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พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 
สาขาออร์โธปิดิกส์เป็นสาขาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมความรู้ทั้งในด้านกว้างและด้านลึกรวมถึงต้องมีความสามารถ 

ในการท าหัตถการที่หลากหลาย โรคทางออร์โธปิดิกส์เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยทั้งในด้านจ านวนผู้ ป่วยความรุนแรง  
รวมทั้งความซับซ้อน นอกจากน้ียังมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จึงต้องติดตาม 
ความรู้ความก้าวหน้าให้ทัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาศัยทักษะทั้งทางวิชาชีพทางสังคมและชีวิตที่รอบด้าน เพื่อ
สามารถ ตอบ สนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม 

แพทย์ออร์โธปิดิกสต์้องมีความรูค้วามช านาญ เจตคติคณุธรรม จรยิธรรม ทักษะการสื่อสารการปฏิบัตงิานเป็นทีม 
และแบบสหวิชาชีพมีความสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศรวมทั้งคุณสมบัตดิ้านอื่นๆตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีความ 
สามารถในการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถท าการวิจัยเพือ่พัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นทันสมยั 
มากขึ้น 
 กลุ่มงานออร์โธปดิิกส์โรงพยาบาลนครพิงค์มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านใหม้ีคณุภาพเป็น 
ประโยชน์และความต้องการดา้นสขุภาพของประชาชนชุมชนและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับระบบ 
บริการ สุขภาพพื้นฐานของประเทศ เหมาะสมกับเศรษฐานะของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

เพื่อให้แพทย์ท่ีผ่านฝึกอบรมไปแลว้เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ท่ีมีคุณคา่ต่อสังคมและมีความรู้ความช านาญ โดย 
1. สามารถวินิจฉัยโรคและการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหวโดยพิจารณาไตร่ตรองจาก 

ประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจพเิศษที่เหมาะสมได ้
2. สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ และกระท าการรักษาที่เหมาะสม ทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัดรวมทั้งวิธีการ

รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและสามารถพิจารณาความเร่งด่วนในการรักษาส าหรับโรคและการบาดเจ็บทางระบบโครง
ร่างและการเคลื่อนไหว ทั้งนี้รวมถึงความรู้ความสามารถในแก้ไข และป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย 

3. มีความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ และมคีวามรู้ทางออรโ์ธปิดิกสเ์ปน็อย่างดี 
4. สามารถแปลผลทางพยาธิสภาพของช้ินเนื้อทางออร์โธปิดิกส ์
5. สามารถใช้ยาระงับความรูส้ึกท้ังเฉพาะที่ เฉพาะส่วน ได้อย่างดี และใช้ยาระงับความรูส้ึกท่ัวไปได้ใน

กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
6. สามารถให้ค าแนะน าแก่แพทย ์นักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรอื่นในสาขาออร์โธปิดิกส์ 
7. มีเจตคติที่เหมาะสม โดย 

7.1 มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
(ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2526) 

7.2 มีมนุษย์สมัพันธ์และจริยธรรมอันดีต่อผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และผูร้่วมงานในระดับต่าง ๆ 
8. มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการวิจัย 
9. มีนิสัยใฝ่รู้ และค้นคว้าเพื่อหาประสบการณ์ต่อไปอยา่งสม่ าเสมอ 
10. สามารถให้การดูแลรักษาผู้ปว่ยท่ีมีปัญหาเกีย่วกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ ท้ังชนิดไม่

ซับซ้อนและชนิดซบัซ้อนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและครบวงจร 
11. สามารถติดต่อสื่อสารให้การศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและครบวงจรเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ 
12. มีวิจารณญาณที่ถูกต้องในการพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธ  

ปิดิกส์ สามารถด าเนินการตรวจ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจทางรังสี
วิทยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

13. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ ช้ีน าสังคมและแก้ปัญหาทั้งชนิดไม่ซับซ้อนและชนิดซับซ้อนเกี่ยวกับการ 
บาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและสามารถเสนอผลงานวิจัยได้อย่ างมี
มาตรฐาน 



2 

 

 
“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

14. สามารถให้การแนะน า ป้องกัน หลีกเลีย่งและลดอุบัติการณ์ การบาดเจ็บและโรคทางออรโ์ธปิดิกส์ได้
อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

15. สามารถศึกษาต่อยอดในทุกอนุสาขาทางออร์โธปิดิกส์โดยมีพื้นฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอ 
16. สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติทีด่ีต่อผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย ตลอดจนผู้ร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 
17. สามารถผ่านการฝึกงาน ฝึกอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ (professionalism) 

 

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 

ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯจะต้องมีคุณสมบัติ และมีความรู้ความ 
สามารถตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังนี้ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
1.1มีทักษะในการซักประวัตติรวจร่างกายท าหัตถการและการรวบรวมข้อมูลเพื่อการคิดวเิคราะห์อยา่ง
เป็น   
เหตุเป็นผลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
1.2 วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
1.4 ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medicalknowledge and Skills) 

2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ 
2.2 มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส ์

3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 
3.1 มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ(Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตาม หลกั
วิทยาศาสตร์ ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3.2 ด าเนินการวจิัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้
3.3 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ด้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonaland CommunicationSkills) 
4.1 น าเสนอข้อมลูผู้ป่วยและอภปิรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะใหแ้พทย์และบุคลากรทางการแพทย ์
4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ โดยมเีมตตาเคารพการตัดสินใจ 
และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์
4.4 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ 

5. ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
6.1มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาตผิู้ร่วมงานเพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
6.2 ความสนใจใฝรู่้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนือ่งตลอดชีวิต 
(ContinuousProfessional Development) 
6.3 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
6.4 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
7.1 มีความรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
7.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้่วย  
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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

ตารางแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีการศึกษา 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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ตารางปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1- 4 
 

 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 

 
การปฏิบัติงานของแพทย์ฝึกอบรม 
1. การปฏิบัติงาน OPD และ IPD 

 OPD IPD 

แพทย์ชั้นปทีี ่1 ตรวจผู้ป่วยที่ OPD ร่วมกับอาจารย์หรอืแพทย์ชั้นปีที่ 2,3 บันทึก Admission note ผู้ป่วยใหม่ 
บันทึก Progress note ผู้ป่วย 
บันทึก Discharge summary note (ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วย) 

แพทย์ชั้นปทีี ่2 ตรวจผู้ป่วยที่ OPD ให้ค าปรึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
เตรียมความพรอ้มของผู้ป่วยเพือ่เข้ารับการผ่าตัด 

แพทย์ชั้นปทีี ่3,4 ตรวจผู้ป่วยที่ OPD ให้ค าปรึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 วางแผนการรกัษาผู้ป่วยและน าเสนอให้อาจารย์ 
ประจ าสายประเมินความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อเข้ารับ 
การผ่าตดัดูแลและให้การรกัษาผู้ป่วยระหวา่งและหลังการผ่าตัดอย่าง 
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

      2. การท างานในห้องผ่าตดั แพทย์ฝึกอบรมมหีน้าท่ี 
●  Sign-in ผู้ป่วยร่วมกับทีมวิสัญญี และพยาบาลช่วยผ่าตัด 
●  จัดท่าผู้ป่วยเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนการผ่าตดั 
●  เข้าช่วยผ่าตดักับอาจารย์ผู้ท าการผ่าตัด 
●  เขียนค าสั่งการรักษา และเขียน Operative note ให้สมบูรณ์ก่อนท่ีต้องเริ่มผ่าตัดผู้ป่วยรายต่อไปหรือไม่เกิน 24 

ช่ัวโมง หลังการผ่าตัด 
1. กิจกรรมวชิาการ 
 แพทย์ฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

●  Noon conference 12.30-13.30 น. ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ และศุกร ์
●  Grand round, Pre-Post operative, MM, Interesting case conference, Topic resident, Staff 

lecture  9.00 - 13.00 น. ทุกวันพฤหัสบด ี
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2. การท าหัตถการและการผ่าตัด 
ในการท าหัตถการและการผ่าตัด แพทย์ฝึกอบรมช้ันปีที่ 1 และ 2 จะต้องรายงานให้แพทย์ฝึกอบรมช้ันปีที่ 3 หรือ 

4 ทราบก่อนทุกครั้ง และแพทย์ช้ันปีที่ 3 หรือ 4 จะต้องประเมินความสามารถความเหมาะสมของผู้ที่จะท า หัตถการและ
จะต้อง ดูแลก ากับการท าหัตถการให้ถูกต้อง และไม่เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย หากไม่มั่นใจจะต้องรายงานให้อาจารย์ประจ าหน่วย
ทราบด้วย  

3. การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานตามตารางเวรที่ก าหนด  จ านวน 7-10 เวรต่อเดือน เวลาปฏิบัติงาน วันธรรมดา    

16.00 - 8.00 น. และวันหยุดราชการ 8.00 - 8.00 น. อีกวัน 

หน้าท่ีขณะปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แพทย์ฝึกอบรม ชั้นปีที่ 1 และ 2  

●  ซักประวัติ ตรวจรา่งกาย และให้การวินิจฉัยผูป้่วยรับใหม่ และรายงานอาจารย์เวรวันนั้น ร่วมกับนสิิตแพทย์ 
Extern และ Intern ที่หอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน 

●  ให้การรักษาเบื้องต้นแกผู่้ป่วยรับใหม ่
●  ให้การดูแลรักษาท่ัวไปแกผู่้ป่วยในหอผู้ป่วย 
●  ช่วยหรือท าหัตถการเบื้องต้นที่หอผู้ป่วยและห้องผ่าตดั 
●  ดูแลการท างาน และทบทวนความรู้แก่นิสิตแพทย์ Extern และ Intern เมื่อว่างจากการท างาน 

แพทย์ฝึกอบรม ชั้นปีที่ 3 และ 4  
●  ตรวจสอบความถูกต้องของประวตัิ ตรวจร่างกายและการวินิจฉัยผูป้่วยรับใหม ่
●  ช่วยหัตถการและการผ่าตดั และท าหัตถกานและผ่าตัดด้วยตนเองในการผ่าตัดที่เหมาะสม 
●  ดูแลการท างาน และทบทวนความรู้แก่นิสิตแพทย์ Extern Intern และแพทย์ฝึกอบรมช้ันปีท่ี 1 และ 2 เมื่อว่าง

จากการท างาน 

4. การขาด และการลา 
ลาได้ตามระเบียบราชการให้ท าหนังสือลากับหัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ควรมีเวลาเข้าฟังการบรรยายวิชาการไม่น้อยกว่า 80% ของช่ัวโมงบรรยาย 
Resident ควรเข้าฟังบรรยายทุกครั้ง และไม่มาสายเกิน 5 นาที 

5. การประเมินผล 
●  ประเมิน attitude, skill และ knowledge ผ่านทางใบประเมินผล โดยการประเมินของอาจารย์ประจ าแต่ละ 

rotation และ Subspecialty  
●  ประเมินผลประจ าปีจากคะแนนสอบ Intraining  
5.1 การประเมินผลเพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

แพทย์ผู้ฝึกอบรมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับจะต้องผ่านการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาตามชั้นปี โดย
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
1) สามารถผ่านการประเมินตามรายวิชาในแต่ละมติิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2) บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ใน Electronic Logbookตามเกณฑ์ทีร่าชวิทยาลัยก าหนด 
3) ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ 1 แพทย์ฝึกอบรมต้องปฏิบตัิงานเพิ่มเตมิสอบซ่อมให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4) แพทย์ฝึกอบรมสามารถปฏิบตังิานเพิ่มเติม และ/หรือสอบซ่อมได้เพียงจ านวน 2 ครั้ง ซึ่งหากซ่อมแล้วไมผ่่าน
จะต้องซ้ าช้ันป ี
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5) กรณีทีไ่มผ่่าน 3 รายวิชาขึ้นไปต้องซ้ าช้ัน 
6) แพทย์ฝึกอบรมสามารถฝึกอบรมได้ระดับชั้นละ 2 ปีมิฉะนั้นจะพ้นสภาพการฝึกอบรม 
7) ในกรณีที่แพทย์ฝึกอบรมมีข้อสงสัยในผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลการสอบสามารถอุทธรณ์ได้กับ
คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลหรือคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังทราบผล 
5.2 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับช้ันปี 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ฝกึอบรมรับทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรในแบบประเมินของราชวิทยาลัยฯ 
พร้อมแนวทางการ พัฒนารายละเอียดการปฏบิัติงานเพ่ิมเติม การก ากับดูแลและการประเมินซ้ า 
2. เมื่อแพทย์ฝึกอบรมลงช่ือรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบราย
วิทยาลัยฯ 
5.3 แนวทางการด าเนินการเพื่อยตุิการฝึกอบรม 
     1. การลาออกแพทย์ฝึกอบรมต้องท าเรื่องช้ีแจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย๒สัปดาหเ์มื่อ

คณะแพทยศาสตร์ฯอนุมตัิให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือ่เห็นชอบและแจ้งต่อ
แพทยสภาพพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธ์ิการสมัครเป็นแพทย์ฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไป
หรือไมโ่ดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากคณะแพทยศาสตร์ฯ การลาออกจะถือว่าสมบรูณ์เมื่อ
ได้รับอนมุัติจากแพทยสภา 

     2. การพ้นสภาพ แพทย์ฝึกอบรมสามารถฝึกอบรมได้ระดับช้ันละ 2 ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการฝึกอบรม 
     3. การให้ออก 
ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือ 

ต่อช่ือเสียงของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม
หลังการตักเตือนและกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯเห็นสมควรให้ออกจะแจ้งแพทย์ฝึกอบรม
รับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงานแล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 5 คนประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมจ านวน 3 คนและกรรมการภายในโรงพยาบาลจ านวน 2 คนเพื่อ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่องผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็นถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์
ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้คณะแพทยศาสตร์ฯพร้อมค าแนะน า 
 

6. การพบอาจารย์ท่ีปรกึษา 
อาจารย์ที่ปรกึษาชั้นป ี

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  รุจิวัฒนพงศ์ 
3.2 นายสมาธิต  พรวัฒน์เวทย์ 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 4 
4.1 นายพรพงศ์  อิสริยะพฤทธิ์ 
4.2 นายจิรายุ  ปลิโพธ 
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แพทย์ฝึกอบรมมีก าหนดพบ และพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทุก 3 เดือน ด้วยเรื่องต่างๆ ตามที่แพทยผ์ู้ฝึกอบรม 
และอาจารย์ที่ปรีกษาเห็นสมควร และบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษาลงในแบบบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ตารางปฏิบัติงานของอาจารย ์
 

 
OPD 

จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

นพ.วรรธนัย อัตถากร 
นพ.ทวนฤทธิ ์สอนสะอาด 
นพ.วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร 

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล 
นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ 
นพ.อธิพงศ์ กองฤทธิ ์
นพ.นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์ 

นพ.สถาพร เปาอินทร์ 
นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา 
นพ.คณิน พงศ์มั่นจิต 
นพ.ปรัชญา  คล่องแคล่ว 

หมุนเวียน นพ.จิรายุ ปลิโพธ 
นพ.พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ ์
นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย ์
นพ.พสิษฐ์ หวังซ่ือกุล 

Subspecialty clinic 

 
ห้องผ่าตัด จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
OR 4 นพ.นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์  นพ.พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ ์ นพ.จิรายุ ปลิโพธ - นพ.อธิพงศ์ กองฤทธิ ์
OR 6 นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา นพ.ทวนฤทธิ ์สอนสะอาด นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล - นพ.จิรวัฒน์ โชตยะกุล 
OR 7 นพ.สถาพร เปาอินทร์ นพ.สมาธิต พรวัฒนเวทย ์ นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์ - นพ.วรรธนัย อัตถากร 
OR 10 - - นพ.พสิษฐ์ หวังซ่ือกุล - นพ.วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร 
OR 1     นพ.ปรัชญา  คล่องแคล่ว 

 
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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“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการและตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภา
กายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออก ประกาศ
รับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
• สิทธิของผู้ป่วย • 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือก ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและ เพียงพอเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการ ตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วย
ภาษาท่ีผู้ป่วยสามารถ เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม ให้ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจ าเป็น เร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  

3. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ ต้องค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  

4. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน  
5. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็น ผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่

ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑข์องสิทธิการ รักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่  

6. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความ ยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือ ประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย  

7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ ถอนตัวจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบ วิชาชีพด้านสุขภาพ  

8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูล ดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  

9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยังไม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ ด้วยตนเองได้  
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“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการและตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์ 
และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออก ประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้  

• สิทธิของผู้ป่วย •  

• ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย •  

1. สอบถามเพื่อท าความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนลงนาม ให้ความยินยอม หรือไม่ยินยอมรับการ
ตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล  

2. ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและ ครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล  

3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ  

4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล  

5. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วย ความสุภาพให้เกียรติและไม่กระท าสิ่งที่
รบกวนผู้อื่น  

6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถาน พยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ  

7. ผู้ป่วยจึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้  

7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ จริยธรรม ย่อมได้รับความ 
คุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดและมีสิทธิได้รับความ คุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม  

7.2 การแพทย์ในที่นี้ หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ 
ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษส าหรับผู้ป่วย  

7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ ทุกโรคหรือทุกสภาวะ  

7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจ 
เกิดขึ้นได้ แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและ พฤติการณ์ใน
การรักษาพยาบาล นั้นๆ แล้ว  

7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ ผลที่คลาดเคลื่อนได้ด้วย 
ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ี ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการ  รักษาพยาบาลตามหลัก 
วิชาการทางการแพทย์ ตามความสามารถและข้อจ ากัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งการ ปรึกษาหรือ
ส่งต่อโดยค านึงถึง สิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย  

7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ ค าแนะน าหรือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับ
การรักษาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ผู้ป่วยต้อง ไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  

7.8 ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจ าเปน็เร่งด่วน และเป็นอันตรายต่อชีวติ 

 



11 

 

 
“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปีการศึกษา………………………………… 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………. ชั้นปีท่ี………………………. 

 
ครั้งที่ 1 วันที่………………………………………. 

หัวข้อปรึกษา � วิชาการ  � การเงิน  � สุขภาพ  � สังคม  
� ปัญหาส่วนบุคคล � อื่นๆ……………………………………….. 

รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………………...อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ครั้งที่ 2 วันที่………………………………………. 
หัวข้อปรึกษา � วิชาการ  � การเงิน  � สุขภาพ  � สังคม  

� ปัญหาส่วนบุคคล � อื่นๆ………………………………………..  
รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………………...อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ครั้งที่ 3 วันที่………………………………………. 
หัวข้อปรึกษา � วิชาการ  � การเงิน  � สุขภาพ  � สังคม  

� ปัญหาส่วนบุคคล � อื่นๆ………………………………………..  
รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………………...อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ครั้งที่ 4 วันที่………………………………………. 
หัวข้อปรึกษา � วิชาการ  � การเงิน  � สุขภาพ  � สังคม  

� ปัญหาส่วนบุคคล � อื่นๆ………………………………………..  
รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………………...อาจารย์ที่ปรึกษา 
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“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานแพทย์ใช้ทุนออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ (Rotation) 
 

ชื่อ..................................................................... ชั้นปี............ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน........................................ 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานที่ภาควิชา/สาขา ..................................................อาจารย์...........................................  

หัวข้อที่ประเมิน ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. ความรู้ (Knowledge) 30% แบ่งเป็น  
      1.1 ความรู้ทางวิชาการ (10%)       
     1.2 การวิเคราะห์ วิจารณ์ (10%)       
     1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ปว่ยให้สอดคล้อง
กับระบบสุขภาพของ ประเทศ (10%) 

      

2. ทักษะ (Skill) 35% แบ่งเป็น   
     2.1 ความสามารถเชิงปฏิบตักิารซักประวัต,ิ 
ตรวจร่างกาย, วินิจฉัย, การให้ความรู้ในการ
ป้องกันและสรา้งเสริมสุขภาพ หัตถการและการ
ผ่าตัด (15%)  

      

     2.2 ด้านการเรียนการสอน (15%)        
     2.3 การบันทึกเวชระเบียน (5%) (Medical 
record)  

      

3. เจตคติ (Attitude) 35% แบ่งเป็น   
     3.1 ความสนใจทางวิชาการ (5%)       
     3.2 ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ (5%)       
     3.3 การทีส่วนร่วมในการทางานของส่วนรวม 
(5%) 

      

     3.4 มนุษยสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าและให้
ค าปรึกษา 5% แบ่งเป็น  
ผู้ป่วยและญาติ (2.5%)  

      

อาจารย์และเพื่อนร่วมงาน (2.5%)       
     3.5 ความคิดริเริม่สร้างสรรค ์(5%)       
     3.6 วุฒิภาวะ 10 % แบ่งเป็น 
(Maturity/Adoptability )  

 

มารยาท (5%)        
การแต่งกาย (2.5%)        
ความเป็นผู้น า (2.5%)        

หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน........................................... วันที่..............................................  
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“คู่มือแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์” 

ส าหรับเจ้าหน้าที่  
สรุปการประเมิน  

� ดีเด่น มากกว่า 90% � ดี 80% - 90%    

� ปานกลาง 70% - 80% � ควรปรับปรุง  60% – 70% 

� ไม่ผ่าน น้อยกว่า 60% 

 

ความคิดเห็นของแพทย์ใช้ทุน 

1. จําเพาะ   เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เหตุผล............................................................... 
2. สร้างสรรค ์   เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เหตุผล............................................................... 
3. เป็นธรรม   เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เหตุผล............................................................... 
4. ทันกาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เหตุผล.............................................................. 

 
ลงชื่อ................................................. แพทย์ใช้ทุน 

 
 
 
 
 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน ประเมิน
ไม่ได้ 

P F NA 


