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พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 

สาขาออร์โธปิดิกส์เป็นสาขาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมความรู้ทั้งในด้านกว้างและด้านลึกรวมถึงต้องมี
ความสามารถ ในการท าหัตถการที่หลากหลาย โรคทางออร์โธปิดิกส์เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยทั้งใน
ด้านจ านวนผู้ ป่วยความรุนแรง  รวมทั้งความซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จึงต้องติดตาม ความรู้ความก้าวหน้าให้ทัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
อาศัยทักษะทั้งทางวิชาชีพทางสังคมและชีวิตที่รอบด้าน เพ่ือสามารถ ตอบ สนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของสังคม 

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ต้องมีความรู้ความช านาญ เจตคติคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการสื่อสารการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม และแบบสหวิชาชีพมีความสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศรวมทั้งคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ
ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีความ สามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นทันสมัยมากข้ึน 
 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลนครพิงค์มีความมุ่งม่ันที่จะจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านให้มี
คุณภาพเป็น ประโยชน์และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนชุมชนและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้
สอดคล้องกับระบบบริการ สุขภาพพ้ืนฐานของประเทศ เหมาะสมกับเศรษฐานะของประเทศ 
 

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขา ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯจะต้องมี
คุณสมบัติ และมีความรู้ความ สามารถตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
1.1มีทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกายท าหัตถการและการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็น  เหตุเป็นผลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medicalknowledge and Skills) 

2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์ 

3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์
ตาม หลักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3.2 ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
3.3 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonaland CommunicationSkills) 
4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
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4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพ
การตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส ์

5. ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
6.1มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ร่วมงานเพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
6.2 ความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(ContinuousProfessional Development) 
6.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
6.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
7.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
7.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
7.3 มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม(Cost Consciousness 
Medicine) และ สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
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2. โครงสร้างการบริหารจัดการด้านฝึกอบรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย ์
นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 

 
หัวหน้ำกลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  

นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
 

คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัย 
นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ 
นายแพทย์ธนวัต บูรณพัฒนา 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์   พรหมลา 

 

คณะอนุกรรมกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม 
นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์จิรายุ ปลิโพธ 
นายแพทย์นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์ 
นายแพทย์ธนวัต บูรณพัฒนา 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์   พรหมลา 

 

   คณะกรรมกำรบริหำรฝึกอบรม 
แพทย์ประจ ำบ้ำน 

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์สถาพร เปาอินทร์ 
นายแพทย์จิรวัฒน์ โชตยะกุล 
นายแพทย์อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ 
นายแพทย์อธิพงศ์ กองฤทธิ์ 
นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 
นายแพทย์จิรายุ ปลิโพธ 
นายแพทย์พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์ 
นายแพทย์สมาธิต พรวัฒนเวทย์ 
นายแพทย์นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์ 
นายแพทย์ปรัชญา คล่องแคล่ว 
นายแพทย์ธนวัต บูรณพัฒนา 
นายแพทย์พสิษฐ์ หวังซื่อกุล 
นายแพทย์คณิน พงศ์มั่นจิต 
นายแพทย์วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร 
นายแพทย์ศัลย์ ศรีสกุล 
นายแพทย์ยุทธเสริฐ ศิริรุ่งเรืองสาร 
ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา 

คณะอนุกรรมกำรวัดและประเมินผล 
นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ 
นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 
นายแพทย์จิรายุ ปลิโพธ 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์   พรหมลา 

 

คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกและ 
พัฒนำแพทย์ฝึกอบรม 

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์จิรวัฒน์ โชตยะกุล 
นายแพทย์อธิพงศ์ กองฤทธิ์ 
นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 
นายแพทย์จิรายุ ปลิโพธ 
นายแพทย์นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์ 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์   พรหมลา 

 

คณะอนุกรรมกำรด้ำนงบประมำณ 
กำรฝึกอบรมและกำรจัดสรรทรัพยำกร 

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร 
นายแพทย์จิรวัฒน์ โชตยะกุล 
นายแพทย์อธิพงศ์ กองฤทธิ์ 
นายแพทย์วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร 
นางสาวภัณฑิรา  โปธ ิ
นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา 

 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำน 
นายแพทย์ธนวัต       บูรณพัฒนา ชั้นปีที่ 1 
นายแพทย์ปรัชญา     คล่องแคล่ว ชั้นปีที่ 1 
นายแพทย์พสิษฐ์       หวังซื่อกุล ชั้นปีที่ 2 
นายแพทย์วุฒิพงศ์     ศิริวิทยากร ชั้นปีที่ 2 
นายแพทย์นพรัตน์     รุจิวัฒนพงศ์ ชั้นปีที่ 3 
นายแพทย์สมาธิต      พรวัฒน์เวทย์ ชั้นปีที่ 3 
นายแพทย์พรพงศ์     อิสริยะพฤทธิ์ ชั้นปีที่ 4 
นายแพทย์จิรายุ        ปลิโพธ ชั้นปีที่ 4 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
นายแพทย์วรเชษ เต๋ชะรัก 
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3. คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์  

3.1 คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  
 1. นายศิริพจน์       ศรีบัณฑิตกุล  ประธานกรรมการ 
 2. นายวรรธนัย   อัตถากร   กรรมการ 
 3. นายสถาพร   เปาอินทร์  กรรมการ 
 4. นายจิรวัฒน์   โชตยะกุล   กรรมการ 
 5. นายอนุกูล   นิรมิตสันติพงศ ์  กรรมการ 
 6. นายอธิพงศ ์   กองฤทธิ์             กรรมการ 
 7. นายทวนฤทธิ์   สอนสะอาด  กรรมการ 
 8. นายจิรายุ   ปลิโพธ              กรรมการ 
 9. นายพรพงศ ์   อิสริยะพฤทธิ์  กรรมการ 
 10. นายสมาธิต   พรวัฒน์เวทย์  กรรมการ 
 11. นายนพรัตน์   รุจิวัฒนพงศ์  กรรมการ 
 12. นายปรัชญา             คล่องแคล่ว     กรรมการ 
 13. นายธนวัต          บูรณพัฒนา             กรรมการ 
   14. นายพสิษฐ์             หวังซื่อกุล    กรรมการ 
 15. นายคณิน   พงศ์ม่ันจิต  กรรมการ 
 16. นายวุฒิพงศ์           ศิริวิทยากร  กรรมการ 

17. นายศัลย์   ศรีสกุล   กรรมการ 
18.นายยุทธเสริฐ  ศิริรุ่งเรืองสาร  กรรมการ/ที่ปรึกษา 

 17. ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน    กรรมการ 
 19. นางสาวภัณฑิรา       โปธิ   เลขานุการ       
 20. นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
3.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกและพัฒนาแพทย์ฝึกอบรม 
   1.  นายศิริพจน์   ศรีบัณฑิตกุล  ที่ปรึกษา 
   2.  นายวรรธนัย   อัตถากร   ประธานอนุกรรมการ 
   3.  นายจิรวัฒน์   โชตยะกุล  อนุกรรมการ 
                      4.  นายอธิพงศ์    กองฤทธิ์   อนุกรรมการ 
   5.  นายทวนฤทธิ์  สอนสะอาด  อนุกรรมการ 
   6.  นายจิรายุ   ปลิโพธ   อนุกรรมการ 
   7.  นายนพรัตน์   รุจิวัฒนพงศ์  อนุกรรมการ 
   8.  นางสาวภัณฑิรา  โปธิ   เลขานุการ 
   9.  นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.3 คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
1. นายศิริพจน์   ศรีบัณฑิตกุล  ที่ปรึกษา 
2. นายวรรธนัย   อัตถากร   ประธานอนุกรรมการ 
3. นายจิรายุ   ปลิโพธ   อนุกรรมการ 
4. นายนพรัตน์   รุจิวัฒนพงศ์  อนุกรรมการ 
5. นายธนวัต   บูรณพัฒนา  อนุกรรมการ 
6. นางสาวภัณฑิรา  โปธิ   เลขานุการ 
7. นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3.4 คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผล 

1. นายศิริพจน์   ศรีบัณฑิตกุล  ที่ปรึกษา 
2. นายวรรธนัย   อัตถากร   ประธานอนุกรรมการ 
3. นายอนุกูล   นิรมิตสันติพงศ์  อนุกรรมการ 
4. นายทวนฤทธิ์  สอนสะอาด  อนุกรรมการ 
5. นายจิรายุ   ปลิโพธ   อนุกรรมการ 
6. นางสาวภัณฑิรา  โปธิ   เลขานุการ 
7. นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3.5 คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจัยแพทย์ฝึกอบรม 

1. นายศิริพจน์   ศรีบัณฑิตกุล  ที่ปรึกษา 
2. นายวรรธนัย   อัตถากร   ประธานอนุกรรมการ 
3. นายอนุกูล   นิรมิตสันติพงศ์  อนุกรรมการ 
4. นายธนวัต   บูรณพัฒนา  อนุกรรมการ 
5. นางสาวภัณฑิรา  โปธิ   เลขานุการ 
6. นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3.6 คณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรแพทย์ฝึกอบรม 
  1. นายศิริพจน์       ศรีบัณฑิตกุล  ที่ปรึกษา 

2. นายวรรธนัย   อัตถากร   ประธานอนุกรรมการ 
  3. นายจิรวัฒน์     โชตยะกุล  อนุกรรมการ 
  4. นายอธิพงศ์     กองฤทธิ์            อนุกรรมการ 
  5.  นายวุฒิพงศ์   ศิริวิทยากร  อนุกรรมการ 
  6. นางสาวภัณฑิรา       โปธิ   เลขานุการ       
  7. นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.7 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 
1.1 นายธนวัต  บูรณพัฒนา 
1.2 นายปรัชญา  คล่องแคล่ว 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 
2.1 นายพสิษฐ์  หวังซื่อกุล 
2.2 นายวุฒิพงศ์  ศิริวิทยากร 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
3.1 นายนพรัตน์  รุจิวัฒนพงศ ์
3.2 นายสมาธิต  พรวัฒน์เวทย์ 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 
4.1 นายพรพงศ์  อิสริยะพฤทธิ์ 

4.2 นายจิรายุ  ปลิโพธ 
 
 
4. หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     4.1 แสดงออกซ่ึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการอุทิศตน   
           เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร  
     4.2 อภิปรายและน าความรู้ทางทฤษฎีรวมถึงวิธีการรักษาใหม่ๆ เฉพาะสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ทางเวชกรรม 
           ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีการอ้างอิงการรักษาจากแหล่งที่เชื่อถือได ้ 

4.3 ให้การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค และสามารถดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ตามมาตรฐานของ  
สาขาวิชาออร์โธดิกส์  

4.4 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางออร์โธดิกส์  ได้อย่างเหมาะเหมาะสม ทั้ง
เลือกการส่งตรวจพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการพ้ืนฐานต่างๆ ที่ห้องฉุกเฉิน เพ่ือ
การวินิจฉัยและรักษาโรคได้ อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมตามบริบทของทางโรงพยาบาล  

4.5 สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการ
กับความรู้เดิมได้ 

4.6 เข้าใจกระบวนการวิจัยและวิธีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือต่อยอดความรู้ใน สาขา
นั้นๆ ได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ได้อย่างเหมาะสม  

4.7 มีความรับผิดชอบในหน้าทีข่องตนเองและสว่นรวม มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มเคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
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No วันที่ R1 ภูริวรรษ R1 อธิศ R2 ปวริศพงศ์ R2 อุกฤษ R3 เฉลิมวุฒิ R3 อภิสิทธิ์ R4 บุญฤทธิ์ R4 ฐตพล

1 01/6/65-12/6/65 Adult Trauma Trauma Adult Adult Trauma

1 15/5/66-30/5/66 Adult Trauma Trauma Adult Adult Trauma

13 17/4/66-14/5/66 Trauma Anes Adult Rehab Trauma Adult 

Ped Trauma Trauma Adult Elective

Spine12 20/3/66-16/4/66 Adult Trauma Trauma Ped Adult Elective Foot & Ankle

Ped
Sport

9 26/12/65-22/1/66

Patho

Trauma Adult Trauma Adult Hand
Tumor

10 23/1/66-19/2/66 Adult Rheu Trauma Adult Elective Trauma

Ped

11 20/2/66-19/3/66 Anes Adult 

7 31/10/65-27/11/65

Rheu

Trauma Adult Elective Trauma Adult 

Foot & Ankle

8 28/11/65-25/12/65

Adult 

Sx Trauma Adult Tumor Trauma

Sport
Tumor

Arthroplasty

Ped

Hand
3/10/65-30/10/65 Trauma Adult Trauma Foot Ankle Adult Tumor

Elective

Sx

Hand

Adult Trauma Ped Adult 

Trauma Elective Adult Adult Trauma5

4 Trauma

3 Adult 

2

6

Arthroplasty
Spine

13/6/65-10/7/65 Trauma Adult Rehab Trauma Hand Adult 

5/9/65-2/10/65

11/7/65-7/8/65 Trauma Foot Ankle Adult Trauma

8/8/65-4/9/65 Patho

ตำรำงแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลนครพิงค์ ปีกำรศึกษำ 2566 

 
นอกแผนก ในรพ.นครพิงค ์
รพ.มหาราชนครเชียงใหม ่
Elective ยังไมร่ะบสุถานท่ี 
 
 
 
    

 
 
 
 

ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน 
 Trauma Adult 
จันทร์ OR OPD 
อังคาร OPD OR 
พุธ OR OPD 
พฤหัสบดี OR OPD 
ศุกร์ OPD OR 
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ตำรำงปฏิบัติงำนของอำจำรย ์
 

 
OPD 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
วรรธนัย 
ทวนฤทธ์ิ 
วุฒิพงศ์ 

ศิริพจน ์
จิรวัฒน์ 
อนุกูล 
อธิพงศ์ 
นพรัตน ์

สถาพร 
ธนวัต 
คณิน 
 

 

หมุนเวียน จิราย ุ
พรพงศ์ 
สมาธิต 
พสิษฐ ์

Subspecialty clinic 
 

ห้องผ่ำตัด จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
OR4 นพรัตน ์ พรพงศ์ จิราย ุ - อธิพงศ์ 

OR6 ธนวัต ทวนฤทธ์ิ ศิริพจน ์ - จิรวัฒน์ 

OR7 สถาพร สมาธิต อนุกูล - วรรธนัย 

OR 10 - - พสิษฐ ์ - วุฒิพงศ์ 

OR 1     ปรัชญา 

 

สาย A อ.วรรธนัย อ.จิรวัฒน์ อ.อธิพงศ์ อ.ทวนฤทธ์ิ อ.พรพงศ์ อ.สมาธิต อ.วุฒิพงศ์ อ.ศัลย์ อ.ยุทธเสริฐ (อาจารย์แพทย์พิเศษ) 
สาย B อ.ศิริพจน์ อ.สถาพร อ.อนุกูล อ.จริายุ อ.นพรัตน์ อ.ธนวัต อ.พสิษฐ์ อ.คณิน อ.ปรัชญา 
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ตำรำงปฏิบัติงำนอำจำรยแ์พทย์ 

 7.30-9.00 9.00-12.00 12.30-13.30 13.30-16.30 

Monday Service round Activity ตามสาย Noon conference Activity ตามสาย 

Tuesday Service round Activity ตามสาย Noon conference Activity ตามสาย 

Wednesday Service round Activity ตามสาย Noon conference Activity ตามสาย 

Thursday Service round - Grand round 
- Journal Intern 
- Interesting case 

- Pre-Post operative, MM, Interesting case 
conference 
- Topic resident 
- Staff lecture 

Activity ตามสาย/OR 
minor 

Friday Service round Activity ตามสาย Noon conference Activity ตามสาย 

Weekend Service round 
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5. การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แพทย์  
อาจารย์แพทย์ต้องรับผิดชอบการประเมินผลในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
5.1 อาจารย์แพทย์ประเมินการท ากิจกรรมวิชาการกลางวัน(Noon conference) โดยประเมินผ่านแบบประเมิน  
ทุกวันที่มีกิจกรรม  
5.2  อาจารย์แพทย์ประเมินการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน โดยประเมินผ่านแบบประเมิน Rotation 
หมุนเวียน 
5.3  ในสาขาที่แพทยป์ระจ าบ้านต้องออกไปหมุนเวียนขณะอยู่ในช่วงเวลาฝึกอบรม (Elective) ต้องประเมินโดย
ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน  
5.4 อาจารย์แพทย์ในกลุ่มงานฯ ต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้านผ่านแบบประเมิน อาจารย์แพทย์  
 
วิธีการประเมินแพทย์ประจําบา้น มีดังตอ่ไปนี้  
1. การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน  

ประเมินโดยผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับแพทย์ประจ าบ้าน และผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์แพทย์, พยาบาล 
และผู้ป่วย โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตามที่ก าหนด  

2. การตรวจบันทึกรายงานผู้ป่วย (Audit chart)  
ประเมินโดยอาจารย์ที่รับผิดชอบประจ าหน่วย ซึ่งจะท าการตรวจสอบบันทึกรายงานผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอกทุก 1 เดือน  

3. การเสนอรายงานและการอภิปรายผู้ป่วย  
ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ จะมีการจัดท ากิจกรรมทางวิชาการทุกวัน (Noon conference) ซึ่งมี
แพทยป์ระจ าบ้านจะมีบทบาทในการร่วมอภิปราย นอกจากนั้นจะได้มีบทบาทในช่วงที่ร่วมตรวจผู้ป่วย
ในช่วงเช้า กับอาจารย์ที่ประจ าหอผู้ป่วย และในช่วงที่อยู่เวรผู้ที่จะประเมิน คือ อาจารย์ในฝ่าย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

4. การนําเสนอโครงร่างงานวิจัย  
ประเมินการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal presentation) ของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที ่1 ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  

6. การเขียนวิทยานิพนธ์  
แพทยป์ระจ าบ้านต้องท าวิจัยเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยสามารถคน้คว้าด้วยตนเอง 
หรือการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น Internet, Medline ฯลฯ ซึ่งจะต้องเริ่มด าเนินการท าวิจัยตั้งแต่
แพทย์ ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และจะต้องน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยมาเสนอใน Research 
meeting เพ่ือให้ ทราบถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขตั้งแตช่่วงแรกและดูความก้าวหน้าของการท างานวิจัย  

7. การสอบระหว่างการฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์  
7.1 การสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานทางศัลยกรรมสาหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Basic surgical 
science for orthopaedists)  
7.2 การสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส ์(Orthopedic basic science)  
7.3 Summative assessment รว่มกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส ์แห่งประเทศไทยปีละ1 ครั้ง  

8. การประเมินภายในสถาบันเพื่อการผ่านเลื่อนชั้นปี  
จัดท าการสอบเพื่อประเมินแพทย์ประจ าบ้านแบ่งเป็น 
8.1 การสอบ MCQ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม) 
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8.2 การสอบ CRQ 
8.3 การสอบ OSCE ปีละ 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม) 
8.4 การประเมินเจตคติพฤตินัยคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพผลการประเมินเป็น “พอใจ”  
(Satisfactory)  หรือ “ไม่พึงพอใจ” (Unsatisfactory)  
8.5 การประเมินดว้ยการสอบสัมภาษณ์ 
8.6 การประเมินผลงานวิจัยจากทีมวิจัยของภาควิชา  

9. การประเมินผลเพื่อสอบเพื่อวุฒิบัตรฯของแพทยสภา  
9.1 ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร  
9.2 ไดร้ับการรับรองว่าผ่านการประเมินผลจากหัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ ว่ามีความรู้ 
ความสามารถและเจตคติท่ีเหมาะสม  
9.3 ต้องน าเสนอโครงการวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ท าในช่วงปีที ่2 ถึงปทีี่ 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯภายในก าหนด โดยผู้เสนอต้องเป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นผู้วิจัย  

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจบการฝึกอบรม  
มีระบบการติดตามภายหลังจากส าเร็จการศึกษาได้แก่  
10.1. การปฏิบัติงานบริการด้านออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบสอบถามผู้ใช้บริการแพทย์  

ออร์โธปิดิกส์  
10.2 การปฏิบัติงานด้านการศึกษาและฝึกอบรม  
10.3 ผลงานการวิจัยด้านออร์โธปิดิกส ์ 

                  มีระบบการประเมินความก้าวหน้าให้อาจารย์แพทย์ ไดแ้ก่ 
                       1. การปรับต าแหน่งความก้าวหน้าด้านวิชาการจากโรงพยาบาล 
                       2. การขอต าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
                       3. การได้รับต าแหน่งจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือช่วยเหลืองานด้านออร์โธปิดิกส์ 
                       4. การศึกษาต่อเนื่องเพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่สนับสนุนงานด้านออร์โธปิดิกส์  
 

6. การสรรหา,การคัดเลือกและภาระงานของอาจารย์  
6.1 ระบบการคัดเลือกอาจารย์  

มีเกณฑก์ารคัดเลือกอาจารย์ดังนี้  
1. ผ่านการสอบและได้รับวุฒิบัตรสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  
2. ผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์แพทยใ์นฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ  
3. ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายทางการแพทย์  
4. มีประสบการณ์การท างานร่วมกับอาจารย์แพทย์ภายในโรงพยาบาลมาก่อน  
5. หากเปน็แพทยท์ี่จบการฝึกอบรมในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์จากสถาบันอ่ืนต้องได้รับการ รับรองความรู้

ความสามารถ และความประพฤติจากแพทย์ที่ตนเองไปปฏิบัติงานอยู่ 
6. เกรดเฉลี่ยแพทยศ์าสตร์บัณฑิตไมต่่ ากว่า 2.50 
7. มีข้อก าหนดการรับอาจารย์ใหมเ่รียงตามภาระงานและการขาดแคลนของสถาบัน และภาระงาน เช่น 

Trauma, Hand, microsurgery, metabolic disease , Pediatric, Spine 
8. ต้องมีความรู้ความสามารถ และสมัครใจในการรักษาเคสอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
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6.2 การกําหนดขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ (Job Description) งานด้านการ
เรียนการสอน  

1. รว่มจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตร    
    ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส ์ 
2. จัดท าแผนการสอนสื่อการเรียนการสอนเอกสารประกอบค าสอน ต าราคูม่ือต่างๆ  
3. สอนนิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทยป์ระจ าบ้านตลอดจน พยาบาลและเจา้หน้าที่ด้าน  
    สาธารณสุขทั้งในห้องบรรยาย หอ้งประชุมวิชาการ ในหอพักผู้ป่วยใน สถานพยาบาลที่มาสมทบเรื่อง  
    การเรียน การสอนและในชุมชน  
4. รว่มประชุมวิชาการหรือรับการฝึกอบรมในระดับแผนก และระดับโรงพยาบาลตลอดจนภายนอก  
    โรงพยาบาลในสาขาวิชาที่ตนเองเกี่ยวข้อง รวมทั้งดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา  
5. ออกข้อสอบจัดสอบตรวจข้อสอบและตัดเกรดนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน  
6. วิเคราะห์ข้อสอบประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
7. รว่มกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รว่มกิจกรรมนักศึกษาและให้ค าปรึกษาแกน่ิสิตแพทย์  
9. รว่มหรือสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้านในการท าวิจัยทางคลินิกในสาขาออร์โธปิดิกส์  
10. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแพทย์ฝึกอบรมทุกชั้นปี โดยแบ่งความรับผิดชอบอย่างเทา่เทียมกัน  

 

งานด้านบริการทางการแพทย์  
1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสาขา และในชุมชน 
2. แนะน าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้ป่วย 
3. อยู่เวรนอกเวลาราชการ และเวรอ่ืนที่ไดร้ับมอบหมาย 
4. ให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่ เช่นการออกหน่วยประจ าปี 
5. บันทึกการรักษาผู้ป่วยโดยครบถ้วน และออกใบรับรองแพทย์เมื่อผู้ป่วยร้องขอ  
 

งานด้านวิจัย  
1. ออกแบบและท าการวิจัยทั้งในสาขาที่ตนเองเกี่ยวข้องและด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  
2. เป็นที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านในการท าวิจัย 
3. เขา้ร่วมอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นอาจารย์แพทย์ อย่างน้อยปีละ1ครั้ง  

 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและด้านการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยแพทยสภา  
• มีจริยธรรมทางการแพทย์ตามข้อก าหนดของธรรมนูญองค์กรแพทย์ 
• ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  
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6.3 การพัฒนาอาจารย์  
ปัจจุบันมีการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. ส่งเขา้รับการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางต่อยอดในอนุสาขาด้านออร์โธปิดิกส ์โดยปัจจุบันมี อนุ
สาขา ดังนี้ 
    1.1. ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Microsurgery)  1 คน 
    1.2. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ข้อเขา่ (Arthroplasty)   1 คน 
    1.3. ผ่าตัดส่องกล้อง (Sports medicine)    3 คน 
    1.4. ผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spine)     2 คน 
    1.5. ผ่าตัดกระดูกและข้ออุบัติเหตุ (Trauma)     2 คน 
    1.6. ผ่าตัดเด็ก (Pediatric)       1 คน 
    1.7. ผ่าตัดเทา้และข้อเทา้ (Foot and Ankle)     1 คน 
 
2.การส่งเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในด้านการเรียนการสอนโดยเข้าเรียนในหลักสูตร  
แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งโรงพยาบาลมีการจัดให้ฝึกอบรมปีละหลายครั้ง รวมทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน 
ภายนอก  
3.การอบรมระยะสั้นหรือการประชุมวิชาการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมด้านวิชาการของแต่ละ อนุ
สาขา อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. การสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องโดยสนับสนุนทั้งเงินทุน องค์ความรู้  
และบุคลากร  
5.การสนับสนุนอาจารย์แพทย์ให้พูดน าเสนอ(speaker) ผลงานของงานประชุมประจ าปีแยกตาม อนุ
สาขาตา่งๆของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส ์ 
6.มีการประเมินอาจารย์แพทย์จากแพทย์ฝึกอบรมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและน าผลประเมินที่ ไดเ้ขา้ที่
ประชุม เพื่อปรับปรุงอาจารย์ต่อไป  
7.มีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลงานการปฏิบัติงาน2ครั้ง/ปี  

 
 


