ขอปฏิบตั ิในการรับปรึกษาผูป วยระหวางภาควิชา
ปจจุบันภาควิชาศัลยศาสตร ไดแบงเปน 10 สาขาวิชาไดแก
1. สาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป
2. สาขาวิชาศัลยศาสตรเตานมและตอมไรทอ
3. สาขาวิชาศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ
4. สาขาวิชาศัลยศาสตรตับ ตับออน และทางเดินน้ําดี
5. สาขาวิชาศัลยศาสตรระบบปสสาวะ
6. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร
7. สาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง
8. สาขาวิชาศัลยศาสตรทรวงอก
9. สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร
10. สาขาวิชาศัลยศาสตรอุบัติเหตุและเวชบําบัดวิกฤติ
ระบบการรับปรึกษาของแตละสาขาวิชา มีดังนี้
1. การรับปรึกษาผูป วยศัลยกรรมที่หองฉุกเฉิน
1.1 กรณีผูปวยอุบัติเหตุและเวชบําบัดวิกฤตใหโทรตามแพทยประจําบานตามแนวทางที่กําหนดไวใน
Trauma Registration Form (TRF) ขึ้นอยูกบั การแบงระดับความเรงดวนของปญหาผูปวยตาม TRF
1.2 กรณีผปู วยศัลยกรรมใหปรึกษาแพทยประจําบานป 1 ประจําบานหองฉุกเฉิน โดยแพทยประจําบาน
ดังกลาวจะเปนผูรายงานแพทยประจําบานอาวุโสของหนวยที่รับปรึกษาเพื่อการตัดสินใจ
1.3 กรณีเรงดวน ผูปวยฉุกเฉินมาก ใหปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ของสายนั้น ๆ ไดโดยตรง ตาม
ตารางเวรใน intranet
2. การรับปรึกษาผูป วยในเกีย่ วกับปญหาศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)
General surgery แบงตามหนวยยอยไดเปน 4 สาขาวิชาไดแก
2.1 สาขาวิชาศัลยศาสตรทั่วไป (General Surgery)
2.2 สาขาวิชาศัลยศาสตรเตานมและตอมไรทอ (Breast and Endocrine Surgery)
2.3 สาขาวิชาศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ (Vascular and Transplantation Surgery)
2.4 สาขาวิชาศัลยศาสตรตับ ตับออน และทางเดินน้ําดี (Hepato-Pancreatic-Biliary Surgery)

เงื่อนไขการรับปรึกษา
- กรณีเปนผูปว ยเกา Case คนไขเกาของอาจารยทานใด ใหปรึกษาแพทยประจําบานในสายที่อาจารยทาน
นั้นอยู โดยไมไดคํานึงถึงตัวโรค เชน คนไขเคยผาตัด Appendicitis กับอาจารยในหนวย General Surgery มาหลาย
ปกอน แตครั้งนี้มาโรงพยาบาลปวยเปน acute cholecystitisก็ใหปรึกษาไปที่หนวย General Surgery กอน
- กรณีเปนผูปว ยใหมใหปรึกษาไดตามตัวโรคนั้นๆ เชน Acute Appendicitis ใหปรึกษาหนวย general
surgery
- กรณีที่เปน Vascular Emergency ในขณะที่ทํา OR ของสายอื่นๆอยู เชน ทํา Radical Nephrectomy อยู
แลวInjury Aorta ในกรณีนี้ใหตาม Chief Vascular โดยตรงไดเลย
ปรึกษาในเวลาราชการ
กรณีไมฉุกเฉินใหสงใบ consultไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร
กรณีฉุกเฉินใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ของสายนั้นๆตามตารางเวรใน Intranet
ปรึกษานอกเวลาราชการใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ของสายนั้นๆตามตารางเวรใน Intranet
3. การรับปรึกษาผูป วยศัลยศาสตรระบบปสสาวะ
ปรึกษาในเวลาราชการ
กรณีไมฉุกเฉิน
- กรณีปรึกษานอกภาควิชาใหสงใบ consult ไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร
- ปรึกษาในภาควิชา
o ผูปวยตึกสิริกติ ิ์ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 ที่ rotate NK
o ผูปวยชายใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 หอง cystoscope
o ผูปวยหญิงและเด็ก ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 หองผาตัดศัลยกรรม หอง 3
กรณีฉุกเฉินใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2
- วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 ฟงเตียง
- วันอังคาร ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป2 หอง Cystoscope
- วันพฤหัสบดี ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 หองผาตัดศัลยกรรมหอง 3
ปรึกษานอกเวลาราชการใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ตามตารางเวรใน Intranet

4. การรับปรึกษาผูป วยประสาทศัลยศาสตร
ปรึกษาในเวลาราชการ
- กรณีไมฉุกเฉินใหสงใบ consult ไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร
- กรณีฉุกเฉิน
o ผูปวยเกาใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 ที่อยูในสายของอาจารยที่ดูแลผูปวยกอน
o ผูปวยใหมใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 ตามตารางเวรใน Intranet
ปรึกษานอกเวลาราชการ ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ตามตารางเวรใน Intranet
5. การรับปรึกษาผูป วยศัลยศาสตรตกแตง
ปรึกษาในเวลาราชการ
- กรณีไมฉุกเฉิน
o นอกภาควิชาใหสงใบ consult ไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร
o ในภาควิชาใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 3 ตามตารางเวรใน Intranet
- กรณีฉุกเฉินใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 3 ตามตารางเวรใน Intranet
ปรึกษานอกเวลาราชการ ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 3 ตามตารางเวรใน Intranet
การรับปรึกษาผูปวยอุบตั ิเหตุทางมือ
วันคี่ (เวลา 7.00 – 7.00 วันถัดไป) ใหโทรปรึกษาหนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร
วันคู (เวลา 7.00 – 7.00 วันถัดไป) ใหโทรปรึกษาภาควิชาออรโธปดิสก
6. การรับปรึกษาผูป วยศัลยศาสตรทรวงอก
ปรึกษาในเวลาราชการ
- กรณีไมฉุกเฉิน
o นอกภาควิชาใหสงใบ consult ไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร(หากเปนคนไขเกาอาจารยทานใดให
ระบุชื่ออาจารยมาดวย)
o ในภาควิชาใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 4 ตามตารางเวรใน Intranet
- กรณีฉุกเฉินโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 4ตามตารางเวรใน Intranet
ปรึกษานอกเวลาราชการ ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 4 ตามตารางเวรใน Intranet

7. การรับปรึกษาผูป วยกุมารศัลยศาสตร
ปรึกษาในเวลาราชการ
- กรณีไมฉุกเฉิน
o นอกภาควิชาใหสงใบ consult ไปที่ภาควิชาศัลยศาสตร
o ในภาควิชาใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2 ตามตารางเวรใน Intranet
- กรณีฉุกเฉิน โทรปรึกษาแพทยประจําบานป 2ตามตารางเวรใน Intranet
ปรึกษานอกเวลาราชการ ใหโทรปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 2 ตามตารางเวรใน Intranet

