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1.พนัธกจิของหลกัสูตร 

“ผลิตวสิัญญีแพทยโ์รคหวัใจและทรวงอกท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วชิาชีพ พร้อมเรียนรู้และพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง สู่ความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพ”  

 

2. ผลลพัธ์ของกำรฝึกอบรม 

        หลงัจากจบการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือด

ใหญ่ และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฉบบั 2562 แลว้ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะมี

ความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงัน้ี 

        2.1 การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient care) 

        2.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น  

        (Medical knowledge and skills) 

        2.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

        2.4 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

        2.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

        2.6 การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 

 



3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

          3.1 ภำคทฤษฎ ี(แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทั้ง 2 ชั้นปี)  

            1. การสอนบรรยายโดยการสอนร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญีวทิยา 

ความรู้พื้นฐานของ cardiovascular and thoracic anesthesia อยา่งนอ้ย 5 คาบต่อปีการศึกษา หรือตามความ

เหมาะสม 

●  Update topic review  in cardiovascular and thoracic anesthesia  

●  Journal  reading    

●  Interesting case  

●  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาวสิัญญีวทิยา ในหวัขอ้

ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ review article, journal club, interesting case, inhalation review, ICU 

review, problem solving, กิจกรรมคุณภาพ 

 

            2. Cardiovascular and Thoracic  conference ร่วมกบัอาจารยใ์นหน่วย อาจารยจ์ากภาควชิาอ่ืน และแพทย์

ประจ าบา้นวสิัญญีวทิยาท่ีหมุนเวยีนผา่นหน่วย cardiovascular and thoracic anesthesia 

●  Cardiovascular and thoracic conference ร่วมกบัหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก และหน่วย

โรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์ ท่ีห้องประชุมใตดิ้น อาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิทุกวนั

พฤหสับดีของเดือนเวลา 7.15 - 9.00 น. 

●  Pediatric cardiac conference ร่วมกบัหน่วยโรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์และ

หน่วยศลัยกรรมทรวงอก เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผา่นหน่วยโรคหน่วยหวัใจ 

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 

●  Mortality and Morbidity conference ของภาควชิาวสิัญญีวิทยา ท่ีหอ้งประชุมภาควชิา

วสิัญญีวทิยาชั้น 5 ทุกวนัจนัทร์ท่ี 4 ของเดือน 

             3. เขา้ร่วมการประชุมวชิาการตามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ  

 

 



ตำรำงกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เวลำ 
วนั 

7.30 - 8.30 น. 9.00-16.00 น. 

จันทร์ กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด/ 

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น 

ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 

องัคำร กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 

พุธ กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 

พฤหสั  HA conference หรือ Cardiovascular and thoracic 

conference/ 

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น 

ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 

ศุกร์ กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น/ 

Mortality and Morbidity conference 

ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 

 

 
3.2 กำรศึกษำภำคปฏิบัติ 
       3.2.1 แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดปีที ่1  
                ทางคณะกรรมการไดจ้ดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปฏิบติังานหมุนเวยีนในหน่วยงานต่างๆ 

ในและนอกคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดงัน้ี 
- หอ้งผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก      

                      - หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจและหลอดเลือด  
                      - หน่วยโรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์และหออภิบาล CCU 
                      - หน่วยโรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
                      - หน่วยประคองการไหลเวยีนเลือด 
                      - หน่วยโรคปอด ภาควชิาอายุรศาสตร์ 



                                   - ปฎิบติังานหมุนเวยีนหอ้งผา่ตดัศลัยกรรมทรวงอกตามโรงพยาบาลท่ีเลือก (Elective) 
                                  - หออภิบาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอกรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  (บงัคบัเลือก) 
 
 
ตำรำงกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำวสัิญญวีทิยำส ำหรับกำรผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลอืด

ใหญ่และทรวงอก 

●  ปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลรามาธิบดี       6 ½ เดือน 

●  อายรุศาสตร์หวัใจและCCU                      1 เดือน 

●  กุมารเวชศาสตร์หวัใจ                                    1 เดือน 

●  หน่วยประคองการไหลเวยีนเลือด                       ½    เดือน 

●  อายรุศาสตร์โรคปอด                                     ½ เดือน 

●  หออภิบาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอก รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ         1 เดือน 

●  ปฎิบติังานในโรงพยาบาลท่ีเลือก (Elective)                                 1    เดือน       

●  งานวจิยั                          ½   เดือน 

                                   3.2.1.1 กำรปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 

วนั หมายเลขหอ้งผา่ตดั 
จนัทร์ SK5, SK6 
องัคาร SK5, SK6 
พุธ SK5, SK6, SK4 

พฤหสับดี SK5, SK6 
ศุกร์ SK5, SK1 

                

        หอ้งผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจและทรวงอกจะอยูท่ี่อาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิชั้น 4 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง  

 



                 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

                    - ประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการผา่ตดั โดยมีอาจารยป์ระจ าห้องเป็นท่ีปรึกษา  ทั้งการผา่ตดัแบบ

นดัล่วงหนา้ และแบบฉุกเฉิน 

                    - ใหก้ารระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยในหอ้งผา่ตดัภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าหอ้ง 

                    - ติดตามดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัในห้องพกัฟ้ืน 

                    - ติดตามดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัท่ีหอผูป่้วยหรือหออภิบาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอกร่วมกบั

ศลัยแพทย ์ซ่ึงหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอกอยูท่ี่อาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิชั้น 4 หนา้หอ้งผา่ตดั สามารถ

เดินทะลุผา่นจากห้องผา่ตดัมาได ้

                   - มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและใหค้  าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นท่ีปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดั

ศลัยกรรมทรวงอกภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าห้อง 

                    

ประสบกำรณ์เรียนรู้ทีค่วรได้รับระหว่ำงปฏิบัติงำนให้กำรระงับควำมรู้สึกในห้องผ่ำตัดศัลยกรรมทรวงอก 

กำรผ่ำตัด จ ำนวนผู้ป่วย (รำย)  

การผา่ตดัหวัใจ ≥ ๑๐๐ ตอ้งใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมระหวา่ง

การผา่ตดั ≥  ๕o ราย 

การผา่ตดัซ่อม หรือเปล่ียนล้ินเอออร์ติก 

หรือ ล้ินไมตรัล 

≥ ๒๕ ล้ินเอออร์ติก  ≥  ๕ ราย   

ล้ินไมตรัล      ≥ ๕ ราย 

การผา่ตดัหลอดเลือดหวัใจ ≥ ๒๕ ใช/้ไม่ใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมร่วมใน

ระหวา่งการผา่ตดั 



กำรผ่ำตัด จ ำนวนผู้ป่วย (รำย)  

การผา่ตดัผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่

ก าเนิดชนิดไม่ซบัซอ้น เช่น ASD, VSD, 

PDA 

≥ ๒๐  

การผา่ตดัผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่

ก าเนิดชนิดซบัซอ้น เช่น TOF , TGA , 

univentricular heart  

≥ ๑๐  

การผา่ตดัหวัใจอ่ืนๆ ไม่มีขั้นต ่า  

การผา่ตดัผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคหวัใจ

พิการแต่ก าเนิด 

การผา่ตดัปลูกถ่ายหวัใจ 

การผา่ตดัปลูกถ่ายปอด 

Circulatory assist device 

Electrophysiologic study and ablation 

การผา่ตดัปอด  ≥ ๒๐  

การผา่ตดักอ้นในทรวงอก ≥ ๑o  



กำรผ่ำตัด จ ำนวนผู้ป่วย (รำย)  

การผา่ตดั/ใส่ขดลวดหลอดเลือดแดง       

เอออร์ตา้ระดบัอก โดยมีการใส่สายระบาย

น ้าไขสันหลงั 

ไม่มีขั้นต ่า  

 

                ระหวา่งท่ีปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดั ให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับประทานอาหารท่ีห้องอาหารใน

บริเวณหอ้งผา่ตดั โดยเขียนรายการอาหารท่ีจะสั่งซ้ือและฝากเงินไวท่ี้เจา้หนา้ท่ีของภาควชิาฯท่ีหอ้งเคร่ืองมือ

วสิัญญีให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะปฏิบติังาน   

              ภารกิจประจ าวนัในหอ้งผา่ตดัจะเร่ิมเวลา 9.00 – 16.00 น. ถา้การผา่ตดัยงัไม่เสร็จส้ิน แพทยป์ระจ าบา้น

ต่อยอดตอ้งอยูต่่อจนกวา่จะเสร็จเคส เพื่อการเรียนรู้แบบองคร์วม หากการผา่ตดัในห้องท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จ

ก่อนเวลา 16.00 น.แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถไปช่วยงานหอ้งผา่ตดัท่ียงัไม่เสร็จหรือท าภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ี

อาจารยเ์ห็นสมควร ถา้ไม่มีงานในหอ้งผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอาจไปอยูท่ี่ใดก็ไดใ้นโรงพยาบาล โดย

แจง้เบอร์โทรศพัทท่ี์ท่ีสามารถตามได ้เม่ือมีการผา่ตดัเพิ่มมาใหม่   

                3.2.1.2 กำรปฏิบัติงำนนอกภำควชิำฯ 

                           ทางภาควชิาฯจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปฏิบติังานหมุนเวยีนไปหน่วยต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ความรู้แบบองคร์วมในการท่ีจะกลบัไปดูแลรักษาผูป่้วยท่ีรพ.ตน้สังกดัไดอ้ยา่งมัน่ใจ ไดแ้ก่ 

                        1. กำรปฏิบัติงำนที่หน่วยโรคหัวใจ และหอผู้ป่วย CCU ภำควชิำอำยุรศำสตร์ 

                           - ร่วมติดตามการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือดในหออภิบาลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ อาคาร

1 ชั้น 9 และหอผูป่้วยทัว่ไป 

                           - เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการตามท่ีหน่วยโรคหวัใจภาควชิาอายศุาสตร์ก าหนด  

                           - ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐาน และฝึกปฏิบติัการตรวจ transthoracic และ transesophageal 

echocardiography 



                          - ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐาน และการแปลผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการของการท า exercise stress 

test, electrophysiology study, EKG, cardiac catheterization data 

                        2. กำรปฏิบัติงำนที่หน่วยโรคหัวใจ ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ 

                           - ศึกษาหลกัการพื้นฐานและการแปลผลการตรวจ EKG, echocardiography, cardiac 

catheterization data 

                           - ติดตามการดูแลผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดในหออภิบาลผูป่้วยหนกัและหอผูป่้วย

ทัว่ไป 

                          - เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการของหน่วย 

                    3. กำรปฏิบัติงำนที่หน่วยประคองกำรไหลเวียนเลอืด 

                       - ศึกษารายระเอียด หตัถการท างานของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัหวัใจ เช่น เคร่ืองปอดและ

หวัใจเทียม, ventricular assist device, intraaortic balloon pump, ECMO, เคร่ืองวเิคราะห์ blood gas เป็นตน้ 

                      - ศึกษาการท างานขั้นพื้นฐานของนกัปฏิบติัการปอดและหวัใจเทียม 

                    4.  กำรปฏิบัติงำนในหออภิบำลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก ณ รพ. จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

อำคำรสิริกติิ์ช้ัน 5  

                        - ร่วมดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกกบัอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอด แพทยป์ระจ าบา้น จากภาควชิาวสิัญญีวทิยา รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ 

                        - ร่วมเฝ้าระวงั ใหก้ารวนิิจฉยั และรักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัผา่ตดัไดท้นัท่วงที 

                        - ร่วมการใหก้ารระงบัปวดหลงัผา่ตดั การใหย้ากล่อมประสาท ตลอดจนการใหส้ารน ้า และ

สารอาหาร การป้องกนัการติดเช้ือ อยา่งเหมาะสม 

                       - ร่วมตดัสินใจ วางแผนการรักษา ตลอดจนการท าหตัถการท่ีจ าเป็นไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

                       - ร่วมติดต่อประสานงานกบัแพทยส์าขาอ่ืนในการบ าบดัรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                       - ใหค้  าแนะน ากบัแพทยป์ระจ าบา้นภายใตก้ารดูแลของอาจารยอ์ยา่งเหมาะสม 

                

 



5. กำรปฏิบัติงำนทีห่น่วยโรคปอด ภำควชิำอำยุรศำสตร์ 

                      - ร่วมติดตามดูแลผูป่้วยหนกัท่ีหออภิบาลผูป่้วยหนกัอาคาร1 ชั้น 9 

                       - เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการตามท่ีหน่วยโรคปอด ภาควชิาอายรุศาสตร์ก าหนด  

                       - ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐานและการแปลผลตรวจ pulmonary function test 

 

   ตำรำงปฏิบัติงำน (Rotation) ของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดปีที่ 1 อนุสำขำวสัิญญวีิทยำส ำหรับกำรผ่ำตัดหัวใจ 

หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก  

ช่วงเวลำ หน่วยทีป่ฏิบัติงำน 
1 กค - 15 กค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 กค - 31 กค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 สค – 15 สค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 สค – 31 สค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 กย – 15 กย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 กย – 30 กย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 ตค – 15 ตค CARDIO MED 

16 ตค – 31 ตค 
1 พย – 15 พย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 พย – 30 พย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 ธค – 15 ธค CARDIO PED 

16 ธค – 31 ธค 
1 มค – 15 มค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 มค – 31 มค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 กพ – 14 กพ PULMO MED 

15 กพ – 28 กพ CPB 
1 มีค – 15 มีค RESEARCH 

16 มีค – 31 มีค หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
1 เมย – 15 เมย ELECTIVE 



16 เมย – 30 เมย 
1 พค – 15 พค ICU รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ 

16 พค – 31 พค 
1 มิย – 15 มิย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 5 (SK5)/4 (SK4 ในวนัพุธ) 

16 มิย – 30 มิย หอ้งผา่ตดัสิริกิต์ิหอ้ง 6 (SK6)/ 1 (SK1 ในวนัศุกร์) 
 

        3.2.1.2 กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

 

                       ก าหนดใหอ้ยูเ่วร 6 คร้ังต่อเดือน ( วนัท าการจ านวน 4 เวร  วนัหยดุราชการจ านวน 2 เวร ) โดยใหก้าร
ระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกนอกเวลาราชการ ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยเ์วร หรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   โดยเวรในวนัท าการจะเร่ิมเวลา 16.00 – 7.00 น . (ถา้วนัรุ่งข้ึนเป็นวนั
ท าการ) หรือ16.00-8.00 น. (ถา้วนัรุ่งข้ึนเป็นวนัหยดุราชการ) ส่วนเวรในวนัหยดุราชการจะเร่ิม 8.00 -7.00 น. (ถา้
วนัรุ่งข้ึนเป็นวนัท าการ) หรือ 8.00 - 8.00 น. (ถา้วนัรุ่งข้ึนเป็นวนัหยดุราชการ)   และช่วยใหก้ารระงบัความรู้สึกแก่
ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจนอกเวลาราชการ เดือนละ 4 คร้ัง ท่ีอาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิเร่ิมเวลา 16.00 น. 
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าหอ้ง เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดฝึ้กปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
         
 หมายเหตุ 
            - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเลือกลงเวรในวนัใดก็ได ้ และใหไ้ปเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีหอ้งจดั
ตารางการท างานประจ าวนั แต่ควรอยูว่นัพุธเป็นหลกัเน่ืองจากมีเคสผา่ตดัหลายห้องและผา่ตดัเด็กท่ีมีหวัใจพิการ
แต่ก าเนิด 
             -  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ไม่ควรจะอยูเ่วรในวนัเดียวกนั 
              - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลตลอดเวลา แต่ควรมีวทิยติุดตามตวัหรือ
โทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก และสามารถมาถึงหอ้งผา่ตดัไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง 
 

 

 

หมำยเหต ุแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี1 และ 2 ไม่ควรเลือกอยูห่อ้งเดียวกนั เวน้เสียแต่เป็นเคสน่าสนใจ หรือ เหลือหอ้งผา่ตดั 

CVT เพียงหอ้งเดียว  

 

 

 



             3.2.2 แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดปีที ่2  

              แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะปฏิบติังานฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองท่ี

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี เป็นเวลา 9 เดือน โดยปฏิบติัจริงไม่นอ้ยกวา่ 60 ราย  และกลบัไปปฎิบติังานท่ี

รพ.ตน้สังกดัเป็นเวลา 2 เดือน และเพิ่มพนูทกัษะในโรงพยาบาล elective เป็นเวลา 1 เดือน   เวน้เสียแต่ถา้รพ.ตน้

สังกดัยงัไม่เปิดใหบ้ริการการผา่ตดัหวัใจ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น

ระยะเวลา  11 เดือน  

4. กำรท ำงำนวจัิย 

             ในระหวา่งฝึกอบรม  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท างานวจิยั 1 เร่ืองโดย เป็นงานวจิยัของอนุสาขา

วสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก เพื่อประกอบการขอสอบเพื่อวุฒิบตัร 

งานวจิยัตอ้งผา่นการขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะฯ และตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก  ผูป่้วย  

แพทยเ์จา้ของไข ้และอาจารยว์สิัญญีแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วย  หากมีการเลือกใชย้าหรือวธีิใหก้ารระงบัความรู้สึกท่ี

จ าเพาะเจาะจง คณะผูท้  างานวจิยัตอ้งดูแลรับผิดชอบผูป่้วยรายนั้นตลอดระยะเวลาใหก้ารระงบัความรู้สึก

จนกระทัง่หลงัผา่ตดั 

            แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี1 ควรเลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ติดต่อหาอาจารยท่ี์ปรึกษา คน้ควา้

เอกสารอา้งอิง และเขียนโครงการวจิยัใหเ้รียบร้อยตั้งแต่ปีท่ี1 โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะเป็นหวัหนา้การ

วจิยัหรือผูร่้วมงานวิจยัก็ได ้และท าใหเ้สร็จเรียบร้อยตามเวลาท่ีราชวทิยาลยัก าหนด และสามารถน าเสนอ

ผลงานวจิยัในงานประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติได้ 

5. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 

         เพื่อติดตามการพฒันาของตนเองในดา้นต่างๆ และติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยั  แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการลงบนัทึกขอ้มูลต่างๆในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ท าการประเมินตนเอง

ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูดู้แลไดต้รวจสอบความกา้วหนา้ ซ่ึงขอ้มูลใน portfolio ท่ีรวบรวมไดแ้ก่ 

       1. การพบอาจารยท่ี์ปรึกษา แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี1 ควรพบอาจารยท่ี์ปรึกษาทุก 3 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี2 ควรพบอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 



      2. ความกา้วหนา้ของงานวจิยั แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดบนัทึกความกา้วหนา้ของงานวจิยัท่ีผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการวจิยั 

     3. Log book ไดแ้ก่ สมุดเก็บรวบรวมช่ือผูป่้วย การผา่ตดั วธีิการระงบัความรู้สึก หตัถการท่ีท า 

    4. กิจกรรมทางวชิาการ เก็บรวบรวมผลงานท่ีไดท้  า เช่น review article 

    5. ประกาศนียบตัรจากการประชุมต่างๆ 

 

6. กำรประเมินผล 

   จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของผูท่ี้ฝึกอบรม ดงัน้ี 

    6.1 กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม  

๑) การประเมินความรู้   ไดแ้ก่ การสอบประจ าปี  รูปแบบของการสอบจะเป็นการสอบ
ขอ้เขียน เช่น ขอ้สอบ MCQ, MEQ หรือ SAQ  

๒) การประเมินทกัษะ  ประกอบดว้ยการประเมิน  
 ๒.๑) ทกัษะทางคลินิกและทกัษะทางหตัถการ ประเมินโดย  EPA และ DOP กบั

อาจารยแ์พทยต์ามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยั    เม่ือผา่นการประเมิน EPA และ DOP  แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดมีหนา้ท่ีแจง้ผลการสอบใหแ้ก่นกัวชิาการศึกษาเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลติดตาม
ความกา้วหนา้ 

 ๒.๒) ทกัษะการติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ ประเมินโดยการประเมิน EPA 
ตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ และแบบประเมิน  ๓๖๐ องศา ซ่ึงจดัข้ึนปีละ ๑ คร้ัง โดยมีผูป้ระเมิน
เป็นอาจารยแ์พทย ์แพทยป์ระจ าบา้น วสิัญญีพยาบาลและผูเ้ขา้อบรมวสิัญญีพยาบาล 

๓) การประเมินเจตคติ ประกอบดว้ยการประเมิน  
 ๓.๑) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวชิาชีพ การพฒันาความรู้และความสามารถ

ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  โดยประเมินจาก EPA  แบบประเมิน  ๓๖๐ องศา 
 ๓.๒) ความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมทางวชิาการและการท า portfolio  

 

                      การประเมินจะท าเป็นตลอดช่วงเวลาการฝึกอบรมหรือเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีจะท าการ feedback ใหผู้ ้

                     ฝึกอบรม ไดรั้บทราบและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 



 6.2 กำรประเมินเพือ่วุฒิบัตรอนุสำขำวสัิญญวีทิยำ แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม 

ส ำหรับกำรผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลอืดใหญ่และทรวงอก 

         ผูเ้ขา้รับการประเมิน จะตอ้งมีเวลาการปฏิบติังานครบไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 และผลการประเมินระหวา่งการ

ฝึกอบรม ตอ้งไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 และมีงานวจิยัท่ีไดน้ าเสนอในท่ีประชุมวชิาการ 

วธีิประเมินโดย  

●  สอบขอ้เขียนเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมปีท่ี1 โดยคณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอด

เลือดใหญ่ และทรวงอกของราชวทิยาลยัวสิัญญี 

●  สอบสัมภาษณ์เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมปีท่ี2 โดยคณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอด

เลือดใหญ่ และทรวงอกของราชวทิยาลยัวสิัญญี 

●  สรุปรายงานผูป่้วยท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้หก้ารระงบัความรู้สึกเพื่อการผา่ตดัหวัใจ 

หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกในปีท่ี 2 โดยไดป้ฏิบติัจริงจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 60 ราย 

●  ผลงานวจิยั  ก าหนดใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมส่ง proposal ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรก่อน

ส้ินสุดปีการศึกษาท่ี 1 และส่งผลงานวจิยัต่อคณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑ์หลกัสูตร

คณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิัญญี

วทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกของราชวทิยาลยัวสิัญญี 

พร้อมการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงานวจิยัเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 



7.  ระเบียบปฏิบัติ 

           7.1 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัแพทยสภา มหาวทิยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ภาควชิาวสิัญญีวทิยาเบ้ืองตน้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดควรทราบและปฏิบติัตาม 

             7.1.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ณ ภาควชิาวสิัญญีวทิยา จะอยู่

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยแ์พทย ์ และประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุ

สาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก และอยูใ่นความรับผดิชอบของหวัหนา้

ภาควชิาวสิัญญีวทิยา 

             7.1.2 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ณ ภาควชิาวสิัญญีวทิยา ตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาควชิา และปฏิบติัตวัภายใตข้อ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรม

แห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 

            7.1.3 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งศึกษาค าประกาศสิทธิและขอ้พึงปฏิบติัของผูป่้วยฉบบัใหม่ซ่ึงออก

โดย 6 สภาวชิาชีพ ประกาศ ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2558 และปฏิบติัต่อผูป่้วยโดยค านึงถึงค าประกาศอยา่ง

เคร่งครัด 

            7.1.4 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ย

จรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ(ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 

2557 

            7.1.5 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดลเร่ืองนโยบาย

เก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social network) ของบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดล 

            7.1.6 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เร่ืองหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

            7.1.7 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีมารยาทและความประพฤติอนัเหมาะสมต่ออาจารย ์ผูร่้วมงาน และ

ผูป่้วย ไม่กระท าการใดๆอนัจะเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงของวงการแพทย ์ เกียรติภูมิของภาควชิาและของคณะฯ 



             7.1.8 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลช่วยเหลือแพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษาแพทย ์ผูเ้ขา้

ฝึกอบรมวสิัญญีพยาบาลและผูเ้ขา้ฝึกอบรมอ่ืนๆท่ีมาปฏิบติังานในภาควชิาฯ 

            7.1.9 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาราชการจาก

อาจารยแ์พทยภ์าควชิาฯ งานท่ีมอบหมายใหท้ั้งทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร ถือวา่เป็นหนา้ท่ีซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น

ต่อยอดจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วงตามหลกัวชิา มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่

ผูร่้วมงานอ่ืนๆ 

          7.1.10 ในระหวา่งการฝึกอบรม หากปรากฏวา่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของภาควชิา ฯ มีความประพฤติเส่ือมเสีย ขาดความรับผดิชอบ หรือไม่สนใจในการฝึกอบรมปฏิบติังาน 

คณะอนุกรรมการผูดู้แลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีสิทธ์ิเสนอใหอ้อกจากการฝึกอบรมได ้โดย

คณาจารยภ์าควชิาฯเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินช้ีขาดร่วมกนั 

          7.1.11 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งรับผดิชอบในการบนัทึกขอ้มูลต่างๆในแฟ้มสะสมผลงานใหค้รบถว้น

และส่งใหอ้าจารยผ์ูดู้แลไดต้รวจสอบความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบนัทึก

รายงานการระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีใหก้ารระงบัความรู้สึกดว้ยตนเองตลอดการผา่ตดั และในผูป่้วยท่ีร่วมดูแล 

ซ่ึงมีความส าคญัมาก เพื่อสิทธ์ในการสมคัรสอบเพื่อวฒิุบตัรอนุสาขาวสิัญญีวทิยาแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 

        7.2 กำรลำหยุด 

             7.2.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถลาพกัผอ่น ลาป่วย รวมกนัในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ และมี
สิทธิสะสมวนัลาได ้ การลาพกัผอ่นใหร้ะบุวนัเวลาท่ีจะลาพร้อมแจง้ประธานหลกัสูตรและหวัหนา้หน่วยล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 2 เดือน ก่อนเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่ รวมกนัในแต่ละปี             
         7.2.2 การลาทุกประเภทจะตอ้งแจง้อาจารยผ์ูดู้แลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  (อ.กนกพร)  และ

เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขียนใบลาล่วงหนา้แลว้น าใบลาส่งท่ี คุณสิริพชัร คุณสุทศันีย ์

หรือคุณปราณี (เจา้หนา้ท่ีการศึกษา) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนั 

         7.2.3 การลาป่วยกะทนัหนัใหโ้ทรศพัทแ์จง้อาจารยผ์ูดู้แลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และอาจารยผ์ู ้
ท่ีจะตอ้งปฏิบติังานดว้ย  และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา ในเชา้วนัท่ีหยดุงานก่อนเวลำ 7.30 น. และใหส่้งใบลำต่อ



อำจำรย์ผู้ดูแลฯ ในวนัแรกทีก่ลบัมำปฏิบัติงำน หำกลำป่วยเกนิ 2 วนั ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย โดยแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งส่งใบลาทุกคร้ัง การไม่ส่งใบลาถือวา่ขาดงาน หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่ส่งใบลำตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร อำจจะถูกพจิำรณำหักวนัลำ 2 เท่ำของจ ำนวนวนัที่ขำดหำยไป 
          7.2.4 ไม่อนุญำตให้ลำพกัผ่อนในช่วงซ่ึงแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดออกไปปฏิบัติงำนนอกภำควชิำวสัิญญี
วทิยำ หรือปฏิบัติงำนในหน่วยพเิศษ เช่น หน่วยประคองกำรไหลเวยีนเลอืด 
         7.2.5 แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดต้องมีเวลำกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 หำกเวลำกำรฝึกอบรมไม่ถึง
ร้อยละ 80 จะต้องปฏิบัติงำนชดเชยให้ครบตำมก ำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำสอบเพือ่วุฒิบัตร 
        7.2.6 หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลานอกเหนือระเบียบน้ี ใหข้ออนุมติัจากประธานหลกัสูตร ฯ เป็นกรณีไป 
 
8. สวสัดิกำร 

8.1 ด้ำนชีวติควำมเป็นอยู่ทัว่ไป คณะฯ และภาควชิาฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ดงัน้ี 
8.1.1  สวสัดิกำรรักษำพยำบำล ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีตน้สังกดัใหใ้ชสิ้ทธิขา้ราชการเดิม 

ส่วนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีไม่มีตน้สังกดัใหใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
8.1.2  เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการ จะไดรั้บค่าตอบแทนตามประกาศของคณะ ฯ คือ วนัละ 1,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบติังานในวนัราชการ เวลา 16.00 - 8.00 น. และวนัละ 2,000 บาท ส าหรับการปฏิบติังานใน
หยดุราชการ เวลา 8.00 – 8.00 น. 

8.1.3  เส้ือฟอร์มแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 จะไดรั้บเส้ือกาวน์สั้นแขนยาว 
4 ชุด 

8.1.4  ห้องพกัแพทย์เวร อาคาร 1 ชั้น 9 ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ โดยมีหอ้งพกั
แยกระหวา่งชาย-หญิง แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถข้ึนไปพกัเม่ืออยูเ่วรได ้หรือติดต่อหอพกั
แพทยเ์พื่อขอกุญแจหอ้งพกัแพทยเ์วรได(้แนะน าให้รีบไปติดต่อแต่เน่ินๆ มิเช่นนั้น ห้องอาจเตม็
ได)้ แลว้คืนกุญแจห้องเม่ือออกเวร 

8.1.5  อำหำร คณะฯ จดัใหมี้อาหารส าหรับผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีอยู่
เวรนอกเวลาราชการ สามารถไปรับประทานได ้ท่ีโรงอาหารชั้น 2 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ ระหวา่งเวลา 
21.30 -22.00 น. ส าหรับวนั เสาร์-อาทิตย ์จะมีขนมใหส้ าหรับผูป้ฏิบติังาน โดยจะมีผูเ้บิกขนมมา
ใหท่ี้หอ้งพกัแพทยเ์วรชั้น 9  

8.1.6  ศูนย์กฬีำ คณะฯ จดัใหมี้ศูนยกี์ฬารามาธิบดี ซ่ึงมีอุปกรณ์หลากหลายส าหรับการออกก าลงักาย ทั้ง
ประเภท cardio และ weight training มีสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสนามเปตอง 



ใหบ้ริการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดยไม่มีค่าใชจ่้าย และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
สามารถใชส้ระวา่ยน ้าของคณะวทิยาศาสตร์ ฯ ได ้ โดยเสียค่าบริการในอตัราส าหรับบุคลากร
รามาธิบดี 

 
8.2 ด้ำนวชิำกำร 

8.2.1 ห้องสมุดของคณะฯ มีพื้นท่ี 1,800 ตารางเมตร บรรจุ 150 ท่ีนัง่ มีส่วนท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถใชเ้ป็นท่ีอ่านหนงัสือไดต้ลอดเวลา มีบรรณารักษช่์วยบริการ
คน้หาขอ้มูลทั้งท่ีมีในระบบคณะฯ และมหาวทิยาลยั และแหล่งขอ้มูลจากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศ  

8.2.2 ฐำนข้อมูลวำรสำรทำงวชิำกำรระบบออนไลน์ มหาวทิยาลยั ฯ ตอบรับเป็นสมาชิกฐานขอ้มูล
วารสารทางวชิาการระบบออนไลน์ เช่น E-book, E-journal, Point of care references หลากหลาย
ชนิด ซ่ึงฐานขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถสืบคน้ไดท้ั้งจากภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั ตลอด 24 
ชัว่โมง ไม่วา่จะเช่ือมต่อผา่นระบบ VPN, application หรือผา่นทาง http://ejournal.mahidol.ac.th 
โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถศึกษาวธีิเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลจากภายนอกมหาวทิยาลยั
เพิ่มเติมไดจ้าก http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access  

8.2.3 ห้องสำรสนเทศ ภายในส านกังานภาควชิาฯ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดได้
ใชง้าน 7 เคร่ือง ซ่ึงสามารถเขา้ Internet และเช่ือมต่อกบั website หอ้งสมุดได ้เพื่อให้แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดสามารถเขา้ถึงและคน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการไดโ้ดยสะดวก สามารถใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล และสถิติการท าวจิยั เตรียมการน าเสนอ power point presentation เป็นตน้ และจดัใหมี้
เคร่ืองพิมพ ์และกระดาษให ้หากกระดาษหมดสามารถเบิกไดเ้พิ่มเติมท่ีธุรการภาควชิาฯ  

8.2.4 ห้องสมุดของภำควชิำฯ มีหนงัสือ ต ารา แผน่ CD ใหย้มืได ้โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถ

ติดต่อยมื-คืน ไดท่ี้ คุณสุมาลี  
 
9. ควำมปลอดภัยและกำรดูแลตนเอง ผู้ร่วมงำน และผู้ป่วยของแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 

ในการปฏิบติังานในภาควชิาวสิัญญีฯ ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งท าหตัถการ เก่ียวขอ้งกบัเขม็ มีด เลือด และ
น ้าลายของผูป่้วย แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความระมดัระวงัตลอดเวลาท่ีท าหตัถการทุกชนิด เช่น 
สวมปลอกเขม็ดว้ยความระมดัระวงั โดยใช ้one-hand technique เม่ือท าหตัการแลว้เสร็จ ควรเก็บเขม็ใส่ปลอก
หรือปักไวก้บัโฟมส าหรับปักเขม็หากท าได ้ เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อผูร่้วมงาน ทิ้งเขม็หรือของมีคมท่ีใชแ้ลว้

http://ejournal.mahidol.ac.th/
http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access


ลงถงัท่ีจดัเตรียมไวใ้หข้า้งรถดมยาทุกคนั หากแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดรั้บอุบติัเหตุจากของมีคมหรือส่ิง
คดัหลัง่ระหวา่งปฏิบติังาน ใหป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัของโรงพยาบาลฯ  

ในการปฏิบติังานในสถานท่ีซ่ึงมีรังสี เช่น หอ้งผา่ตดั hybrid หรือหอ้งผา่ตดัท่ีมีการใช ้ flu คณะฯ ได้
จดัเตรียมเส้ือตะกัว่ไวใ้หผู้ป้ฏิบติังานทุกคนสวมใส่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดควรเลือกใส่เส้ือตะกัว่ท่ีสามารถ
ป้องกนัไดร้อบตวัทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั และสวมใส่ thyroid shield ดว้ยทุกคร้ัง เม่ือใชเ้ส้ือตะกัว่เสร็จแลว้
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเก็บเส้ือตะกัว่เขา้ท่ี โดยแขวนใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง ไม่กองเส้ือตะกัว่ทิ้งไว ้ รวมทั้ง
ดูแลเส้ือตะกัว่ไม่ใหมี้การหกัพบัเน่ืองจากจะท าใหเ้ส้ือตะกัว่ช ารุด และส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกนั
รังสีลดลง  

นอกจากน้ีทางคณะฯ ยงัมีโครงการ SSOS ( Support System for Our Staff )  ซ่ึงเป็นโครงการ
พฒันาการสร้างความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรในดา้น M (Mental Health and Mediation)          
โดยกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุบติัการณ์ไม่พึงประสงค ์เก่ียวกบั
ขอ้บกพร่องในการรักษา หรืออาการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย   โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ใหค้วามช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม  ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงได ้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีประสบ
เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ เพื่อใหบุ้คลากรกลบัเขา้สู่การด าเนินชีวิตและการท างานใน
สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว และสามารถปฏิบติังานต่อในวชิาชีพหรือสายงานของตนไดอ้ยา่งปกติสุข    โดยหากมี
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน   แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือสร้างการนดั
หมายไดท่ี้    http://intra6.rama.mahidol.ac.th/ssos/ 

 
เอกสารท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดควรศึกษาก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถดูแลความปลอดภยั

ของตนเอง ผูร่้วมงาน และผูป่้วย มีดงัน้ี  
- การปฏิบติัตวัในการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัเขม็ต า 
- แนวทางปฏิบติัเม่ือไดรั้บอุบติัเหตุจากของมีคมหรือส่ิงคดัหลัง่ระหวา่งปฏิบติังาน (รายละเอียดของ
แนวทางปฏิบติั) 

- วธีิการใส่และถอดหนา้กาก N95  
- วธีิการลา้งมือ 7 ขั้นตอน และ 5 moments 
- คู่มือปฏิบติังานการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 2558  

 

 
 

http://intra6.rama.mahidol.ac.th/ssos/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


10.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด      มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล อำยุ คุณวุฒิ ประเภท (ถ้ำเป็นบำง
เวลำ ระบุจ ำนวน
ช่ัวโมง/สัปดำห์) 

เต็มเวลำ บำงเวลำ 
1 อ.พญ.นฤมล  ประจนัพาณิชย ์ 44 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสัญญี

วทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก) 

≥  

2 
 
 
 
 

ผศ.นพ.อมร  วจิิตพาวรรณ 48 พ.บ., ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วสิัญญี
วทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก), 
Research Fellow of Cardiothoracic 
anesthesia 

≥  

3 
 

ผศ.นพ.ยทุธพล  ปัญญาค าเลิศ 42 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสัญญี
วทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และ
ทรวงอก), 
Research Fellowship in 
Cardiothoracic and Vascular 
Anesthesia, Mayo Clinic, Rochester, 
MN, USA (2013-2014) 

≥  

4 ผศ.พญ.กนกพร  คุณาวศิรุต 42 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสัญญี
วทิยา), 

≥ 
 

 



ว.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก) 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ..พญ.จิตติยา  วชัโรทยางกูร 41 พ.บ., ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วสิัญญี
วทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก)  
Certificate of Training in 
Cardiothoracic Anesthesia 
Fellowship, The National Heart 
Centre Singapore (2010), 
Research Fellowship in 
Neuroanesthesia, University of 
Illinois at Chicago, Chicago, 
IL, USA (2011-2012) 
 

≥  

6 
 
 

อ.นพ.อภิเดช  แซ่เลา้ 43 พ.บ., ว.ว. (วสิัญญีวทิยา) , 
ว.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก) 

≥  

7 อ.นพ.ชูทิศ  ก่ีสกุล 38 พ.บ., ว.ว. (วสิัญญีวทิยา) , 
อ.ว.(อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก), 
Research Fellow in Respiratory care, 
University of Massachusetts Medical 
School, Massachusetts, USA 
 

≥  



8 อ.พญ. ภทัธิกา  ทรัพยสุ์นทร              
 

 พ.บ., ว.ว. (วสิัญญีวทิยา) , 
ว.ว. (อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับ
การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ 
และทรวงอก 
 

      ≥  

 
 
11.  กำรติดต่อภำควชิำ 

ภาควชิาฯ มีส านกังานตั้งอยูท่ี่อาคาร 1 ชั้น 5  
โทรศพัท ์02-201-1513, 02-201-1523, 02-201-1552  โทรสาร  02-201-1569 

 
12. เบอร์โทรศัพท์ภำยในที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดควรทรำบ 
 

หน่วยงาน เบอร์โทร หน่วยงาน เบอร์โทร 
หอ้งเคร่ืองมือ
ศลัยกรรม 

1940, 2364 หอ้งเคร่ืองมือ สก. 1777 

ORS 1 1941 SK 1 0141 
ORS 2 1942 SK 2 0142 
ORS 3 1943 SK 3 0143 
ORS 4 1944 SK 4 0144 
ORS 5 1945 SK 5 0145 
ORS 6 1946 SK 6 0146 
ORS 7  1947 PACU SK 1778 
ORS 8 1948 รับส่ง SK 1456 
ORS 9 1949 หอ้งเคร่ืองมือ OB 1950, 2365 
ORS 10 1952 PACU OB 2390, 2937 
ORS 11  1953 หอ้งเคร่ืองมือ ORT 1632, 2366 
PACU ศลัยกรรม 1317 PACU ORT 1650 
หอ้งเคร่ืองมือ ENT 2958 รับส่ง ENT 1508  



PACU ENT 2132 PACU EYE (ชัว่คราว) 3561 

หน่วยระงบัปวด 
3189, 2589, 1606  หน่วยช่วยหายใจ 1257, 1311 
Fax 3199 Pre Anes Service  3200 

หอ้งเคร่ืองมือ SDMC 3542-4 Pre Anes Premium 4336-8 
หอ้งผา่ตดั SDMC 3573-5 หอ้งพกัพยาบาล (ชั้น 2) 2114 
รับส่ง SDMC 3594 หอ้งพกัเวร (ชั้น 9) 1503, 1593 
PACU SDMC 3546   

 



 


