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คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ฉบับ พ.ศ. 2563 

1.  บทน า 
คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของศัลยแพทย์ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวง
อก 

การฝึกปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมร่วมสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านการติดต่อประสานงานส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้าน ในทีน่ี้จึงใคร่ขอแนะน าบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
1. นพ.ชัยวุฒ ิ  ยศถาสุโรดม  ประธานกรรมการ 
2. นพ.ชูศักดิ์  เกษมศานติ์  กรรมการ 
3. นพ.ปราโมทย์  ปรปักษ์ขาม  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณาจารย์ประจ ากลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอก 
1. นพ.ชูศักดิ์  เกษมศานติ์ 
2. นพ.ชัยวุฒ ิ  ยศถาสุโรดม 
3. นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
4. นพ.ปิยะวัชร  เลิศสมบูรณ์ 
5. นพ.จักรพันธ์  จ าปาเทศ 
6. นพ.สุธน  ณรงค์ชัยกุล 
7. พญ.อ้อมใจ  รัตนานนท์ 

8. นพ.สหพร  วรรธะวานิชกุล 

9. พญ.วริศรา  ชวกิจกาญจนกุล 

อาจารย์พิเศษ 2 ท่าน 
1. นพ.ประดิษฐ์ชัย   ชัยเสร ี
2. นพ.ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ 
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สถานที่ติดต่อ :  กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
  39 ม. 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 02-588 3119 โทรสาร 02-588 3119 
 
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
 

งานของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

การปฎิบัติงาน วัน เวลา 
การตรวจผู้ป่วยนอก จันทร์, อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี, ศุกร์ 09.30 – 13.30 

การผ่าตัด จันทร์ -  ศุกร์ 09.30 เป็นต้นไป 
 
 
 

ตารางการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
 

วัน OPD OR LEARNING   ACTIVITY 

จันทร ์
นพ.ชูศักดิ์, 
นพ.ชัยวุฒ ิ

นพ.ทวีศักดิ,์ นพ.ปิยะวัชร (Cardiac) 
นพ.ปราโมทย์, นพ.สหพร (Cardiac) 
พญ.วริศรา (Thoracic) 

 

อังคาร 
นพ.ปราโมทย์, 
นพ.สหพร 

นพ.ทวีศักดิ,์ นพ.ชัยวุฒิ, (Cardiac) 
นพ.ชูศักดิ์, นพ.จักรพันธ์ (Cardiac) 
พญ.อ้อมใจ (Thoracic) 

Chest Conference  
14.00 – 15.00 น. 

พุธ 
นพ.ปิยะวัชร นพ.ชูศักดิ์, นพ.จักรพันธ์ (Cardiac) 

นพ.ชัยวุฒิ, นพ.ปราโมทย์ (Cardiac) 
พญ.อ้อมใจ (Thoracic) 

Cardiac Conference  
15.00 – 17.00 น. 

พฤหัสบดี 

นพ.จักรพันธ์, 
พญ.วริศรา 

นพ.ชูศักดิ์, นพ.ปิยะวัชร (Cardiac) 
นพ.สุธน, นพ.สหพร (Cardiac) 
พญ.อ้อมใจ (Thoracic) 

- Grand Round Teaching 
09.00 – 10.00 น. 
- CVT Conference  
15.00 – 16.00 น. 

ศุกร์ 
นพ.สุธน, 
พญ.อ้อมใจ 

นพ.ปิยะวัชร,นพ.จักรพันธ์ (Cardiac) 
นพ.สหพร (Cardiac) 
นพ.ปราโมทย,์ นพ.ชัยวุฒิ (Thoracic) 

CVT Conference  
15.00 – 16.00 น. 
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และเป้าประสงค์ในการปฏิบัติงานของสถาบันฝึกอบรม 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และเป้าประสงค์ในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

- เป็นผู้น าด้านวิชาการเฉพาะทาง ศึกษาวิจัย พัฒนาด้านการรักษาศัลยกรรมโรคทรวงอก โดยผสมผสาน
และประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับสังคมไทย 

- เป็นผู้น าด้านการรักษาผ่าตัดโรคทรวงอก ทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคนี้ 
 
พันธกิจ 

1. ให้การรักษาพยาบาลด้านการศัลยกรรมโรคทรวงอกท่ีได้มาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนเน้นการ
ป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่าง ๆ 

2. ให้การฝึกอบรม และการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับโรคทรวงอก ตลอดจนเป็นศูนย์รับ -    
ส่งต่อส าหรับผู้ป่วย อย่างเป็นระบบ 

3. พัฒนาและสร้างสรรค์ความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยยึดปณิธานของสถาบันโรคทรวงอก  ในอันที่จะเป็นสถาบันที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในการรักษา
โรคทรวงอกต่าง ๆ บนพื้นฐานของสังคมไทย  โดยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทางสากล 
 
ปรัชญา  
          “เป็นเลิศด้านวิชา พัฒนาค้นคว้า วิจัยศึกษา รับใช้ปวงชน” 
 
เป้าประสงค์ 

1. เป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาการศัลยแพทย์ที่ผลิตแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรวงอก  
ที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการให้การรักษาในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์งานวิจัย และผลงานด้านวิชาการท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสังคมไทย       
และสามารถน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการรักษาได้ดียิ่งขึ้นได้ 

3. ให้บริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทรวงอกท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ 
4. ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน แก่สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

ยกระดับความสามารถในการให้การรักษาด้านศัลยกรรมทรวงอก 
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3.  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมครบหลักสูตรแล้วมี 

1. ความรู้ 

2. ความสามารถ 

3. คุณธรรม 
ความรู้ หมายถึง ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป และความรู้ด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก ความรู้

หาเพิ่มเติมได้จากการอ่านต าราที่ทางภาควิชาฯ หรืออาจารย์แนะน าการเข้าฟังและร่วมอภิปรายตาม
กระบวนการเรียนรู้ที่ทางหน่วยฯ ก าหนดไว้ตลอดจน การศึกษาหาความรู้จากผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิด
วิชาการท่ีกว้างไกล 
 ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยโรคตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และประหยัด ความสามารถในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อันจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตั้งแต่เริ่มต้น 
 ความสามารถในการช่วยผ่าตัด และท าผ่าตัดได้ด้วยตนเอง สร้างข้ึนได้ด้วยการสังเกตการณ์จากการช่วย
ผ่าตัดและการท าผ่าตัดด้วยตนเองหรือ หาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่าน operative techniques จากต ารา 
ต่าง ๆ  
 ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากจบการฝึกอบรม สามารถอ่านและ วิจารณ์วารสาร    
เพ่ือน าความรู้ใหม่มาใช้กับผู้ป่วย เขียนบทรายงานทางวิชาการและท าวิจัยถ้าต้องการ 
 คุณธรรม คุณธรรมที่ผู้เรียนรู้พึงมี ว่าเป็นหน้าที่จะต้องปลูกฝัง คือ ความรู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอ      
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผลรับผิดชอบ เห็นการไกล มีศีลธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ดูแล
ผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร 
 
4.  การปฏิบัติงานด้านบริการและกิจกรรมทางวิชาการ 

หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 

- Ward Round บนหอผู้ป่วย 
จันทร์ – ศุกร์  ช่วงเช้า  เวลา   06.00 น. – 08.30 น.  
จันทร์ – ศุกร์  ช่วงเย็น  เวลา   18.00 น.  
เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดราชการ เวลา   07.00 น. เป็นต้นไป 

- ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยศัลยกรรม  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ประจ ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก 

- เตรียมผู้ป่วยส าหรับการผ่าตัดทั้ง Elective, Urgency และ Emergency cases 

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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การตรวจผู้ป่วยนอก 

- ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 

การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 

- ปฏิบัติงานช่วยผ่าตัดและเป็นผู้ท าผ่าตัดผู้ป่วยภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ ากลุ่มงานฯ วันอ่ืน
นอกจากวันออกตรวจผู้ป่วยนอก เวลา  09.00 – 17.00  น. 

- ผ่าตัดเล็กในห้องผ่าตัดตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์แพทย์ 

การรับปรึกษาผู้ป่วยใน / นอกแผนก และห้องฉุกเฉิน 

- ร่วมรับปรึกษาผู้ป่วยทั้งใน / นอกแผนก  และห้องฉุกเฉิน  ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าแพทย์
ประจ าบ้าน และอาจารย์อาวุโสทุกวันโดยจัดเวรอาจารย์ประจ าหน่วยเพื่อรับปรึกษา  ดังนี้ 

ตารางเวรอาจารย์แพทย์รับปรึกษา 

โรคปอด 

วันจันทร์  นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม 
วันอังคาร  นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
วันพุธ  พญ.อ้อมใจ รัตนานนท์ 

วันพฤหัสบดี  พญ.วริศรา ชวกิจกาญจนกุล 

วันศุกร์  พญ.อ้อมใจ รัตนานนท์ 

วันเสาร์ – อาทิตย ์ อาจารย์ 4 ท่านหมุนเวียนเป็นที่ปรึกษา 

โรคหัวใจ 

วันจันทร์  นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม 
วันอังคาร  นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
วันพุธ  นพ.ปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์ 
วันพฤหัสบดี  นพ.จักรพันธ์ จ าปาเทศ 
วันศุกร์  นพ.สหพร วรรธะวานิชกุล 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ อาจารย์ 5 ท่านหมุนเวียนเป็นที่ปรึกษา 
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กิจกรรมวิชาการภายในหน่วยฯ  

1. ICU Round ทุกวันท าการ เวลา 8.30–9.30น. น าเสนอโดยแพทย์ประจ าบ้านและมีอาจารย์แพทย์ร่วมทุก
ครั้ง จะมีการสอนและอภิปราย เรื่องการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและเทคนิคในการท าผ่าตัดที่แตกต่างกันในแต่ละ
รายของผู้ป่วย 

2. Grand Round Teaching ทุกวันพฤหัสบดี 9.00–10.00น. ที่หอผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit) และ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและปอด 6/2, 6/3, 7/9 สลับกันไป 

3. Chest Conference ทุกวันอังคาร 14.00–15.00น. เป็นการประชุมร่วมระหว่างศัลยแพทย์, พยาธิแพทย,์ 
รังสีแพทย์และอายุรแพทย์ปอด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ป่วยทุกรายที่ได้จะรับการผ่าตัดปอด  

4. Cardiac Conference ทุกวันพุธ 15.00–17.00น. เป็นการประชุมร่วมระหว่างศัลยแพทย์และอายุรแพทย์
หัวใจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ป่วยทุกรายที่จะได้รับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด 

5. Journal Club ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน 15.00–16.00น. โดยแพทย์ประจ าบ้าน     
6. Morbidity–Mortality conference ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 15.00–16.00น. โดยแพทย์ประจ าบ้าน     
7. Topic Review ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3, 4 และวันศุกร์ที่ 1,3 ของเดือน 15.00–16.00น. โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
8. Preoperative Conference ทุกวันศุกร์ที่ 2, 4 ของเดือน 15.00–16.00น. โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
9. Special Lecture จัดอบรมตามโอกาสในวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.00 น.  โดยอาจารย์แพทย์, แพทย์

จากต่างสถาบัน, วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ และข้อควรปฏิบัติ 

- ในการเตรียม CVT Preoperative Conference ร่วมกับหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 

- เตรียมการน าเสนอ CVT Journal Club  ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างน้อย  1 ครั้ง / เดือน 

- เตรียมการน าเสนอ Mortality & Morbidity  Conference, Topic Review 

- ประสานงานกับผู้ร่วมงาน หัวหน้างานผ่าตัด, ปอดหัวใจเทียม, วิสัญญี, หอผู้ป่วยหนัก, หอผู้ป่วย
ศัลยกรรม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ต าราที่แนะน า 

1. General Thoracic Surgery. Thomas W. Shield et.al 8th Edition. 2018. 
2. Thoracic and Cardiovascular Surgery. William W.L. Glenn et.al 6th Edition. 1996. 
3. Surgery of the Chest. David C. Sabistion et.al 9th Edition. 2015. 
4. Cardiac Surgery. John W. Kirklin et.al 4th Edition. 2012. 
5. Cardiac Surgery in the Adult. Lawrence H. Cohn and David H. Adams et.al 5th Edition. 2017 
6. Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique. Siavosh Khonsari et.al 5th 

Edition. 2016. 
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7. Mastery of Cardiothoracic Surgery. Larry R. Kaiser et.al 3rd Edition. 2014. 
8. Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy 9th Edition. Anton N. Sidawy and 

Bruce A. Perler et.al 2018. 
9. Trauma. Kenneth L. Mattox et.al 9th Edition. 2020. 

วารสารที่แนะน า 

1. Annual of Thoracic Surgery. 
2. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 
3. Journal of Cardiovascular Surgery. 
4. British Heart Journal 
5. Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. 
6. Chest Surgical Clinic of North America. 
7. Circulation. 
8. American Journal of Cardiology. 
9. Journal of the American College of Cardiology 
10. Operative Technique in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
11. European Journal Cardiothoracic Surgery 
12. Journal of Heart Valve Disease 

 

 
 
 
5.  ผลการฝึกปฏิบัติงาน 

เมื่อจบการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติในกลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอกแล้ว แพทย์ประจ า
บ้านจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
 5.1 สามารถสืบสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ซักประวัติ 
  5.1.2 ตรวจร่างกาย 
  5.1.3 ส่งตรวจและแปลผลทางเวชศาสตร์ชันสูตรรวมทั้งการตรวจเสมหะ สารเหลวจากช่อง
เยื่อหุ้มหัวใจ 
  5.1.4 ส่งตรวจและแปลผลทางรังสีวิทยา เช่น Chest X-ray, CT Chest, MRI, Pulmonary 
angiogram, Aortogram และ Pulmonary Ultrasonogram, CT Angiogram, Nuclear Cardiac imaging  
  5.1.5 ตรวจและแปลผลทาง Endoscopy เช่น Bronchoscopy, Mediastinoscopy  
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  5.1.6 ตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่าง ๆ ทางระบบทางเดินหายใจ และหลอดอาหารเพ่ือการ
วิเคราะห์โรค 
  5.1.7 ส่งตรวจและแปลผล การตรวจสมรรถภาพของปอด การวิเคราะห์แก๊สในเลือด 
(Blood gas analysis) 
  5.1.8 ส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Exercise Stress 
Test, Echocardiography, Cardiac catheterization, Cardiac MRIและ Coronary angiogram เป็นต้น 
 
 5.2 สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคต่อไปนี้ได้ 
  5.2.1 โรคที่ต้องรู้เป็นอย่างดี สามารถรักษาได้เองได้ตลอด 
Thoracic Wall: 
  Infection of the costal cartilage (chondritis) 
  Tietze’s syndrome 
  Osteomyelitis of the rib and sternum 
  Tumor of the costal cartilage and rib 
  Traumatic condition: Fracture rib and sternum 
  Flail chest 
  Subcutaneous emphysema 
  Opened pneumothorax (sucking wound) 
  Pnemonocele 
Trachea and Bronchus: Foreign body in the tracheo – bronchial tree pleura and pleural space: 
  Pneumothorax    Hydrothorax 
  Homothorax    Chylothorax 
  Empyema thoracis      Pleurocutaneous fistula 
  Bronchopleural fistula      Primary tumor of the pleura 
Lung: 

 Congenital cystic disease  Pneumatocele 
 Pulmonary sequestration  Pulmonary atelectasis  
 Lung abscess     Bronchiectasis      
 Aspirated pneumonia   Pulmonary tuberculosis  
 Mycotic disease of the lung  Parasitic disease of the lung 
 Bronchial adenoma   Carcinoma of the lung  
 Sarcoma of the lung   Benign tumor of the lung  
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 Laceration of lung   Lung contusion   
 Blast injury of the lung  Retained foreign body in the lung 

Mediastinum: 
Mediastinitis    Mediastinal abscess 
Mediastinal tumor   Mediastinal emphysema 
Substernal thyroid 

Esophagus: 
  Corrosive esophagitis and esophageal stricture 

Esophageal diverticulum 
Foreign Body in esophagus 

  Esophageal perforation 
  Spontaneous rupture of esophagus 
  Carcinoma of esophagus 
  Benign tumor of esophagus 
  Carcinoma of the gastric fundus with esophageal extension 
  Achalasia 
Diaphragm: 
  Diaphragmatic hernias 
  Tramatic in the diaphragm 
  Imflamatory perforation of the diaphragm 

Eventraton of the diaphragm 
 

Pericardium, Heart and Great Vessels: 
Cardiac tamponade 
Traumatic wound of the heart 
Cardiac arrest 
Traumatic wound of the great vessels 
Pericardial effusion 
Pyopericardium 

  Constrictive pericarditis 
  Simple congenital and acquired heart disease 
  Simple thoracic aortic aneurysm 
  5.2.2 โรคที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ การรักษาต่อไปอาจปรึกษาผู้อื่น 
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Thoracic wall: 
  Agenesis or incomplete development of rib 
  Supernumerary rib 
  Thoracic outlet syndrome 
  Incomplete and complete separation of the sternal bar 

Ectopia cordis 
Mondor’s disease 
Mallory-Weiss syndrome 
 

Trachea and bronchus: 
Tracheoesophageal fistula in newborn 
Mucoviscidosis with mucoid impaction of bronchus 
 

Pleura: 
Metastatic tumor of the pleura 
Pulmonary agenesis 
Pulmonary aplasia, hypoplasia  
Lobar emphysema 
Thracheoesophageal and bronchoesophageal fistula 
Pulmonary sarcoidosis 
Occupational lung diseases 
Pulmonary embolism 
Pulmonary AV fistula and other vascular anomalies 
 

Mediastinum: 
Mediastinal lymphadenopathy 
Superior vena cava syndrome 
 

Esophagus: 
Hiatal hernia and reflux esophagitis 
Scleroderma and related diseases 
Neuromuscular disturbance 
Lower esophageal ring 
 

Diaphragm: 
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Diaphragm tumor of the diaphragm 
Pericardium, Heart and great vessels: 
  Traumatic A-V fistula 

Traumatic ventricular septal defect 
Complicated congenital and acquired heart diseases 
Thoracic aortic aneurysm 

 

 5.3 สามารถเลือกท าและท าหัตถการดังต่อไปนี้ 
  5.3.1 หัตถการที่ต้องท าได้ (ควรได้ท าขณะรับการอบรม) 

 Excision of superficial lump 
 Biopsy of cervical and axillary lymph nodes 
 Open and drain deep seated abscess at chest wall 
 Scalene node biopsy 
 Bronchoscopy 
 Esophagoscopy and dilatation 
 Tracheostomy 
 Thoracocenthesis 
 Intercostal drainage 
 Intercostal nerve block 
 Rib resection and opened drainage 
 Pleural and lung Biopsy  

Explore thoracotomy 
 Pleural abrasion 
 Pleurectomy 
 Blebectomy 
 Wedge excision of the lung 
 Pneumonectomy 
 Lobectomy 
 Thoracoplasty 
 Segmentectomy 
 Sleeve resection 
 Decortication 
 Subxyphoid pericardial drainage 
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 Chest wall resection 
 Pericardiectomy 
 Pericardiocentesis 
 Repair of lacerated intrathoracic vessel 
 Excision of mediastinal tumor 
 Pericardial window 
 Cardiopulmonary resuscitation 
 Removal of FB in the tracheobronchial tree 
 Suture of heart wound 
 Esophagogastrectomy 
 Drainage of the mediastinum 
 Management of mechanical Ventilator 
 Repair of traumatic diaphragmatic hernia 
 Removal of FB in the esophagus 
 Esophagectomy 

Simple operation for Congenital, Acquired heart disease and Thoracic aortic 
aneurysm 
 Cardiomyotomy  
 

  5.3.2 หัตถการที่ควรทราบวิธีการผ่าตัด 
 Repair of Tracheoesophageal fistula 
 Pleuropneumonectomy 
 Repair of thoracic deformity 
 Tracheal reconstruction 
 Esophageal reconstruction 
 Resection of tracheal stenosis 
 Thoracic aorta aneurysmectomy 
 Pulmonary embolectomy 
 Closed mitral valvotomy 
 Chest wall reconstruction 
 Complicated opened heart procedures 
 Heart transplantation 
 Lung transplantation 
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เอกสารแนบ 1 
ขอบเขตงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
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เอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตงาน (Job Description) ของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
 
ขอบเขตงานของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก มีดังต่อไปนี้ 
 
การปฏิบัติงานและการบริการ 
1. ตรวจรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทางศัลยกรรมทรวงอก 
2. ท าหน้าที่ช่วยผ่าตัดหรือเป็นผู้ท าผ่าตัดภายใต้การก ากับของอาจารย์แพทย์ตามความเหมาะสม 
3. อยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.00 – 08.00 น.ของวันถัดไป จ านวน 10 เวร/เดือน 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้น เช่น M & M conference, Journal club, Topic review, 
Collective review เป็นต้น 
5. เข้าร่วมประชุม / สัมมนาวิชาการที่จัดข้ึนทั้งในและนอกสถาบัน 
6. ช่วยสอน / ให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาล
ชลประทาน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจ าบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่วไปที่มาดูงาน, เป็นพี่เลี้ยงแก่แพทย์ดูงานจากต่างประเทศ เช่น แพทย์จากประเทศเวียดนาม, ลาว, 
ญี่ปุ่นที่มาดูงาน  
7. ให้การบริการด้านวิชาการแก่สังคม ได้แก่ บุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
8. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่สถาบันฝึกอบรมมอบหมายให้เป็นครั้งคราว  
 

งานการวิจัย 
 สนับสนุนและส่งเสริม น าเสนอผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก อย่างน้อย 1 
เรื่อง ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
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เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมการผ่าตัด 

และกิจกรรมทางวิชาการ 
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ตารางการปฏิบัตงิานส าหรับแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมที่ขึน้ปฏิบัติงานใน  ในกลุ่มงานศลัยศาสตร์ 1 เดือน 
สถาบันโรคทรวงอก 

 
วัน / เวลา 06.00 – 07.00 07.00 – 08.00 08.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

จันทร์ 
ICU / Ward 

Round 
By Resident 

ICU Round 
Bedside 
Teaching 

8.30-9.30 น. 

       

อังคาร ICU / Ward 
Round 

By Resident 

ICU Round 
Bedside 
Teaching 

8.30-9.30 น. 

    Chest 
Conference 

   

พุธ ICU / Ward 
Round 

By Resident 

ICU Round 
Bedside 
Teaching 

8.30-9.30 น. 

      Cardio-CVT  
Conference 

พฤหัสบด ี ICU / Ward 
Round 

By Resident 

 Grand Round 
Teaching 

 

    CVT 
Conference 

 

ศุกร์ ์ ICU / Ward 
Round 

By Resident 

ICU Round 
Bedside 
Teaching 

8.30-9.30 น. 

     CVT 
Conference 

 

เสาร์ – อาทิตย์  ICU / Ward 
Round 
Bedside 

       

 
 

ช่วยผา่ตดัใน  OR 

ช่วยผา่ตดัใน  OR 

ช่วยผา่ตดัใน  OR 

ช่วยผา่ตดัใน  OR 

ช่วยผา่ตดัใน  OR 
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ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน  CVT  แบบต่อยอด 
หน่วยงานศัลยกรรมทรวงอก  หัวใจ  และหลอดเลือด 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอก 
 
ปีท่ี 4  (12 เดือน) 

- ปฏิบัติงานในกลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก   9 เดือน 

- Chest Med        1 เดือน 

- Cardio Med        1 เดือน 

- ปฏิบัติงานในหน่วยกุมารแพทย์หัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1 เดือน 
 
ปีท่ี 5  (12 เดือน) 

- ปฏิบัติงานในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 8 เดือน 

- Elective         
* โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    3 สัปดาห์ 
* โรงพยาบาลศิริราช    3 สัปดาห์ 
* โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่   8 สัปดาห์ 
* โรงพยาบาลล าปาง    4 สัปดาห์ 
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แบบบันทึกกลุ่มผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอง/ช่วยผ่าตัด (Log book) 
นายแพทย์/แพทย์หญิง……………………………………………..................................................................................................  

วันที่
ผ่าตัด 

ชื่อ-สกุล อายุ HN Diagnosis Operation อาจารย ์
ผู้ควบคุม 

ผลการ
ผ่าตัด 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       



  

  

19 

เอกสารแนบ 3 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
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หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 

 

1.เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ชื่อ หลักสูตร  

หลักสูตรการฝกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
Residency Training in Thoracic Surgery 

 

1.2 ชื่อคุณวุฒิ  
ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อภาษาไทย : วุฒิบัตรแสดงความรูความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
   สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  

ชื่อยอภาษาไทย : ว.ว.สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Diplomate of the Thai Board of Thoracic Surgery  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Diplomate, Thai Board of Thorac. Surg. 

ชื่อหนังสืออนุมัติ  
ชื่อภาษาไทย : หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     สาขาศลัยศาสตร์ทรวงอก 
ชื่อยอภาษาไทย : อ.ว.สาขาศัลยศาสตรทรวงอก  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Diplomate of the Thai Board of Thoracic Surgery  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Diplomate, Thai Board of Thorac. Surg. 

 

1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานศัลยกรรมทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์และสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ 
 

1.4 หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจ าบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความช านาญในสาขาศัลยศาสตรทรวงอก  มีเปา

หมายใหการฝกอบรมแพทยประจ าบาน เพ่ือส าเร็จเปนศัลยแพทยทรวงอก ผูมีความรู ความช านาญ ไดมาตรฐาน 
สามารถใชความรูและทักษะนั้นอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของสังคม มีความถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
จริยธรรมและวิชาการ 

การฝกอบรมประกอบดวย ให้มีความรูทางวิชาการ ประสบการณและทักษะในการรักษาดูแลผูปวยและทักษะใน
หัตถการทางศัลยกรรม มีระบบก ากับดูแลใหแพทยประจ าบานสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ตามล าดับ
ขั้น สรางอุปนิสัยในการท างานอยางเปนระบบ ใหการวินิจฉัย ใหการรักษาและพัฒนาการตัดสินใจ  การวางแผนการ



  

  

21 

รักษาและการแกปญหาตางๆ อยางเหมาะสมถูกตองและปลอดภัย นอกจากนั้นหลังจากจบการฝก อบรมและไดรับ
วุฒิบัตรฯ แลวจะสามารถศึกษาและพัฒนาตนเองไดตอไปอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก ก าหนดใหแพทยประจ าบานมีความรู ทักษะและประสบการณในศัลยศาสตรทั่วไปและ  
สาขาอ่ืนๆ ดวย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เนื่องจากศัลยแพทยทรวงอกนอกจากจะมีหนาที่ใหบริการ
ทางศัลยกรรมทรวงอกแล้ว ในบางสภาวะและบางสถานที่ จะตองสามารถใหการรักษาเบื้องตนทางศัลยศาสตรทั่วไป
ได  

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจ าบานศัลยศาสตรทรวงอก จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องตามยุค
สมัย ทั้งในวิชาการความรูและระยะเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหไดมาตรฐานใกลเคียงกับสากล ท าให้ศัลยแพทยที่ผาน
การฝกอบรมมีมาตรฐานและเกียรติภูมิเปนที่ยอมรับของศัลยแพทย์นานาประเทศ  สามารถไปศึกษาตอ และ
ปฏิบัติงานในตางประเทศไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะน ามาซึ่งประโยชนในการพัฒนาศัลยศาสตรของประเทศไทยและยัง
ประโยชนแกผูปวย 

 

1.5 ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม 
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี (เริ่ม พ.ศ.2561) 
 

1.6 อาจารย์ 
1.6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การอบรม 
 - เป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขา

ศัลยศาสตร์ทรวงอก 
1.6.2 คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
 - เป็นหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการของสถาบันฝึกอบรม และ 

- เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

1.6.3 จ านวนขั้นต ่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา มีอย่างน้อย 2 คน 
 

1.7 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (ของแต่ละชั้นปี) 
1.7.1 สถาบันโรคทรวงอกรับผู้เข้ารับการฝึกอบนมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกปีละ 2 คน 
1.7.2 สัดส่วนอาจารย์ต่อแพทย์ประจ าบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อปี มีดังนี้ 
 

จ านวนอาจารย์ (คน) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี (คน) 
8 คน ขึ้นไป 2 

 

 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ 

1.8.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
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1.8.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2535 
1.8.3 ผ่านการปฏิบัติงานหลังปริญญาตามข้อก าหนดของแพทยสภา 
1.8.4 มีความประพฤติดี 
1.8.5 เป็นผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในการรับฝึกอบรม 

 

1.9 จ านวนการฝึกอบรม (ปี) 
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็น 2 แบบ คือ 
1.9.1 การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี (ยกเว้นในกรณีที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

พิจารณาความเหมาะสมเป็นอย่างอ่ืนส าหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะราย) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในส่วนของ
ศัลยศาสตร์ทรวงอกติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 24 เดือน 

1.9.2 การฝึกอบรมแบบ 2 ปี ภายหลังจบการฝึกอบรม ในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปมาแล้ว โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก ในปีที่ 4 และปีท่ี 5 

 

 
1.10 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
-   เพ่ือให้แพทย์ซึง่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการการ
บริการทางสาธารณสุขในด้านศัลยกรรมทรวงอกของประเทศ 
-   มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ เพ่ือเป็นรากฐานในการปรับปรุง และประยุกต์ใช้ให้
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และตามความต้องการของการบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
-   มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในหลายสาขาของศัลยศาสตร์เฉพาะทางอ่ืนๆ และสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนศัลยแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนได้ในกรณีจ าเป็นและฉุกเฉิน 

1.10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
         เพ่ือให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
ดังต่อไปนี้ 

-   ด าเนินการตามข้ันตอน เพ่ือการวินิจฉัยโรคทางระบบทรวงอกและหัวใจได้อย่างดี  
-   ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบทรวงอกและหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการป้องกันและ
แก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ 
-  ให้ค าแนะน าด้านศัลยศาสตร์ทรวงอกแก่แพทย์ นิสิต นักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรอ่ืน ๆ  
-  มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการแพทย์ มีความรู้ด้าน ศัลยศาสตร์พ้ืนฐานเป็น 
อย่างดี และสามารถน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติ รักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทรวงอกได้  
-  บอกความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของส่วนต่างๆ ในระบบทรวงอก และหัวใจได้  
-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อแพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีคุณธรรมและ จรรยาแพทย์อันดี  
-  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้า เพื่อหาประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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1.11 เนื้อหาสังเขปของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ประกอบด้วย 
1.11.1 ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร  
(Basic Science in Surgery)  
1.11.2 พ้ืนฐานการวิจัยทางศัลยศาสตร  

(Basic Surgical Research & Methodology)  
1.11.3 หลักการของศัลยศาสตรทรวงอก  
(Principles of Thoracic Surgery)  
1.11.4 ศัลยศาสตรทรวงอกคลินิก  

(Clinical Thoracic Surgery)  
1.11.5 หัตถการทางศัลยศาสตรทรวงอก  

(Operative Thoracic Surgery)  
1.11.6 ความรูพ้ืนฐานและทักษะในสาขาอ่ืนๆ  

1.11.6.1 ศัลยศาสตรทั่วไปและอุบัติเหตุ 
1.11.6.2 กุมารศัลยศาสตร  
1.11.6.3 ศัลยศาสตรยูโรวิทยา  
1.11.6.4 ศัลยศาสตรตกแตง  
1.11.6.5 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส  
1.11.6.6 ประสาทศัลยศาสตร  
1.11.6.7 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
1.11.6.8 วิสัญญีวิทยา 
1.11.6.9 อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร  
 

1.12 วิธีการฝึกอบรม 
เนื่องจากวิชาความรูและเทคโนโลยีในสาขาศัลยศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางมากและรวดเร็ว ฉะนั้น

หลักสูตรศัลยศาสตรทรวงอก จึงมีจุดประสงคที่จะใหแพทยประจ าบานไดรับประสบการณดาน ตางๆ ทั้งในแผนกผูป
วยนอก แผนกผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ และแผนกผูปวยในอยางเพียงพอ รวมทั้งประสบการณในการผาตัดรักษาไดมี
โอกาสพัฒนาความรูและทักษะ การตัดสินใจ และการแกปญหาตางๆ อยาง เปนระบบที่ถูกตองเหมาะสมโดยในปสุดทา
ยของการฝกอบรมไดท าหนาที่เปนหัวหนาแพทยประจ าบานดวย  

แพทย์ประจ าบ้านควรมีระยะเวลาส่วนหนึ่งไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือในสถาบัน
อ่ืน โดยเฉพาะในวิชาหรือส่วนซึ่งสถาบันที่ฝึกอบรมนั้น ๆ อาจจะขาดแคลน ทั้งนี้ต้องให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
ได้รับทราบเป็นกรณี ๆ ไป   

 

ดังนั้นแพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการฝึกอบรม ดังนี้  
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หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1   
   เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกที่จะต้องผ่าน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ
และการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืนๆ สามารถให้ค าแนะน าและส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่อไปได้ โดยที่แพทย์ประจ าบ้าน สถาบันโรคทรวงอก จะปฏิบัติงานอยู่ ณ 
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาธิ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสตูรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 1    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา          เดือน  

General Surgery    2  
Traumatic Surgery    2  
Anesthesiology    1  
ICU      1  
Pediatric Surgery    1 
Urology     1  
Thoracic Surgery 1    1   
Orthopedics     1  
Neurosurgery     1  
Plastic Surgery     1  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 1 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิกเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความ

เข้าใจในการด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประเมินผู้ป่วย ให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลัง

ผ่าตัด ทั้งในทางศัลยกรรมทั่วไปและอนุสาขาอ่ืนๆ 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

รวมทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรมทั้งก่อนและหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วย ICU ได ้      

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2     
    เป็นวิชาพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เพ่ือเป็นการเตรียม
ความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้การวินิจฉัย การตรวจสอบ



  

  

25 

และการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวง ในช่วงปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ แพทย์
ประจ าบ้านสถาบันโรคทรวงอกจะปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เช่นเดียวกับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 2    ระยะเวลา 12 เดือน 

                   หน่วยงานหรือสาขาวิชา             เดือน  
Pathology (involving Cardio-thoracic surgery)   1  
General (Including Esophageal Surgery)   6 
       and Traumatic Surgery        
Thoracic Surgery 2      2 
Radiology       1  
Vascular Surgery 1      1 
Adult Cardiology 1 (EKG, EST, Guideline for   0.5 
       Intervention and Surgery)  
Pulmonary Medicine 1 (PFT, Respirator management) 0.5 

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 2 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-ให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ทรวงอกเป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ

ด าเนินของโรค และสามารถน าไปประยุกต์ต่อไปในการฝึกอบรมระดับสูงขึ้นไป  
-มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางด้านในการประเมินผู้ป่วย ให้การรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด 

และหลังผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก  
-มีความรู้ความสามารถในการรักษาเบื้องต้นทางศัลยกรรมหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย, อายุรศาสตร์หัวใจ และ

อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ 
-เริ่มท าการค้นคว้าวิจัย หรือเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย  

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    
       เป็นวิชาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกรวมถึงศัลยศาสตร์หลอดเลือดซึ่งมีความคาบเกี่ยวกัน แพทย์ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอกต้องมีความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้
การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวงอกดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการท า 
Vascular access ของทั้ง Artery และ Central vein  การใส่ท่อช่วยหายใจชนิดแยกทางเดินของลมหายใจซ้ายขวา 
รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนของร่างกายใน
ระหว่างการผ่าตัดอีกด้วย 
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การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 3    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา              เดือน  

Thoracic Surgery 3       10  
Vascular Surgery 2       1 
Perfusion Unit (CPB-IABP-VAD-ECMO device and system)  0.5 
CVT Anesthesia (Percutaneous vascular access and Double  0.5 
         Lumen intubation)  

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 3 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา ติดตามผู้ป่วยภายใน และภายนอก กลุ่มสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับขั้นตอน

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด  
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ในภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพ่ือฝึกท าการใส่ท่อช่วยหายใจชนิด Double 

lumen tube รวมทั้งแทงเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดด าใหญ่ 
-ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนของ

ร่างกายในระหว่างการผ่าตัด จากหน่วย Perfusion Unit 
-ฝึกหัดผ่าตัดเล็กทางศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 3 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีที่ 4  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 4    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา            เดือน  

Thoracic Surgery 4     9 
Pulmonary Medicine 2 (FOB, EBUS)   1 
Adult Cardiology 2 (Echo, Cath, EP)   1 
Pediatric Cardiology (Congenital heart  1 
       diseases, GUCH, Echo, Cath)  
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จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 4 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ป่วยภายใน และภายนอก รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านชั้น

ต ่ากว่าที่ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก เกี่ยวกับข้ันตอนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด  
-ฝึกท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์  
-ช่วยผ่าตัดใหญ่ หรือท าผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 4 
-หมุนเวียนไปศึกษาหาประสบการณ์ความรู้เพ่ิมเติมในการใช้ และแปลผลของเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่

ใช้การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคท่ีเกี่ยวข้อง ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ, อายุรศาสตร์หัวใจ, และกุมารเวช
ศาสตร์หัวใจ 

-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ท างานวิจัยต่อเนื่อง 

หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5  

การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกปีท่ี 5    ระยะเวลา 12 เดือน 
         หน่วยงานหรือสาขาวิชา            เดือน  

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

จุดประสงค์ของหลักสูตรในปีท่ี 5 นี้ อาจสรุปได้ดังนี้  
-รับผิดชอบในฐานะแพทย์ประจ าบ้านอาวุโส หรือหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
-รับผิดชอบในการรักษา และติดตามผู้ป่วยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกท้ังหมด  
-ตรวจและรักษาผู้ป่วยนอก และคลีนิคเฉพาะทางร่วมกับอาจารย์แพทย์ 
-เป็นที่ปรึกษาทางศัลยศาสตร์ทรวงอกของแพทย์เวร และแพทย์ประจ าบ้านอ่ืน  
-ฝึกหัดท าการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก รวมทั้งการแปลผลภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์

แพทย์  
-ควบคุมและรับผิดชอบการผ่าตัดเล็กของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีอื่น  
-ช่วยหรือเป็นผู้ท าการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดูแล และแนะน าจากอาจารย์แพทย์ 
-ท าหัตถการหรือผ่าตัดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับชั้นปีที่ 5 
-รับผิดชอบการประชุมทางวิชาการ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
-ร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ท าการค้นคว้าวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
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-ช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้าน หรือนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่หมุนเวียนจากโรงพยาบาลอ่ืนที่ส่งมาหมุนเวียนใน
หลักสูตรวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก อาทิเช่น โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลพระ

นั่งเกล้า มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากอาจารย์แพทย์   
-หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ในโรงพยาบาลอ่ืนตามที่หัวหน้าโครงการฝึกอบรม

เห็นสมควร  

สรุประยะเวลา (เดือน) ของการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอก 

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

2 6    10 

Traumatic Surgery 2      
Anesthesiology 1  0.5   1.5 

ICU 1     1 
Pediatric Surgery 1     1 

Urology 1     1 

Orthopedics 1     1 
Neurosurgery 1     1 

Plastic Surgery 1     1 

Pathology  1    1 
Radiology  1    1 

Vascular surgery  1 1   2 
Thoracic Surgery       

                   - Adult Cardiology  0.5  1  1.5 

                   - Pediatric cardiology    1  1 
                   - Pulmonary Medicine  0.5  1  1.5 

                   - Perfusion unit   0.5   0.5 

                   - Thoracic unit 1 2 10 9 9 31 
                   - Elective period     3 3 

 

1.13 การประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.13.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 1  
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คณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทางศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นผู้ประเมินผล เพ่ือการเลื่อนชั้นปี 
แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 2 
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทางศัลยศาสตร์ทั่วไป และ/หรือ แพทย์อาวุโสในหน่วยศัลยกรรม

ทรวงอกเป็นผู้ประเมินผล ในแต่ละปีเพ่ือการเลื่อนชั้นปี 
แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 3, 4 และ 5  
แพทย์อาวุโสในหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกของสถาบันนั้นๆ เป็นผู้ประเมินผล ในแต่ละปีเพ่ือการเลื่อนชั้นปี  

โดยมีหัวหน้าหน่วยหรือหัวหนา้สาขาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ  

1.13.2 เนื้อหาและหัวข้อการประเมิน ในแต่ละชั้นปีจะต้องประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะตามเป้าประสงค์หลักในแต่ละระดับของการฝึกอบรม (Performance-Based 
Assessment: PBA หรือ Direct Observation of Procedural Skills: DOPS)  

หลักสูตรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ต้องท าหัตถการเพ่ือการ
ประเมินในการเลื่อนชั้นปี โดยเลือกจากชนิดของหัตถการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปีดังตารางข้างล่างนี้  

 ก าหนดชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัดเพื่อประเมินในแต่ละชั้นปี 

 Level 1 Level 2 

        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 
SVG harvesting     

Sternotomy and closure     

Thoracotomy and closure     
Intercostal drainage     

Chemical pleurodesis     

Superficial LN biopsy     
Tracheostomy     

Arterial line + Central venous line 
+ PA catheter placement 

    

 Level 1 Level 2 

        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 
Pleuro-pericardial window     

Transternal thymectomy     

Excision of Mediastinal mass     
Rib resection and opened drainage     

VATS instrument placement     
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Cannulation and conduct of CPB     

 
 
 

 Level 1 Level 2 

        Procedure ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 5 

IMA harvesting     
VATS for Wedge resection of lung     

Opened Surgical pleurodesis     

Opened Decortication     
Opened lobectomy of lung     

Thoracoplasty     
Pericardiectomy     

Epicardial pacemaker placement     

Simple ASD closure     
Simple Valve replacement     
Simple CABG     
PDA clipping / ligation     

 

ส าหรับการเลือกชนิดของหัตถการเพ่ือประเมินในแต่ละชั้นปีนั้น ก าหนดให้เลือกดังนี้ 
- ชั้นปีที่ 3 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
- ชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 ท าชนิดละ 1 case 
- ชั้นปีที่ 5 ต้องเลือกอย่างน้อย 4 ใน 8 ชนิดของหัตถการใน Level 1 + ทั้ง 4 ชนิดของหตัถการใน Level 2 

ท าชนิดละ 1 case 

2. รายงานประสบการณ์ผ่าตัดจาก Log book 
 แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องรายงานประสบการณ์การผ่าตัด โดยบันทึกชนิดของหัตถการต่างๆ และ
จ านวน case ทั้งหมดทั้งที่ท าเอง และช่วยผ่าตัดลงใน Log book ตามแบบก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ให้ครบถ้วน รวมถึงรายชื่อผู้ป่วยและชนิดของหัตถการเพ่ือการประเมินผ่านชั้นปี ที่ได้ท าด้วยตัวเอง ตามที่
ก าหนดให้เลือกไว้ในแต่ละชั้นปีตามข้อ 1 
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3. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในหน่วย และนอกหน่วย ดังนี้ 
                     5.1 Mortality and morbidity conference 
                     5.2 Grand round and bedside teaching 
                     5.3 Interesting case conference 
                     5.4 Monthly report  
                     5.5 Topic review 
                     5.6 Journal reading 
            5.7 Adult Heart Team conference 
                      5.8 Congenital Heart Team conference 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านโดย อาจารย ์และ ผู้ร่วมงาน 
5. รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 3 -จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

-จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
-แก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
-เริ่มเก็บข้อมูล 

                   ชั้นปีที่ 4 -เก็บข้อมูลวิจัย  
-ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อจ าเป็น 

    -น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะ 
          ชั้นปีที่ 5 -เก็บข้อมูลวิจัยต่อ 
    -วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
        -จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
         -จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ   

6. ผลการสอบซึ่งจัดโดยกลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
มีการสอบ Intraining exam เช่น การสอบข้อเขียน/OSCE/Oral เพ่ือประเมินด้านทฤษฎีเพ่ือเลื่อน

ชั้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

1) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
           ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

1. เป็นแพทย์ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านแพทยสภา 
2. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันโรคทรวงอก 
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3. ระยะเวลาของการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
ฝึกอบรมฯ สถาบันโรคทรวงอก พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ 

2) คุณสมบัติของผู้จะสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  
1. ผ่านการฝึกอบรมศัลยศาสตรทั่วไป และได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ จากแพทยสภาในสาขา

ศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว และ 
2. ได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาทางศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นเวลาอยางน้อย 3 ปี และ 
3. ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ฯ และ 
4. ต้องมีรายงานการผ่าตัด (log book) ตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

เช่นเดียวกบัผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  
โดยการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ จะกระท าพร้อมกับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

3) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรฯ หรืออนุมัติบัตรฯ ประกอบด้วย 
1. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบจากหัวหน้ า

หน่วยหรือหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
2. เอกสารแสดงถึงการสอบผ่านความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic science in Surgery) 
3. เอกสารแสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตอุบัติเหตุขั้นสูง Advanced Trauma Life Support 

(ATLS)  
4. เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติที่ดี (Good surgical practice) 
5. เอกสารรายงานการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้ 
ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ได้น าเสนอในการประชุมระดับประเทศเสร็จสิ้นก่อนถึงวันก าหนดสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือ
หนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หรือ 

ข. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับประเทศขึ้นไป 
6. เอกสารผ่านการประเมิน PBA หรือ DOPS หัตถการตามก าหนดในแต่ละชั้นปี (ตั้งแต่ปี 3-5) 
7. รายงานประสบการณ์การผ่าตัด (Log book) แสดงผลจ านวนการผ่าตัดตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรมมีจ านวน

การผ่าตัดตามหัตถการต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

Procedures 
จ านวน case (อย่างน้อย) 

ท าผ่าตัดเอง ช่วยผ่าตัด 

Pleura, Chest wall, Mediastinum, Pericardial disease 10 10 

Lung surgery 8 20 
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Procedures จ านวน case (อย่างน้อย) 

Esophageal surgery - 3 
Valve surgery (Both Opened and VATS) 5 20 

Coronary artery bypass graft (CABG) 4 20 

Congenital heart disease 
(Both Opened and Closed heart surgery) 

4 20 

Aortic surgery - 10 
Peripheral vascular surgery - 10 

Bronchoscopy 5 10 

Esophago-gastroscopy 3 5 
 

 
 

1.14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

และแพทยสภา และต้องมีการประเมินทุก 5 ปี  
 

1.15 การทบทวน/การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ  
จะมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ โดยจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี 

 

2.เกณฑ์สถาบันการฝึกอบรม 
2.1 เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับสถาบันฝึกอบรมตามประกาศ
แพทยสภา ที่ 18/2550 เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาต่าง ๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามก ากับดูแลสถาบัน
ฝึกอบรม พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2550 ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภท

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน
ด าเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรง พยาบาล ที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
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(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะ
ศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็น
ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีความมุ่งม่ัน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / 
โรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะ
แพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี ให้ชว่ยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา / ช่วยเหลือ หรือ
เป็นสถาบันสมทบ / สถาบันร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ ปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่
ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) 
แล้ว จะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคม
วิชาชีพ ที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

2.1.2 หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 
(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้อง
มีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ
และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียม
สไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้อง
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มีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบ้านทุก
สาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและ
ความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม 
(ไมร่วมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการ
ตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และ
ต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลัก ฐานทุกราย 

ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  สถาบัน
จะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหา
สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วย
การตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการ
ตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์  จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้
เป็นประจ า รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการ
ฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี
ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได้ 

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก 

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว 
ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการ
จัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจ าเป็น  

2.1.4 กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่าง
หน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumour conference, morbidity 
mortality conference, clinicopathological conference  
นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์

การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
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                     2.2 เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

                    2.2.1 มีการตรวจผู้ป่วยนอกทางศัลยศาสตร์ทรวงอกและมีคลินิกติดตามผู้ป่วย (Thoracic 
surgery follow up clinic)  

                    2.2.2 มีการตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ทรวงอก ได้แก่ Bronchoscopy, Esophagoscopy  
                    2.2.3 มีห้องผ่าตัดที่สามารถเปิดท าการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  
                    2.2.4 มีการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทรวงอก และหัวใจ ไม่น้อยกว่า 150 ราย ต่อผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม 1 คนต่อ 1 ชั้นปี  
2.2.5 มีหอผู้ป่วยหนัก สามารถดูแลผู้ป่วยหนักได้โดยเฉพาะผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทรวงอก 

และมีการกระจายผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านอายุผู้ป่วย และชนิดของโรค ได้แก่ โรคความ
พิการแต่ก าเนิด โรคจากการติดเชื้อ โรคจากภยันตราย และเนื้องอกชนิดต่างๆ และอ่ืนๆ  

2.2.6 มีหอผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลเฉพาะผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทรวงอก            
 สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติบางข้อ ก็อาจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบันการ
ฝึกอบรมอ่ืนเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  

                        2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

และตามข้อก าหนดของแพทยสภา ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
  สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้าน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์จากสถาบัน
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของ
หลักสูตร 

  สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบัน 
ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบานใน
ส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าว 
เมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต ่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 
ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

  สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท า 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้
เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากทุกสถาบัน  โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 
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  สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้นให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่
จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะ
ของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
  หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
เพ่ิมเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลา
รวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม
วิชาชีพก าหนด 

 
 

                   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 
          สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 
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เอกสารแนบ 4 
List of Journal (CVT) 

ประจ าห้องสมุด 
สถาบันโรคทรวงอก 
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Journal ทั่วไป 
1. American Journal of Medicine 
2. American Journal of Roentgenology (AJR) 
3. Australian Journal of Physiotherapy 
4. JAMA: Journal of the American Medical Association 
5. Journal Watch 
6. Lancet 
7. New England Journal of Medicine 
8. RadioGraphics 

Journal ของ Surgery 
1. Annals of Thoracic Surgery 
2. Current Problems in Surgery 
3. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 
4. Journal of Cardiac Surgery 
5. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 
6. Journal of Heart Valve Diseases 
7. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 
8. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
9. Progress in Cardiovascular Diseases 
10. Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
11. Thoracic Surgery Clinics 

Journal ของ Chest 
1. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
2. Chest 
3. Clinics in Chest Medicine 
4. European Respiratory Journal 
5. International Journal of Tuberculosis and Lung Diseases 
6. Thorax 
7. Tuberculosis 
8. Heart and Lung 
9. American Journal of Infection Control 

Journal ของ Cardiology 
1. ACC Current Journal Review 
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2. ACCELL. Audio Journal 
3. American Heart Journal 
4. American Journal of Cardiology 
5. Catheterization and Cardiovascular Interventions 
6. Circulation 
7. Coronary Artery Diseases 
8. Current Problems in Cardiology 
9. Echocardiography 
10. European Heart Journal 
11. Heart 
12. Journal of Cardiac Failure 
13. Journal of Interventional Cardiology 
14. Journal of the American College of Cardiology 
15. Journal of the American Society of Echocardiography 
16. Pacing and Clinical Electrophysiology (PACE) 

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (E- Journal) ของสถาบันโรคทรวงอก 
1. American Heart Journal 
2. American Journal  of Infection Control 
3. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
4. Applied Nursing Research 
5. Australian Journal of Physiotherapy 
6. Chest 
7. Current Problems in Cardiology 
8. Current Problems in Surgery 
9. Echocardiography 
10. European Heart Journal 
11. European Respiratory Journal 
12. Heart and Lung 
13. JAMA : Journal of the American Medical Association 
14. Journal of Cardiac Failure 
15. Journal of Cardiac Surgery 
16. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 
17. Journal of Interventional Cardiology 



  

  

41 

18. Journal of the American Society of Echocardiography 
19. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 
20. Journal of Vascular Nursing 
21. Journal Watch  
22. Lancet 
23. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
24. Pacing and Clinical Electrophysiology (PACE) 
25. Progress in Cardiovascular Diseases 
26. RadioGraphics 
27. Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 
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เอกสารแนบ 5 
ภาระงานของอาจารย์ 

กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
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ภาระงานของอาจารย์ (Job Description) 
หน่วยศัลยกรรมทรวงอก  หัวใจและหลอดเลือด 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์  สถาบันโรคทรวงอก 
 
1. Ward round 

- มี Service และ Teaching round ร่วมกับ แพทย์ประจ าบ้าน, แพทย์ใช้ทุน ณ หอผู้ป่วยทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ โดยอาจารย์แพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยวันดังกล่าว เวลา 08.30–09.30 น. 

- Ward round จะเริ่มที่ ICU, Ward ศัลยกรรมหัวใจ, ปอด Ward ต่างแผนกท่ีมีการปรึกษาผู้ป่วย 

- Grand round ทุกวันพฤหัสบดี 09.00–10.00น. 
 
2. Operation 

- มีการผ่าตัดปอด 4 วัน ต่อสัปดาห์,  ผ่าตัดหัวใจทุกวันจันทร์–วันศุกร์  09.30–17.00 น. วันละ 5-6 ราย  
โดยเฉลี่ย  อาจารย์แพทย์แต่ละคนจะท าการผ่าตัด Open heart  ประมาณ 200 รายต่อปี และผ่าตัด
ปอดประมาณ 40 รายต่อปี 

- ส าหรับนอกเวลาราชการ มีการผ่าตัดตามโครงการมูลนิธิการกุศล และโครงการผ่าตัดนอกเวลาราชการ 

- สามารถเปิดห้องผ่าตัดฉุกเฉิน  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง 
 
3. Open service 

- มีการตรวจผู้ป่วยนอก ในทุกวันท าการ เวลา 09.30–13.30น. โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยประมาณ 30-60 ราย ต่อ
อาจารย์แพทย์ 1 ท่าน 

- อาจารย์แพทย์ออกตรวจคนละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 
4. Academic activities 

- Chest Conference ร่วมกับอายุรแพทย์ปอด, รังสีแพทย์และพยาธิแพทย์ ทุกวันอังคาร เวลา 14.00–
15.00 น. 

- Cardiac Conference ร่วมกับอายุรแพทย์โรคหัวใจ ทุกวันพุธ เวลา 15.00–17.00น. 

- Cardiothoracic Meeting (CVT conference) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00–16.00น. 

- Journal Club ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน เวลา 15.00–16.00น. 

- Morbidity–Mortality Conference ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 15.00–16.00น. 

- Topic review ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3, 4 ของเดือน เวลา 15.00–16.00น. 

- Special lecture ตามโอกาสอ านวย ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00–16.00น. 
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- Grand round ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00–10.00น. 

- เป็นวิทยากรฐานะตัวแทนสถาบันโรคทรวงอก, สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย, สมาคม
แพทย์โรคหัวใจในการบรรยาย ประชุมประจ าปี, อบรมประจ าปี 

 
5. Consultation 

- ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านรับปรึกษาเป็นอันดับแรก แล้วรายงานกับอาจารย์แพทย์ทุกราย 

- กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถรายงานอาจารย์แพทย์ที่อยู่เวรรับปรึกษาได้โดยตรง 

ตารางเวรอาจารย์แพทย์รับปรึกษา 

โรคปอด 

วันจันทร์  นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม 
วันอังคาร  นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
วันพุธ  พญ.อ้อมใจ รัตนานนท์ 

วันพฤหัสบดี  พญ.วริศรา ชวกิจกาญจนกุล 

วันศุกร์  พญ.อ้อมใจ รัตนานนท์ 

วันเสาร์ – อาทิตย ์ อาจารย์ 4 ท่านหมุนเวียนเป็นที่ปรึกษา 

โรคหัวใจ 

วันจันทร์  นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม 
วันอังคาร  นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
วันพุธ  นพ.ปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์ 
วันพฤหัสบดี  นพ.จักรพันธ์ จ าปาเทศ 
วันศุกร์  นพ.สหพร วรรธะวานิชกุล 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ อาจารย์ 5 ท่านหมุนเวียนเป็นที่ปรึกษา 
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เอกสารแนบ 6 
แบบประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน 

กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 

 
ผู้ถูกประเมิน                ชั้นปีที่        ช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงาน                                                          
สถานที่ในการปฏิบัติงาน                               
 
1.การประเมินด้านความรู้ (คะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ=100) เกณฑ์ผ่าน คะแนนทีไ่ด ้
ความรู้ประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและ conferences ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินจากการดูแลผูป้่วยทั้งที่ OPD และบนหอผู้ปว่ย ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ความรู้ประเมินในระหว่างการผ่าตัด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการแกป้ัญหา การถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
และสม ่าเสมอ 

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

คะแนนรวมเฉล่ียหัวข้อที่ 1 (คะแนนรวม÷4) (A) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
2. การประเมินด้านทักษะในการผ่าตัด (คะแนนเต็มในแต่ละหวัข้อ=100) เกณฑ์ผ่าน คะแนนทีไ่ด ้
ทักษะในการช่วยผ่าตัด หรือช่วยท าหัตถการ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ทักษะในการท าผ่าตัด หรือท าหัตถการ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
คะแนนรวมเฉล่ียหัวข้อที่ 2 (คะแนนรวม÷2) (B) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
3. การประเมินด้านทัศนคติและการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ=100) เกณฑ์ผ่าน คะแนนทีไ่ด ้
ความตั้งใจ เอาใจใส่ ใฝ่ที่จะเรียนรู้ และน า IT เข้ามาใช้ในการหาความรู้และ
ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความเป็นผูน้ า การบริหารจัดการ 
และการรักษาเวลา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของหน่วยและโรงพยาบาล รวมทั้งการ
ดูแลความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ มารยาท การควบคุมอารมณ์ และการท างานเป็นทีมกบั
ผู้ร่วมงาน 

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

การด ารงไว้ซ่ึงเกียรติของวิชาชีพแพทย์ (การแต่งกาย การวางตัว การสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยและญาติ และการมีจริยธรรมคุณธรรม) 

ตั้งแตร่้อยละ 60 ขึ้นไป  

คะแนนรวมเฉล่ียหัวข้อที่ 3 (คะแนนเฉล่ียรวม÷5) (C) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 

คะแนนรวมเฉล่ียทุกหัวข้อ เกณฑ์ผ่าน คะแนนทีไ่ด ้
(A x 0.4) + (B x 0.2) + (C x 0.4) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

ความเหน็เพิ่มเติม/ขอ้เสนอแนะ ................................................................................................................. ................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปผลการประเมิน    [   ] ผ่าน [   ] ไม่ผ่าน                 อาจารย์ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)……………………………………….       
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เอกสารแนบ 7 
แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

ของแพทย์ประจ าบา้น 
กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

49 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
 

แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปี ต้องน าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ดังนี้ 

              แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

หัวข้อ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

  

2. จัดท าโครงร่างงานวิจัย   
3. แก้ไขโครงร่างงานวิจัย   

4. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
5. เริ่มเก็บข้อมูล   

              แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 4 

หัวข้อ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.เก็บข้อมูลวิจัย   
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเม่ือจ าเป็น   

3. น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยเป็นระยะๆ   

              แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 5 

หัวข้อ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.เก็บข้อมูลวิจัยต่อ   

2. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย   
3.จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปรับแก้ไข 

  

4.จัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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เอกสารแนบ 8 
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

แพทย์ประจ าบ้าน 
กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
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เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

        ชื่อผู้สมัคร……………………………………………………………………………………..................................................... 

1. คะแนนมีต้นสังกัดหน่วยงานราชการ (4 คะแนน)        คะแนนที่ได้………..……  
                     มีต้นสังกัดหน่วยงานราชการ           4 คะแนน    
                     ไม่มีต้นสังกัดหน่วยงานราชการ        0 คะแนน 

      2. ประสบการณ์การเป็นแพทย์    
                   2.1 จ านวนปีท่ีใช้ทุนรัฐบาล (8 คะแนน)                                คะแนนที่ได้………..……  
                     จ านวนปีที่ใช้ทุน 3 ปีขึ้นไป               8 คะแนน      
                     จ านวนปีที่ใช้ทุน 2 ปี                      6 คะแนน     
                     จ านวนปีที่ใช้ทุน 1 ปี                      4 คะแนน    
                     จ านวนปีที่ใช้ทุน 0 ปี                      0 คะแนน    
                   2.2 เคยปฎิบัติงานดูแลรักษาเฉพาะผู้ป่วยศัลยกรรม (4 คะแนน)     คะแนนที่ได้………..……  
                      เคย                                    4 คะแนน    
                      ไมเ่คย                                    0 คะแนน    

      3. ประวัติผลการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
                   3.1 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา (5 คะแนน)                                   คะแนนที่ได้………..…… 
                     เกรดเฉลี่ย   3.50 - 4.00                 5 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   3.00 - 3.49                 4 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   2.50 - 2.99                 3 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   2.00 - 2.49                 2 คะแนน    
                   3.2 เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ (5 คะแนน)                      คะแนนที่ได้………..……  
                     เกรดเฉลี่ย   3.50 - 4.00                 5 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   3.00 - 3.49                 4 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   2.50 - 2.99                 3 คะแนน    
                     เกรดเฉลี่ย   2.00 - 2.49                 2 คะแนน    
                   หมายเหตุ : ให้น าเกรด X หน่วยกิต  หารด้วยหน่วยกิตที่รวม 
          4. หนังสือแนะน าตนเอง (Recommendation) (4 คะแนน)           คะแนนที่ได้………..……  

                     มีหนังสือแนะน าตนเอง                   4 คะแนน    
                     ไม่มีหนังสือแนะน าตนเอง                0 คะแนน    

        5. การสอบข้อเขียน (10 คะแนน)                                                คะแนนที่ได้………..…… 
            6. การสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน)                                          คะแนนที่ได้………..……   
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            วิธีการให้คะแนนผลลัพธ์กระท าโดยให้ตัดคะแนนของกรรมการท่านที่มากที่สุดและน้อยที่สุดออก  
      แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการท่านที่เหลือ 
 

 
 

ใบคะแนนส าหรับการสอบสัมภาษณ์  (Interview) 

ชื่อผู้สมัคร หัวข้อที่ให้คะแนน คะแนน 

 การแต่งกายและการดูแลสุขภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 มนุษยสัมพันธ์  จริยธรรม  และเจตคติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ชื่อผู้ให้คะแนน การใช้ค าพูดและการแสดงออกด้านภาษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ความเชื่อมั่นในตัวเองและการแสดงออกใน
ทีส่าธารณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความเห็น
เพ่ิมเติม 

ปฏิภาณไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กริยามารยาท และการวางตัว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  คะแนนรวม 


