 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรืออาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการ
ฝึกฝน ได้แก่ หัตถการที่บัณฑิตแพทย์สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการกระท า 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดไดถู้กต้อง สามารถให้ค าแนะน าปรกึษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมือ่ผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ เคย
เห็นหรือเคยช่วย หัตถการระดับที่ 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 7 หัตถการ 
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Advanced cardio-pulmonary resuscitation ∕     
  

2 
Amniotomy  
(artificial rupture of membranes at time of delivery) 

∕     
  

3 Anterior nasal packing ∕     
  

4 Aspiration of skin, subcutaneous tissue ∕     
  

5 Capillary puncture ∕     
  

6 Endotracheal intubation (adult) ∕     
  

7 Episiotomy ∕     
  

8 External splinting ∕     
  

9 FAST ultrasound in trauma ∕    
  

10 First aid management of injured patient ∕    
  

11 Incision and drainage ∕    
  

12 Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous ∕    
  

13 Intravenous fluid infusion ∕    
  

14 Intercostal drainage ∕    
  

15 Local infiltration and digital nerve block ∕    
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

16 Lumbar puncture (adult) ∕    
  

17 Nasogastric intubation and related procedures (gastric gavage, lavage) ∕    
  

18 Neonatal resuscitation ∕    
  

19 Normal labor ∕    
  

20 Pap smear ∕    
  

21 Radial arterial puncture for blood gas analysis ∕    
  

22 Removal of nail or nail fold ∕    
  

23 Skin traction of limbs ∕    
  

24 Strengthening and stretching exercise ∕    
  

25 Stump bandaging ∕    
  

26 Suture ∕    
  

27 Urethral catheterization ∕    
  

28 Vaginal packing ∕    
  

29 Venipuncture ∕    
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

30 Wound dressing ∕    
  

31 Abdominal paracentesis  ∕ ∕  
  

32 Aspiration of bursa (elbow and ankle)  ∕   
  

33 Breech assistance delivery  ∕  ∕ 
  

34 Biopsy of skin, superficial mass  ∕ ∕  
  

35 Cervical biopsy  ∕   
  

36 Cervical dilatation and uterine curettage  ∕ ∕  
  

37 Contraceptive drug implantation and removal  ∕ ∕  
  

38 Debridement of wound   ∕ ∕  
  

39 Endotracheal intubation (children)  ∕ ∕  
  

40 Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue  ∕ ∕  
  

41 Incision and curettage (external hordeolum)  ∕   
  

42 Intraosseous access   ∕  ∕ 
  

43 Insertion of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕  
  

44 Joint aspiration, knee  ∕ ∕  
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

45 Lumbar puncture (children)    ∕  ∕ 
  

46 Manual removal of placenta  ∕  ∕ 
  

47 Manual vacuum aspiration  ∕ ∕  
  

48 Plaster of Paris technique  ∕ ∕  
  

49 Pleural paracentesis (thoracentesis)  ∕ ∕  
  

50 Posterior nasal packing  ∕ ∕  
  

51 Removal of foreign body from conjunctiva (simple case)  ∕  ∕ 
  

52 Removal of foreign body from ear (simple case)  ∕  ∕ 
  

53 Removal of foreign body from nose (simple case)  ∕  ∕ 
  

54 Removal of foreign body from throat (simple case)  ∕  ∕ 
  

55 Removal of foreign body from vagina in adult  ∕ ∕  
  

56 Removal of foreign body from vagina in child   ∕  ∕ 
  

57 Removal of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕  
  

58 Tubal ligation & resection (postpartum)  ∕ ∕  
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 

3 4 

59 Ultrasonography, gravid uterus  ∕ ∕  
  

60 Venesection or central venous catheterization  ∕ ∕  
  

61 Umbilical vein catheterization   ∕  ∕ 
  

62 Vacuum extraction  ∕  ∕ 
  

63 Appendectomy    ∕ 
  

64 Marsupialization of Bartholin’s cyst    ∕ 
  

65 Polypectomy (cervical)    ∕ 
  

66 Reduction of finger or shoulder dislocations    ∕ 
  

67 Bone marrow aspiration     ∕ 
 

68 Circumcision     ∕ 
 

69 Closed reduction of simple fractures     ∕ 
 

70 General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery     ∕ 
 

71 Joint aspiration, other than knee joint     ∕ 
 

72 Low transverse cesarean section     ∕ 
 

73 Needle biopsy of breast     ∕ 
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ล าดับ
ที ่ หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับท่ี 1 
หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

หัตถการระดับท่ี 2 
หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

74 Peritoneal lavage     ∕  

75 Removal of embedded foreign body from cornea without incision     ∕ 
 

76 Repair of extensor tendon of hand     ∕ 
 

77 Salpingectomy     ∕ 
 

78 Suprapubic tap     ∕ 
 

79 Tracheostomy     ∕ 
 

80 Cervical spine and pelvic traction      ∕ 

81 Low forceps extraction      ∕ 

82 Peritoneal dialysis      ∕ 

83 Pleural biopsy      ∕ 

84 Skeletal traction      ∕ 

85 Spinal anesthesia      ∕ 

86 Vasectomy      ∕ 
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ตัวอย่าง 
ความรู้พื้นฐานที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะควรรู้เมื่อสิ้นสุดการอบรม 

แพทยสภาได้จัดท าตัวอย่างความรู้พ้ืนฐานที่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะควรได้ทบทวนความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียน
แพทย์และได้รับการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ควบคู่ไปกับการท าหัตถการตามเกณฑ์ที่
แพทยสภาก าหนด แพทย์เพ่ิมพูนทักษะอาจจะลงบันทึกข้อมูลเพ่ือเป็นการทบทวนการเรียนรู้ของตนเองได้ตามความ
สมัครใจ แต่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทุกคนจะต้องลงบันทึกการท าหัตถการตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดในระบบการ
บันทึกหัตถการ (E-logbook) ที่แพทยสภาจัดท าไว้ทุกคน   

 

1. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเปน็ส าหรับ พพท. ที่ผ่านสาขาอายุรศาสตร์ในเวลา 2-3  เดือน 
 

หัตถการ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ 

พพท. 
ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถ่ี) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Central line (central venous catheter) insertion     
2. Abdominal paracentesis     
3. Lumbar puncture     
4. Hemodynamic evaluation by      
   ultrasound/echocardiography     
5. Advanced cardiovascular life support (ACLS)     
6. Knee joint aspiration      
7. Basic modes of mechanical ventilation      
8. Fibrinolytic therapy for acute STEMI and        
   acute ischemic stroke      
9. PPE/nasopharyngeal swab (in COVID-19 )     
10. EKG interpretation of cardiovascular 
     Emergency and electrolyte emergency 

    

11. Lumbar puncture (LP)     
12. Intercostal drainage (ICD)     
13. Peripheral venous cut down     
14. Pleural tapping     
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ทักษะ และการเรียนรู้ 
พพท. มีหน้าที่รับผิดชอบในการอธิบายโรคและการรักษา รวมทั้งหัตถการต่าง ๆ ที่ท าให้กับผู้ป่วย และ/ญาติ 

รับทราบเพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างผู้รักษา และผู้รับการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลของ  staff ประจ าตึกผู้ป่วย
หรือ staff อ่ืน ๆ 

 

โรคและการรักษาที่จ าเป็น 
อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. COVID-19     
2. Anti-tuberculosis drugs ส าหรับวัณโรคดื้อยา     
3.   HIV infection with its complications     

4. Sepsis       
5. Myocardial infarction (MI)     
6. Stroke      
7. Emergency in medicine     
8. Non-communicable disease (NCD)     
9. Hepatitis B, C viruses infections     
10. Common autoimmune diseases e.g. SLE        
11. การแพ้ยา     
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2. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับ พพท. ที่ผ่าน สาขาศัลยศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน 
 

 

2.1 การตรวจร่างกาย การอ่านฟิล์ม การรักษา      
และการท าหัตถการ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. โรคไส้เลื่อน     
2. Murphy’s sign     

3. Hemorrhoids และใช้เครื่อง proctoscope  
   ได้อย่างถูกต้อง 

    

4. ตรวจคล าชีพจรได้อย่างถูกต้องและรู้จักรวมถึง 
   เข้าใจ soft signs และ hard signs of vascular 
   injury เป็นอย่างด ี

    

5. Hernia     
6. Incision and drainage (I & D)     

7. Excision, biopsy of cyst, skin, lymph  
   Node (LN) 

    

8. Fine needle aspiration (FNA)     

9. สามารถอ่าน film X-ray ในภาวะต่อไปนี้ได้ 
   อย่างถูกต้อง 

(1) Fracture rib, pneumothorax,   
               hemothorax 

(2) Gut obstruction 
(3) Small bowel obstruction 
(4) Colonic obstruction ทั้ง partial  
    และ complete obstruction 
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2.2 มีความรู้และสามารถดูแลคนไข้ท่ีมี     
equipment 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรก ให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. NG tube สามารถรู้วิธีใส่ ถอด จนถึงการดูแล  
   รู้ข้อบ่งชี้ในการใส่อย่างเหมาะสม 

    

2. Foley catheter สามารถรู้วิธีใส่ ถอด  
   จนถึงการดูแล รู้ข้อบ่งชี้ในการใส่อย่างเหมาะสม 

    

3. สายชนิดพิเศษ สามารถเรียนรู้วิธีใส่ ถอด 
จนถึงการดูแล รู้ข้อบ่งชี้การใส่อย่างเหมาะสม 

    (1) T Tube 
    (2) Gastrostomy tube 
    (3) Jejunostomy tube 
    (4) Jackson-Pratt drain 
    (5) Redivac drain 
    (6) Penrose drain 

    

4. สามารถให้ค าแนะน าและดูแลเบื้องต้นได้รวมถึง 
   สามารถ early detection of surgical  
   complications โดยตรวจดูสีของของเหลวในสาย 
   เหล่านี้ เช่น ในภาวะที่มี anastomosis leakage  
   เป็นต้น 

    

5. ICD สามารถรู้วิธีใส่ ถอด จนถึงการดูแล รู้ข้อบ่งชี้ 
   ในการใส่อย่างเหมาะสม สามารถต่อสาย ICD แบบ 
   ระบบ 1, 2 และ 3 ขวดได้ และสามารถแก้ปัญหา 
   ของการระบายที่เกิดจากสาย ICD หรือตัวขวดมี 
    ปัญหาได ้

    

6. มีความรู้เรื่อง surgical wound และรู้จัก wound  
   classification ตลอดจนสามารถท าแผลให้ผู้ป่วยได้ 
   ทั้ง wet และ dry dressing และสามารถเย็บแผล 
   ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแผล 
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2.3 สามารถท าผ่าตัดเล็กได้ในระดับเบื้องต้นดังนี้ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Incision & drainage of cutaneous abscess     

2. Excision of lipoma     

3. Excision of sebaceous cyst     

4. Partial and total nail extraction     

 

2.4 ดูแลรักษาภาวะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินใน ER      
อย่างเป็นขั้นตอนและสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Peripheral venous cut down / Central venous 
catheterization 

    

2. Debridement ของแผลใหญ่ ๆ     

3. การวางสาย Tenckhoff catheter     

4. ผู้ป่วย Trauma ที่มี multiple organ injury     

5. Wound management     

6. การดูแล gastrostomy tube (G-tube)     
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3. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับ พพท. ที่ผ่าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน 
 

3.1 ประเมินอาการ วินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรค
ทั่วไปท่ีพบบ่อยและฉุกเฉินในเด็ก ทั้ง OPD/IPD 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Acute gastroenteritis     
2. Pneumonia     

3. Bronchitis     

4. Asthma     
5. Febrile convulsion     

6. Neonatal jaundice     

7. Neonatal sepsis     

8. Congenital heart diseases     

9. Preterm ARDS     

10. Sick newborn     

11. Respiratory failure     

12. Congestive heart failure     

13. Shock (hypovolemic, septic, cardiogenic  
     cause) 

    

14. Status epilepticus     

15. Poisoning     

16. Diabetic ketoacidosis (DKA)     

17. Anaphylaxis     
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3.2 ให้ขนาดยาถูกต้องในผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินได้ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Volume expander (ชนิด ความเข้มข้น ปริมาณ 
   และอัตราเร็วการให้สารน้ าเข้าหลอดเลือดด า ตาม 
   อายุ น้ าหนักและภาวะโรค) 

    

2. Adrenaline via ETT/ IV/ IM     

3. Diazepam via IV / rectal suppository     

4. Glucose iv     

5. Adenosine iv     

6. Positive inotropic drugs:  
 Dopamine 
 Dobutamine 
 Adrenaline 
 Levophed iv drip 

    

 

3.3 สามารถรับเด็กทารกที่คลอดและกู้ชีพทารกได้ 
ถ้ามีปัญหา (NCPR) และกู้ชีพเด็กโตได้ (PALS) 
สามารถท าหัตถการเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินใน
ทารก/เด็กโตได ้

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. ใส่ endotracheal tube: เลือกขนาดและ 
   ต าแหน่งได้เหมาะสมและสามารถใส่ได้ 

    

2. ใส่ ICD หรือท า needle thoracocentesis เช่น  
   ในกรณี pneumothorax with respiratory  
   failure/ tension pneumothorax ได้ 

    

3. นวดหัวใจ (CPR) ได,้ newborn resuscitation     

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.4 ท าหัตถการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเด็ก 
อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Lumbar puncture (LP)     

2. ใส่ umbilical venous/arterial catheter  
   (UVC/UAC) 

    

3. ใส่ Foley catheter     

4. Neonatal advanced life support (NALS)     

5. Pediatric advanced life support (PALS)     

6. Blood exchange in neonatal jaundice     

7. intraosseous infusion     

 

3.5 ความรู้เพิ่มเติมที่ พพท. ต้องรู้ 
อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1.  รู้ค่าปกติของสัญญาณชีพในเด็กแต่ละอายุ     

2.  ประเมินภาวะการเจริญเติบโต, ภาวะโภชนาการ 
   , อาหารตามวัย, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการ 
     รับวัคซีนตามอายุ โดยสามารถให้ค าปรึกษา 
   แนะน าเบื้องต้น และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้เหมาะสม 

    

3.  สามารถเรียนรู้และศึกษาโรคเด็กในแต่ละสาขา 
    เฉพาะโรคที่แต่ละคนสนใจได้ เพิ่มเติม ร่วมกับ 
    กุมารแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ได้แก่ 
    newborn, chest, neuro, cardio, allergy, 
    endocrine, ID, GI, Growth and 
    development, hematology 

    

4. สามารถประเมินและส่งต่อผู้ป่วยเด็กได้อย่าง 
   เหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงระหว่างการส่งต่อ 
   ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
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4. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับ พพท. ที่ผ่าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
   ระยะเวลา 2 เดือน 
 

ประเมินอาการ วินิจฉัยโรค การดูแลรักษาโรค
ทัว่ไปท่ีพบบ่อยและภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Conduct of labor      

2. Urethral catheterization during pregnancy  
    & labor 

    

3. Amniotomy (artificial rupture of  
    membranes at time of delivery) 

    

4. Neonatal resuscitation     

5. Normal labor     

6. Correction of shoulder dystocia     

7. Manual removal of placenta     

8. Manual vacuum aspiration (MVA)     

9. Cervical dilatation and uterine curettage     

10. Postpartum tubal ligation & resection     

11. Ultrasonography, gravid uterus     

12. Umbilical vein catheterization     
13. Vacuum extraction (vacuum-assisted  
     delivery) 

    

14. Low transverse cesarean section     

15. Low forceps extraction      

16. Assisted breech delivery     

17. Management of multifetal pregnancy     
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 อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 
ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

18. Fetal monitoring and interpretation     

19. Diagnosis and provisional management 
     of common ante-, intra-, and postpartum 
     obstetric- medical complications, e.g. 
     preeclampsia, heart diseases 

    

20. Postpartum hemorrhage and safe referral     

21. Vaginal packing     

22. Abdominal paracentesis     

23. Contraceptive drug implantation and 
     removal 

    

24. Insertion and removal of intrauterine 
     contraceptive device 

    

25. Polypectomy (cervical)     

26. Salpingectomy     

27. Prenatal diagnosis: technic and 
     counseling 

    

28. Breaking bad news tactics     

29. Obstetric risk management     

30. Concept of root cause analysis in Ob- 
     Gyn: morbidity and mortality 
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5. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับ พพท. ที่ผ่าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ระยะเวลา 1 เดือน 
 

5.1 ความรู้ในการรักษาและหัตถการที่จ าเป็น
สาขาออร์โธปิดิกส์ 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. น าฟิล์มผู้ป่วยที่แพทย์ของกลุ่มงานหรือภาควิชา
รวบรวมไว้ ได้ให้การรักษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟิล์ม
ธรรมดาหรือดิจิตอลฟิล์ม มาสอนแสดง พพท. 
เพ่ือให้มีความรู้และวินิจฉัยเกี่ยวกับกระดูกหัก ข้อ
เคลื่อน และกระดูกสันหลังหัก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี
พยาธิสภาพต่อไขสันหลังหรือเส้นประสาท 

    

2. บาดแผลบริเวณข้อมือ หลังมือ และนิ้วมือหรือ
บาดแผลที่บริเวณข้อเท้า หลังเท้า หรือนิ้วเท้า โดย
เน้นเรื่องเส้นเอ็นฉีกขาด หลอดเลือดฉีกขาด และ
หรือมีกระดูกหักร่วมด้วยทั้งแบบแผลเปิดและ       
แผลปิด 

    

3. ให้ ระวั ง เกี่ ย วกั บ  compartment syndrome 
ของแขนและขา 

    

4. สอนการตัดเฝือกเพ่ือป้องกันและรักษาเกี่ยวกับ 
compartment syndrome ตามข้อ (3) 

    

5. การตรวจและวินิ จฉั ย  ligament injury โดย
เฉพาะที่ข้อเข่า ข้อเท้า หรือข้อหัวไหล่ 

    

6. วินิจฉัย fracture ของ  
      (1) cervical spine 

(2) T-L spine 
(3) lumbar spine 
(4) coccyx  
(5) with or without spinal cord  หรือ 
    spinal nerve injury 
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 อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

7. Trigger finger ที่ 
    (1) trigger thumb 

(2) De Quervain's tenosynovitis  
(3) carpal tunnel syndrome 
(4) plantar fasciitis 
(5) Achilles tendinitis 

    

8. สอนการใส่เฝือกและการดูแลหลังการใส่เฝือก      

9. สอนการฉีด steroid เช่น Kenacort-A 
   (triamcinolone) ในกรณีจ าเป็น และมีข้อบ่งชี้ 

    

10. สอนการรักษา 
     (1) stiff shoulder 
     (2) tendinitis shoulder 

(3) tennis elbow 
(4) golfer elbow  
(5) pulled elbow  

    

11. สอนการรักษา  
     (1) neck pain 
     (2) back pain 

    

12. แนะน าการออกก าลังกาย เช่น  
     (1) shoulder exercise 
     (2) quadriceps exercise 

(3) back exercise 
(4) exercise ทุกข้อต่อ และกล้ามเนื้อต่างๆ 

    

13. การใช้ยาทาง Orthopedics ข้อชี้บ่งและ 
     ข้อควรระวัง 

    

14. การวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้นกรณี  
(1) septic joint 
(2) multiple injury ทาง Orthopedics 
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6. ความรู้ในการรักษาและหัตถการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับ พพท. ที่ผ่าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระยะเวลา 1 เดือน 
 

6.1 การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ การดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1-2) เพื่อให้พ้นภาวะ
วิกฤต ภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. Cardiac arrest/respiratory arrest     

2. Shock     

3. Fast track ส าหรับ acute stroke,  
    septic shock, STEMI 

    

4. Alteration of consciousness     

5. Major trauma     

6. Intoxication/poisoning patients     

 
6.2 หัตถการที่ควรมีประสบการณ์ในการท าภายใต้
การดูแลของแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 

อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 

ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

1. CPR (adult/pediatric)     

2. Endotracheal intubation     

3. Point of care ultrasound (trauma and non-
trauma) 

    

4. Spinal immobilization     

5. Wound management      

6. Personal protection equipment      

7. Central venous pressure monitoring และ  
Central venous catheterization 
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 อาจารย์ได้อธิบาย/สอน 
ในสัปดาห์แรกให้ พพท. 
ลงบันทึก  

พพท. (บันทึกความถี่) 

ได้เห็น ได้ช่วย ได้ท า 

8. ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วนแต่ 
    ไม่วิกฤตฉุกเฉิน (triage level 3-4) ทั้งเด็กและ 
    ผู้ใหญ่ trauma และ non-trauma เพ่ือให้มี 
    ประสบการณ์ในการตัดสินการรักษาเบื้องต้นได้ 
    อย่างถูกต้อง รวมถึงมีประสบการณ์ในการรักษา 
    ภาวะฉุกเฉินตามระบบต่าง ๆ ที่ไม่ท าให้ถึงแก่ชีวิต 

    

9. ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ ที่อาจจัดให้ส าหรับ 
    แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ โดยอาจจัดในรูปการสัมมนา 
    ทางวิชาการ เพือ่ให้ทราบในหลักการเบื้องต้น 
    (optional) เช่น 

(1) ระบบการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล  
     (prehospital system) 
(2) การดูแลผู้ป่วยในกรณีเกิดสาธารณภัย  
     (disaster management) 

    

10. การเรียนรู้ผ่าน E-learning ของวิทยาลัยแพทย์ 
     ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหา 5 หัวข้อ 
     ดังนี ้

(1) Point-of-care ultrasound (POCUS) 
(2) EKG interpretation 
(3) Intubation with sedation 
(4) Ventilator setting in ER  
(5) Approach to trauma patient 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับแพทย์ใช้ทุน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกาย และแบบทรงผมของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดเวรเพื่อออกปฏิบัติงานอยู่เวรส่วนกลางที่โรงพยาบาลมอบหมาย 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หัตถการที่ควรปฏิบัติได้ดา้นออร์โธปิดิกส ์
1. การใส่ volar wrist splint   
   ข้อบ่งชี้ 
   - Soft tissue injuries to the hand and wrist 
   - Acute carpal bone fractures (excluding scaphoid or trapezium) 
   - Childhood buckle fractures of the distal radius 
   - Middle or distal forearm fractures for temporary stabilization for transportation 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ   

1. เลือกใช้เฝือก 3-4”, ส าลีรอง 3-4”, elastic bandage 3 หรอื 4” 
2. เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กรรไกรตัดเฝือก, สายวัด, micropore หรือพลาสเตอร์, ดินสอ 
3. ท าความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะใส่เฝือก 
4. ใช้สายวัดวัดความยาวที่เหมาะสม ส่วน distal ไม่เกิน distal palmar crease ส่วน proximal ต่ ากว่า elbow 

crease ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
5. ความหนาของส าลีรองเฝือกด้านที่สัมผัสกับผิวหนังไม่น้อยกว่า 3 ชั้น 
6. จับม้วนเฝือกและคลี่ออก ทบซ้อนไปมาตามความยาวที่ต้องการโดยมีความหนา 8-10 ชั้น 
7. เตรียมเฝือกที่วางทบไปมาให้ปลายทั้งสองข้างยาวเท่ากันทุกชั้น ตัดขอบเฝือกให้เข้ารูป 
8. จับแผ่นเฝือกซ้อนเข้าหากันโดยใช้มือจับชายทั้งสองข้าง แช่ลงน้ า รอให้เฝือกเปียกทั้งแผ่นแล้วยกเฝือกขึ้นใน

แนว vertical 
9. ปล่อยมือที่จับปลายล่างของเฝือกแล้วท าการลูบเฝือกจากปลายบนลงล่าง แล้วน าแผ่นเฝือก  ไปวางบนส าลีรอง

เฝือก 
10. ใช้ส าลีรองเฝือก คลุมเฝือกท่ีเปียกน้ าให้เรียบ 
11. วาง slab บริเวณ volar aspect ของ forearm และ wristพัน elastic bandage จาก distal-to-proximal, 

พันทับครึ่งของความกว้างของ elastic bandage และไม่แน่นจนเกินไป 
12. ต าแหน่งของ slab เหมาะสม ส่วน distal ไม่เกิน distal palmar crease ส่วน proximal ต่ ากว่า elbow 

crease ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
13. จัดต าแหน่ง position ของแขน ขณะที่ใส่ slab ได้เหมาะสมในท่า wrist neutral positionหรือ extension 

และ neutral forearm rotation 
14. ผู้ป่วยสามารถท า thumb-finger oppositionและก ามือได้ 
15. ท าความสะอาดแขนผู้ป่วย 
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การแนะน าการปฏิบัติตัวหลังใส่ Slab 
แสดงวิธีการบริหารกล้ามเนื้อข้อ (Six-pack exercise) เฝือกไม่ควรถูกน้ า สามารถคลาย elastic bandage ได้

หากรัดแน่นเกินไปซึ่งจะสังเกตได้จากการมีอาการบวม ชา ที่นิ้ว หรือนิ้วมีสีซีด หรือม่วงคล้ า ระยะเวลาใส่ slab ขึ้นกับ
ความรุนแรงของ pathology หากเป็น Soft tissue injury อาจใส่ slab 2-3 สัปดาห์ หากเป็น fracture อาจใส่ slab 
4-6 สัปดาห์ 

 

2. การเจาะข้อเข่า 
   ข้อบ่งชี้ 

1. For diagnosis of an unexplained effusion, or the evacuation of a painful effusion 
2. For further investigation: Injection of the knee can be undertaken for radiological 

investigation of the knee 
3. For treatment: Injection of corticosteroid into a joint suffering from a non-infectious 

inflammatory process, or for the injection of viscosupplementation  
  ขั้นตอนการเจาะข้อเข่าเพื่อส่งตรวจสารน้ าในข้อเข่า  
   1. จัดท่า (แนะน างอเข่า 15-20 องศา)  
   2. เลือกต าแหน่งเจาะข้อเข่า (medial หรือ lateral side of patella including superomedial or 
superolateral) และท า skin marking 
 
ภาพแสดงต าแหน่งการจะเข่าบริเวณ medial หรือ lateral side of patella (บริเวณดาวสีแดง) ให้เจาะบริเวณ 
parapatellar groove 

 
อ้างอิงจาก Knee Surg Relat Res. 2014 Mar;26(1):1-6. doi: 10.5792/ksrr.2014.26.1.1. 
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ภาพแสดงต าแหน่งการจะเข่าบริเวณ superomedial or superolateral of patella (บริเวณดาวสีแดง) 

 
อ้างอิงจาก Knee Surg Relat Res. 2014 Mar;26(1):1-6. doi: 10.5792/ksrr.2014.26.1.1. 
    3. สวมถุงมือ ใช้ forceps จับ sterile gauze หรือสาลี ชุบ skin cleansing solution (betadine, 
chlorhexidine, etc.) เช็ดบริเวณท่ีจะเจาะข้อเข่า 
    4. เตรียม syringe และเข็ม +/- lidocaine 
    5. เจาะข้อเข่าบริเวณที่ท า skin marking และดูดสารน้ า 
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( ) Excellent     ( ) Clear pass     ( ) Just pass     ( ) Unsatisfied 

วันที่................เดือน........................พ.ศ............................ 
ชื่อ - สกุล.......................................................................... 

 
 

Checklist for thoracentesis 
ส าหรับแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

หัวข้อ ถูกต้อง ถูกต้อง
บางส่วน 

ไม่ท า/  Remarks 
ไม่ถูกต้อง 

Pre - procedure evaluation         
 - Verify ผู้ป่วยถูกต้อง ถูกคน ถูกข้าง         
 - Advice การท าหัตถการ บอก risk & benefits และขอ informed consent         
 - ตรวจ contraindication เช่น unstable vital signs, severe         
 coagulopathy, agitated patient เป็นต้น         
 - จัดท่าผู้ป่วย ยกศีรษะสูง         
 - Monitor vital signs (PR, SpO2, EKG, BP)         
 - Adequate PPE         
 - ใช้ ultrasound ตรวจสอบและยืนยัน landmark (optional)         
ตรวจสอบต าแหน่งที่จะแทงเข็ม (เหนือขอบบนของ rib)         
Sterile technique         
Apply local anesthetic agents         
 - Draw negative ตลอดที่เข็มถูก insert         
 - ใช้มือ guard เพื่อยืนยันต าแหน่งและระยะเข็มที่แทง         
ใช้เข็ม 16- to 18- gauge paracentesis needle แทงต าแหน่งเดียวกับท่ีฉีดยาชา         
Draw negative และใช้มือข้างที่ไม่ถนัด guard บริเวณหลังผู้ป่วยตลอดเวลา         
เมื่อ draw ได้ pleural fluid แล้ว remove เข็มออกและ attach three way stopcock         
Drain pleural fluid ออกเท่าท่ีจ าเป็น (100 ml for diagnostic studies,          
ไม่เกิน 1500 ml at any one time)         
เมื่อ drain fluid ออกครบตามที่ต้องการแล้ว ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าสุดและกลั้นหายใจ         
ดึงเข็มออกด้วยความนุ่มนวล         
Post - procedure evaluation         
 - Observe vital signs, SpO2 และลักษณะการหายใจ         
 - ฟัง lung sounds ทั้ง 2 ข้าง         
 - Request chest x - ray         
ส่ง specimen ตรวจ, identify specimen and patient correctly         
อ่านผล chest x - ray: confirm no complication         
บันทึกการท าหัตถการและผลลงใน medical record         

 
Evaluated by: …………………………………………………………………………………………………………………Date…………………………………… 
Comments: 
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( ) Excellent     ( ) Clear pass     ( ) Just pass     ( ) Unsatisfied 

วันที่................เดือน........................พ.ศ............................ 
ชื่อ - สกุล.......................................................................... 

 
 
 

Checklist for Abdominal paracentesis 
ส าหรับแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

หัวข้อ ถูกต้อง 
ถูกต้อง 
บางส่วน 

ไม่ท า/  
Remarks 

ไม่ถูกต้อง 
Pre - procedure evaluation         
 - Verify ผู้ป่วยถูกต้อง ถูกคน         
 - Advice การท าหัตถการ บอก risk & benefits และขอ informed consent         
 - ตรวจ contraindication เช่น unstable vital signs, severe         
 coagulopathy, agitated patient, obvious overlying skin infection เป็นต้น         
 - Monitor vital signs (PR, EKG, BP)         
 - Adequate PPE         
 - ใช้ ultrasound ตรวจสอบและยืนยัน landmark (optional)         
ตรวจสอบต าแหน่งท่ีจะแทงเข็ม         
Sterile technique         
Apply local anesthetic agents         
 - Draw negative ตลอดที่เข็มถกู insert         
 - ใช้มือ guard เพื่อยืนยันต าแหน่งและระยะเขม็ที่แทง         
 - Use Z - technique         
ใช้เข็ม 16- to 18- gauge paracentesis needle แทงต าแหน่งเดียวกับที่ฉีดยาชา         
Draw negative และใช้มือข้างที่ไม่ถนัด guard บริเวณหลังผู้ป่วยตลอดเวลา         
เมื่อ draw ได้ ascites แล้ว remove เข็มออก         
 - Attach three - way stopcock (optional)         
Drain ascities         
 - If large volume paracentesis is desired, infuse 500 - 1000 mL 
of RLS or NSS         
เมื่อ drain fluid ออกครบตามที่ตอ้งการแล้ว ดึงเข็มออกด้วยความนุ่มนวล         
Post - procedure evaluation         
 - Observe vital signs         
 - Check local bleeding         
ส่ง specimen ตรวจ, identify specimen and patient correctly         
บันทึกการท าหัตถการและผลลงใน medical record         

 
Evaluated by:…………………………………………………………………………………………………Date…………………………………… 
Comments: 
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คู่มือการตรวจโรคที่พบบ่อยที่ OPD 9 
 

 


