
 

ที่ รวศท  48 - 38  / 2566  

 

18  มกราคม  2566 

 

เรื่อง กําหนดการจัดการอบรม Good Surgical Practice และ การอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจยั               

 สําหรับแพทยประจําบาน  

เรียน แพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตร ทุกทาน 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ไดกําหนดจัดการอบรม “ศัลยปฎิบัติที่ดี”  

(Good Surgical Practice) และการอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย สําหรับแพทยประจําบานสาขา

ศัลยศาสตร สาขาตางๆ ตั้งแตวันที่  13 – 19  พฤษภาคม  2566 เปนแบบ On-site  ณ หองเฉลิม พรมมาส 

อาคาร อปร.ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม “ศัลยปฏิบัติที่ดี” Good Surgical Practice   คาลงทะเบียน 1,000 บาท ตอคน 

การอบรมความรูพื้นฐานทางการวิจัย คาลงทะเบียน 3,000 บาท ตอคน ไดรับหนังสือวิจัยให 2 เลม 

 

แพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทุกสาขา และแพทยใชทุนที่จะเขาฝกอบรมแพทยประจําบานใน

ปการศึกษา 2565  สามารถลงทะเบียนไดที่ www.rcst.or.th เพียงชองทางเดียวเทานั้น  โดยจะปดรับ

ลงทะเบียนในวันที่  30 เมษายน  2566  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                   

         

                 

    (นายแพทยชาญเวช  ศรัทธาพุทธ) 

      ประธานคณะกรรมการฝายจริยธรรม 

       

            

        (ศาสตราจารย นายแพทยพรชัย  โอเจริญรัตน) 

     ประธานคณะกรรมการฝายวิจัย 

           ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 

 



การอบรม “ศลัยปฏิบัตทิดี ี” Good Surgical Practice สาํหร ับแพทยป์ระจาํบ้านศัลยศาสตร  ์
วันท  ี  13 – 14  พฤษภาคม  2566 

ณ  หอ้งเฉลิม พรมมาส อปร . ชัน  1  คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
วันเสารท์  ี  พฤษภาคม  2566 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน     
08.30 – 08.45 น.  กลา่วรายงาน     โดย นายแพทยช์าญเวช  ศรทัธาพทุธ 
   กลา่วเปิดการอบรม     โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระมขุ  มทิุรางกรู 

      ประธานราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
08.45-09.15 น.  ความเป็นศลัยแพทย ์    ศาตราจารย ์นายแพทยป์ระมขุ  มทิุรางกรู 
09.15 -10.00 น.  Good Surgical Practice    ศาตราจารย ์นายแพทยศ์ภุกร โรจนนินทร ์
10.00 - 10.15 น.  Coffee Break 
10.15- 11.  น.  Communication Skills    ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์ญัเดช  นิมมานวฒุิพงษ์
  
11.15 -12.00 น.  Building Trust and Satisfaction in Patient care แพทยห์ญิงปิยวรรณ  ลิมปัญญาเลิศ  
12.00 -13.00 น.  Lunch 
13.00 -14.30 น.            ภมูิคุม้กนัไมใ่หเ้กิดการรอ้งเรยีนและฟ้องรอ้ง  นายแพทยว์ิเชาว ์ กอจรญัจิตต ์

นายแพทยว์ิศิษฎ ์ สงวนวงศว์าน 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยจ์ิตตินดัด ์ หะวานนท ์
นายแพทยไ์พวทิย ์ ศรพีฒันพิ์รยิกลุ  

14.30 –15.00 น.               Coffee Break 
15.00 –16.00 น.  เวชระเบียน และการบนัทกึเวชระเบียน  รองศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤษณ ์ แกว้โรจน ์
    
 
วันอาทติยท์  ี  พฤษภาคม  2566 
08.00 -  08.30 น. Good  resident  today, good  surgeon tomorrow ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุจ  ชยัศรสีวสัดิสขุ 
08.30 – 09.30 น.  บทเรียนจากการทาํเวชปฏิบติั   พลอากาศโทนายแพทยก์ารุณ  เก่งสกลุ     
09.30 – 10.30 น.           ความเสียงทางกฎหมายในเวชปฏิบติั  ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิรติั  พาณิชยพ์งษ ์   
10.30 – 11.00 น.  Coffee Break 
11.00 – 12.00 น.  End-of-life and palliative care   นายแพทยส์กล สิงหะ 
12.00 –13.00 น.  Lunch 
13.00 – 15.0  น.  Panel discussion “จรยิธรรมในศลัยปฏิบตัิ”  พลอากาศโทนายแพทยส์ญชยั  ศิรวิรรณบศุย ์

นายแพทยส์มประสงค ์ ทองมีสี (moderator) 
         นายแพทยศ์ภุกานต ์ เตชะพงศธร 
         ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงธีรนชุ  บญุพิพฒันาพงศ ์

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



ตารางอบรมความรูพ้ืนฐานทางการวิจัย ประจําป 2566 (ระหวางวันท่ี 15 - 19 พฤษภาคม  2566) 
วันจันทรท่ี  15 พฤษภาคม  2566 
เวลา 08.30 - 09.00 น. Introduction to Research   ศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร 
เวลา 09.00 –09.30 น. Pre test      ศ.ดร.นพ.พรชัย  โอเจริญรัตน  
เวลา 09.30 –10.15 น. Research Question    รศ.นพ.ณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวัสด์ิ 
เวลา 10.00 - 10.30 น. Coffee Break 
เวลา 10.30 - 11.15 น. Research Design    นพ.ธัญวัจน  ศาสนเกียรติกุล 
เวลา 11.15 - 12.00 น. Ethical Issues in Research   ศ.นท.ดร.นพ.สมพล  เพิ่มพงศโกศล 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 13.45 น. Literature Search & Reference Management รศ.พญ.ดลฤดี  สองทิศ 
เวลา 13.45 - 14.30 น. Basic Science Research    ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา
เวลา 14.30 - 15.00 น. Coffee Break      
เวลา 15.00 - 16.30 น. Critical  Appraisal    ศ.ดร.นพ.กวีศักด์ิ  จิตตวัฒนศักด์ิ 
 
วันอังคารท่ี 16 พฤษภาคม 2566 
เวลา 08.30 - 09.15 น. Descriptive & Diagnostic Study   นพ.จุล  นําชัยศิริ 
เวลา 09.15 - 10.00 น. Case-Control study    ดร.นพ.ดุลยพัฒน  สงวนรักษา 
เวลา 10.00 - 10.30 น. Coffee Break 
เวลา 10.30 - 11.15 น. Cohort study     ดร.นพ.สฤษฏพัฒน  ออรพินท  
เวลา 11.15 - 12.00 น. Experimental Study (RCT,non-RCT)  พล.อ.ท.นพ.อภิชาต  พลอยสังวาลย 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 13.45 น. Systematic Review and Meta -analysis  รศ.นพ.บุญย่ิง  ศิริบํารุงวงศ 
เวลา 13.45 - 14.30 น. Health Economics Research   ดร.นพ.ศุภกานต  เตชะพงศธร 
เวลา 14.30 - 15.00 น. Coffee Break 

       เวลา 15.00 - 15.45 น. Biostatistics 1     รศ.นพ.ภาณุวัฒน  เลิศสิทธิชัย 

       เวลา 15.45 - 16.30 น. Biostatistics 2     รศ.นพ.ภาณุวัฒน  เลิศสิทธิชัย 

 
วันพุธท่ี 17 พฤษภาคม 2566 

       เวลา 08.30 - 09.15 น. Biostatistics 3     รศ.นพ.ภาณุวัฒน  เลิศสิทธิชัย 

       เวลา 09.15 - 10.00 น. Biostatistics 4     รศ.นพ.ภาณุวัฒน  เลิศสิทธิชัย 

เวลา 10.00 - 10.30 น. Coffee Break 
เวลา 10.30 – 11-15 น. Evidence base medicine CPG   ผศ.นพ.สิริพงศ  สิริกุลพิบูลย 
เวลา 11.15 - 12.00 น. Research Misconduct    พ.อ.รศ.นพ.สหพล  อนันตนําเจริญ 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 13.45 น. Effective Presentation: poster and oral  รศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ  มหาวงศขจิต 
เวลา 13.45 - 14.30 น. How to Write a Manuscript and Publication ศ.นพ.บรรพต  สิทธินามสุวรรณ 
เวลา 14.30 - 15.00 น. Coffee Break 
เวลา 15.00 - 15.45 น. Post- test     ศ.ดร.นพ.พรชัย  โอเจริญรัตน 



วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2566 
เวลา 08.30 - 09.15 น. การกรอกโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อบริหารงานวิจัย  ศ.นพ.พจนชวิทย  อภินิเวศ 
    ของแพทยประจําบาน 
เวลา 09.15 - 10.00 น. Proposal Writing    พ.อ.รศ.นพ.สหพล  อนันตนําเจริญ 
เวลา 10.00 - 10.30 น. Coffee Break 
เวลา 10.30 – 12-00 น. Proposal Writing Workshop   คณะกรรมการฝายวิจัย 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.30 น. Proposal Writing Workshop   คณะกรรมการฝายวิจัย 
เวลา 14.30 - 15.00 น. Coffee Break 
เวลา 15.00 – 15-45 น. Proposal Writing Workshop   คณะกรรมการฝายวิจัย 
 
วันศุกรท่ี 19 พฤษภาคม 2566 
เวลา 08.30 - 09.15 น. Proposal Presentation    คณะกรรมการฝายวิจัย 
เวลา 09.15 - 10.00 น. Proposal Presentation    คณะกรรมการฝายวิจัย 
เวลา 10.00 - 10.30 น. Coffee Break 
เวลา 10.30 – 12-00 น. Proposal Presentation    คณะกรรมการฝายวิจัย 
 
/23 พฤศจิกายน  2565 

 
 
 
 






