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ปรับปรุงแกไข ป พ.ศ. 2565 

 

คํานํา 
 

 

 หลักสตูรฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาประสาทศลัยศาสตร (หลักสูตรฯ) สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร (สาขา

วิชาฯ) ของภาควิชาศัลยศาสตร (ภาควิชาฯ) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (คณะฯ) น้ันไดใชหลักสูตรจากราช

วิทยาลัยศลัยแพทย โดยตอมาเปนการใชหลักสตูรจากราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย (ราชวิทยาลยัฯ) ในการฝกอบรม

แพทยประจําบานประสาทศัลยศาสตร(ฝกอบรมฯ) มานานกวา 20 ป เน่ืองจากไดมีการปรับหลักสตูรฯใหสอดคลองกับ

หลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจาํบานสาขาประสาทศัลยศาสตรของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาโดยใหสอดคลองกับ

มิติตางๆของ World Federation of Medical Education (WFME) เพ่ือใหแพทยประจําบานท่ีผานการฝกอบรมของ

สาขาวิชาฯ ภาควิชาศลัยศาสตรมคีุณสมบัติข้ันต่าํตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

  ทางสาขาวิชาฯ จึงไดจัดทําคูมือการฝกอบรมสําหรับแพทยประจําบานสาขาประสาทศลัยศาสตร(คูมือฯ) ข้ึนใหม 

อันมีรายละเอียดเก่ียวกับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 5 ซึ่งแพทยประจําบานทุกคนจะตองผานการฝกอบรมในการ

ทํางานสาขาวิชาฯเปนหลักและผานสาขาวิชาอ่ืน ๆ ประกอบในการฝกอบรมดวย โดยคูมือน้ีใหแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

สําคัญ เชน บทบาทหนาท่ี การทํางาน การเรยีนรู ความรับผิดชอบ กฎระเบียบ กติกา มารยาทตลอดจนความประพฤติท่ี

ควรกระทําและหามกระทํา บทลงโทษ รวมท้ังกิจกรรมวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของท่ีแพทยประจําบานตองเขารวม 

อน่ึง คูมือฯ น้ีไดรับการปรับปรุงเน้ือหาใหเขากับแนวทางของ WFME ในหลากหลายมติิโดยนําขอแนะนําและมติ

ท่ีไดจากการประชุมหารือแนวทางซึ่งมีการระดมความคิดจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนจากอาจารย แพทยประจําบาน ศิษย

เกา และบุคลากรอ่ืนท่ีมสีวนไดสวนเสียกับการฝกอบรมฯ ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงน้ีมาจากการประเมินเพ่ือวิเคราะห

ปญหาหรืออุปสรรคในการฝกอบรมฯ โดยไดทําการปรับปรุงครั้งแรกคือหลังจากการสัมมนาวันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2562  

และการปรับปรุงครั้งลาสุด คือ หลังจากการสัมมนาวันท่ี 24-25 กันยายน 2565 เพ่ือใหคูมือฯ มีความทันสมัยสอดคลองกับ

ปจจุบันโดยใหมีสวนรวมจากทุกฝาย 

สุดทายน้ี หลักสตูรฯและคูมือฯเปนเพียงการกํากับแนวทางการปฏิบัติและประเมินแพทยประจําบานโดยรวม แต

สําหรับโดยสวนตัวแลวหากแพทยประจําบานยึดหลักในการฝกฝนตนเองท่ีตองหมั่นเพียรขวนขวายคนควาแสวงหาความรู

ประสบการณ อยางตอเน่ือง (active learning) รวมท้ังยึดหลักความประพฤติของแพทยท่ีดีอันพึงปฏบัิติแลวน้ัน สาขาวิชา

ฯ เช่ือวาแพทยประจาํบานสามารถบรรลุจุดประสงคของการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี สาขาวิชาฯ หวังวา 

อาจารยแพทย แพทยประจําบานและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทุกทาน สามารถใชคูมือการฝกอบรมแพทยประจําบานฉบับน้ี

เปนแนวทางในการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาประสาทศัลยศาสตร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ ตลอดระยะเวลาการ

ฝกอบรมฯ 
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1. พันธกิจของหลักสตูร 
วิสัยทัศน สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรภาควิชาศลัยศาสตรคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดเีปนสถาบันฝกอบรม

ช้ันนํา เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศไทย 

พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาประสาทศลัยศาสตร คือ การผลิตบัณฑิตประสาทศัลยแพทยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมคีณุภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศไทย พรอมเรียนรูและพัฒนาตนอยางตอเน่ือง สูความเปนมืออาชีพ และมี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามความเหมาะสม 

 

2. ผลลัพธของการฝกอบรม 
 หลังจากจบการฝกอบรมตามหลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศลัยศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับ  

พ.ศ. 2562 แลว แพทยประจําบานจะมีความรูความสามารถตามสมรรถนะหลัก 6 ดาน ดังน้ี  

1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

2) ความรู ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical 

knowledge and Skills) 

3) การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5) ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism) 

6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

 

3. ขอมูลทั่วไปเก่ียวสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร 
สาขาวิชาฯ เริม่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานมาตั้งแต พ.ศ. 2521 โดยท่ีระยะเริม่แรกมรีะยะเวลาการ

ฝกอบรม 3 ป โดยตอมามีการปรับปรุงหลักสูตร และขยายระยะเวลาในการฝกอบรมเปน 5 ปตามหลักสูตรของราช

วิทยาลัยฯ โดยเปนการใชหลักสตูรจากราชวิทยาลัยฯเปนแนวทางของการฝกอบรม จนกระท่ัง พ.ศ. 2561 ไดมีการปรับให

หลักสตูรฯ ใหมีความสอดคลองกับแนวทางของ WFME เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

        รายช่ืออาจารยประจําสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร 

          ปจจุบันสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรมีอาจารยประจําท้ังหมด 7 ทาน ซี่งทุกทานเปนกรรมการหลักสูตรฯ ไดแก 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยอัตถพร บุญเกิด  (หัวหนาสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร) 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยเอก หังสสูต  

3. รองศาสตราจารย นาวาโท ดร. นายแพทยสรยุทธ ชํานาญเวช 

4. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวัฒนา มหัทธนกุล 

5. รองศาสตราจารย นายแพทยเกรียงศักดิ์ แซเตีย 

6. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศริวุิฒิ โภคนันท 

7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพีรพงศ เหลืองอาภาพงศ 
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  รายช่ืออาจารยพิเศษสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร 

      นอกจากน้ียังมีอาจารยพิเศษอีก 2 ทาน ซึ่งไดกรุณามาชวยสอนนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน ไดแก 

       1. ศาสตราจารยเกียรตคิุณ นายแพทยประเสริฐ ศลัยวิวรรธน 

       2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยทวีศักดิ์ จันทรวิทยานุชิต 

       รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยไมเต็มเวลาสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร  

1. อาจารยพันโท นายแพทยวีระพันธ ควรทรงธรรม 

 

ไดกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบเฉพาะของอาจารยแตละทานดังตารางน้ี 

อาจารย ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด หัวหนาสาขาวิชาฯ และ

ประธานหลักสตูรฯ 

ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการหลักสตูร  

และกรรมการอฝส.ของราชวิทยาลัย 

รศ.นพ.เอก หังสสูต รองหัวหนาสาขาวิชาฯ ดูแลงบประมาณ ควบคุมกํากับดูแลการสอบ intraining 

กรรมการอฝส.ของราชวิทยาลัย 

รศ.นพ.สรยุทธ ชํานาญเวช รองหัวหนาภาควิชาฯ CARELAB และกํากับดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตร 

ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล ตัวแทนการศึกษาหลัง

ปริญญา 

กํากับดูแลเรื่องการทําวิจัยของแพทยประจําบาน 

รศ.นพ.เกรยีงศักดิ์ แซเตยี เลขาฯ กํากับดูแลกิจกรรมวิชาการ service review, journal club, 

topic discussion, case surgical approach 

ผศ.นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท กรรมการ จัดทําตารางการประชุมหลักสูตรประจําป และทุก 1-6 เดือน

ตามความเหมาะสม 

ผศ.นพ.พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ กรรมการ กํากับการดูแลการประเมินกิจกรรมวิชาการ ประเมินแพทย

ประจําบาน ประเมินอาจารย การประเมินการประเมินผล 

และการประเมินอ่ืนๆ  

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ศลัยวิวรรธน อาจารยพิเศษ สอนขางเตียง ระหวางกิจกรรมวิชาการและในหองผาตัด 

พท.นพ.วีระพันธ ควรทรงธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ไมเต็มเวลา 

สอนขางเตียง ระหวางกิจกรรมวิชาการและในหองผาตัด 
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4. วิธีการฝกอบรม 
4.1 การฝกอบรมในแตละช้ันป 

การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาประสาทศัลยศาสตรน้ีเปนหลักสูตร 5 ป โดยหลักสูตรฝกอบรม

แพทยประจําบานของสาขาวิชาฯ สอดคลองกับท่ีราชวิทยาลัยฯและแพทยสภากําหนด  แบงการฝกอบรมในแต

ละช้ันป ดังน้ี 

4.1.1 การฝกอบรมแพทยประจําบานปที่ 1 (ระยะเวลา 12 เดือน) 
แพทยประจําบานปท่ี 1 จะทํางานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรท่ัวไปและประสาท

ศัลยศาสตรเพ่ือเปนการเตรียมความรู ทักษะ และประสบการณซึ่งจะสงเสริมใหมคีวามรู 

ความสามารถในการท่ีจะใหการวินิจฉัย  การตรวจสอบและการรักษาเบ้ืองตนแกผูปวยทางศัลยกรรม

ท่ัวไปและประสาทศัลยศาสตร โดยเฉพาะในโรคทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสามารถใหคําแนะนํา

และสงผูปวยไปรักษาตอโดยเแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาตอไปได 

   สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร (Neurosurgery) (6 เดือน) 

1. สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป (General surgery) (2 เดือน) 

2. สาขาวิชาศัลยศาสตรอุบัตเิหตุและเวชบําบัดวิกฤตทางศัลยกรรม (Trauma surgery and 

surgical critical care) (1 เดือน) 

3. Intensive care unit (ICU)/Intermediate unit (2 เดือน) 

4. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) (1 เดือน) 

มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

      การฝกอบรมแพทยประจําบานประสาทศัลยศาสตรปท่ี 1  จะตองผานสาขาวิชาตางๆ 

ดังท่ีกลาวมาแลว คือ สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร (Neurosurgery) เปนระยะเวลา 6 เดือน 

และ อนุสาขาอ่ืนๆ ดังท่ีกลาวมาแลว รวมเปนระยะเวลา 6 เดือน (ตามความเหมาะสม) 

4.1.2 การฝกอบรมแพทยประจําบานปที่ 2 (ระยะเวลา 12 เดือน) 
แพทยประจําบานปท่ี 2 จะทํางานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนฐานทางประสาทศัลยศาสตรท่ัวไปโดย

มุงเนนท่ีทักษะการซักประวัติตรวจรางกายวินิจฉัยแยกโรคสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือทางรังสี 

รวมท้ังการใหการรักษาเบ้ืองตน  

มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร (Neurosurgery) (10 เดือน) โดยใหหมุนเวียนตามท่ีหัวหนา

แพทยประจําบานบริหารจัดการตามความเหมาะสม 

2. ประสาทวิทยา (Neurology) (2 เดือน) 

4.1.3 การฝกอบรมแพทยประจําบานปที่ 3 (ระยะเวลา 12 เดือน) 
   แพทยประจําบานปท่ี 3 จะทํางานท่ีเก่ียวของกับผูปวยประสาทศลัยศาสตรท่ัวไปและใน

รายละเอียดเพ่ิมเติมรวมท้ังมีโอกาสไดเขารวมผาตัดมากข้ึนมากกวาปท่ี 2  

มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร (Neurosurgery) (7 เดือน)  โดยใหหมุนเวียนตามท่ีหัวหนา

แพทยประจําบานบริหารจัดการตามความเหมาะสม 
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2. กุมารประสาทวิทยา (Neuropediatrics) (1 เดือน)   

3. พยาธิวิทยาระบบประสาท (Neuropathology) (1 เดือน)   

4. รังสีรักษาระบบประสาท (Neuroradiotherapy) (1 เดือน)   

5. รังสีรวมรักษาระบบประสาท (Neurointervention radiology) (1 เดือน)   

6. รังสีวินิจฉัยระบบประสาท (Neuroradiology) (1 เดือน)   

4.1.4 การฝกอบรมแพทยประจําบานปที่ 4 (ระยะเวลา 12 เดือน) 
    มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร (Neurosurgery) (10 เดือน) โดยใหหมุนเวียนตามท่ีหัวหนา

แพทยประจําบานบริหารจัดการตามความเหมาะสม  

2. วิชาเลือก (Elective) (2 เดือน) 

   4.1.5 การฝกอบรมแพทยประจําบานปที่ 5 (ระยะเวลา 12 เดือน) 
     มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร (Neurosurgery) (8 เดือน) โดยใหหมุนเวียนตามท่ีหัวหนา

แพทยประจําบานบริหารจัดการตามความเหมาะสม  

2. วิชาเลือก (Elective) (4 เดือน) 

หมายเหตุ สาํหรับแพทยประจาํบานปท่ี 4 หรือ 5 จะมีวิชาเลือกรวมกันไดท้ังหมดไมเกิน 6 เดือนตามกําหนด

ของราชวิทยาลัยประสาทศลัยแพทย โดยท่ีหนวยงานน้ันตองอยูในรายช่ือท่ีราชวิทยาลัยฯ ประกาศรับรอง โดย

ตองมีเวลาไมเกินท่ีหลักสตูรฯกําหนดไว และตองไดรับอนุญาตจากท่ีประชุมสาขาวิชาฯ  
 

4.2 การฝกอบรมภาคทฤษฎี 

กิจกรรมทางวิชาการ 
แบงไดเปน 2 สวนใหญๆ  คือ กิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร และ

กิจกรรมทางวิชาการท่ีจดัโดยสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร ท้ังสองสวนน้ีถือเปนกิจกรรมท่ีแพทย

ประจําบานจําเปนตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหผานเกณฑการพิจารณาสงสอบ

วุฒิบัตร ตารางกิจกรรมทางวิชาการประจําวันมีดังตารางน้ี 

 
วัน เวลา กิจกรรม 

จันทร 8:00-9:00 Morbidity/Mortality conference (สัปดาหท่ี 2 ของเดือน)/ Surgical Approach 

(สัปดาหอ่ืน) 

อังคาร 8:00-9:00 Multidisciplinary Neuroradiological conference (Neurosurgery, Neurology, 

Neuropediatrics, Neuroradiology) 

 

พุธ 8:00-9:00 MMC ภาควิชาฯ/ กิจกรรมวิชาการ integrated conference ภาควิชาฯ/ Trauma 

review/ Service review ภาควิชาฯ/ ประชุมแพทยประจําบาน ภาควิชาฯ (สัปดาหท่ี 

1, 2, 3, 4 และ 5 ของเดือนตามลาํดับ) 
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วัน เวลา กิจกรรม 

พฤหัสบด ี 7:30-8:00 Case discussion แพทยประจําบานปท่ี 2 (อ.เอก) 

 8:00-9:00 Topic review textbook เชน Youmans (สัปดาหอ่ืน) / Journal club (สัปดาหท่ี 4 

ของเดือน)/ Neurosurgery-anesthesiology conference (สัปดาหท่ี 5 ของเดือน) 

ศุกร 7:00-8:00 Spine conference (Topic, Journal) 

 8:00-9:00 Radiosurgery conference/ CNS Tumor conference 

 

ในแตละกิจกรรมมีการเรียนรูและการทําหนาท่ีความรับผดิชอบของแพทยประจําบาน ดังน้ี 

1) กําหนดใหแพทยประจําบานเขารวมและอภิปรายใน Morbidity & Mortality Conference และ 

Trauma review ของภาควิชาฯ ตลอดจน Morbidity & Mortality Conference และ service 

review ของสาขาวิชาฯ และ เพ่ือใหมีโอกาสอภิปรายผูปวยรวมกับคณาจารยทําใหไดความรูกวางขวาง

และลึกซึ้ง โดยมีเปาประสงคใหแพทยประจําบานสามารถนําไปประยุกตใชปองกันและหลีกเลี่ยงการ

กระทําอันจะนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนหรือเสียชีวิตของผูปวย 

2) Topic review textbook, Topic review spine โดยมอบหมายใหแพทยประจําบาน แตละคนอาน

หัวขอท่ีสนใจอยางละเอียด จากตาํราประสาทศลัยศาสตรหรืออ่ืนๆ แลวนํามานําเสนอ เพ่ืออภิปรายกับ

อาจารยและแพทยประจําบาน 

3) Journal club แพทยประจําบานสลับการนําเสนองานวิจัยจาก วารสารทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับ

ประสาทศัลยศาสตร หรือ ท่ีเก่ียวกับโรคทางกระดูกสันหลัง เพ่ือฝกใหแพทยประจาํบานฝกการอาน 

และประเมินความนาเช่ือถือรวมท้ังวิเคราะหวิจารณวารสารทางการแพทย  

4) Case discussion เปนการอภิปรายอาการ และอาการแสดงของผูปวย เพ่ือฝกแพทยประจําบานช้ันป

ท่ี 2 ใหสามารถ ตั้งสมมติฐานหาตาํแหนงรอยโรค และชนิดของพยาธิสภาพได 

5) Integrated conference เชิญอาจารยจากสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมาสอนเพ่ือใหแพทยประจาํบานมี

ความรูความเขาใจมากข้ึนรวมถึงสามารถประยุกตเอาความรูมาใชกับการรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม  

6) Multidisciplinary conference  

a. Neuroradiological conference เริ่มดวยการนําเสนออาการ และอาการแสดงของผูปวย 

แลวใหแพทยประจาํบานแตละภาควิชาท่ีไมทราบการวินิจฉัยเก่ียวกับผูปวยทําการอภิปราย

วา รอยโรคอยูตําแหนงใด วินิจฉัยแยกโรค รวมท้ังการแปลผลสแกนทางระบบประสาท และ

สรุปวาผูปวยมีวินิจฉัยแยกโรคอยางไร กอนท่ีจะมีการแจงผลสแกนทางระบบประสาทโดย

แพทยประจําบานสาขารังสีวิทยา 

b. Radiosurgery conference เปนการปรึกษาปญหาผูปวยท่ีมกัจะมีความซับซอนในการ

วินิจฉัยหรือแนวทางการรรักษา ไมวาจะเปนการรักษาดวยการ การผาตัด รังสรีวมรักษา หรือ

รังสีรักษา โดยท่ีประชุมจะมีการใหความเห็นท่ีหลากหลายจนสามารถสรุปถึงการรักษาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดสาํหรับผูปวยรายน้ัน 

c. CNS tumor conference เปนการปรึกษาปญหาผูปวยโรคเน้ืองอกทางระบบประสาท ถึง

แนวทางการรักษาวา การผาตัด รงัสีรักษา หรือเคมีบําบัด โดยท่ีประชุมจะมีการใหความเห็น

ท่ีหลากหลายจนสามารถสรุปถึงการรักษาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับผูปวยรายน้ัน 
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d. Neurosurgery-anesthesiology conference เปนการนําตวัอยางผูปวยท่ีนาสนใจใน

เรื่องของเทคนิคการผาตัด การจัดทา การดมยาสลบ หรือผูปวยท่ีเกิดมีปญหาในระหวางหรือ

หลังการผาตัด โดยใหแพทยประจําบานของท้ังสองสาขา สลับกันนําเสนอความรูเก่ียวกับ

เรื่องดังกลาว และอภิปรายถึงแนวทางการปองกันการเกิดปญหาในอนาคตรวมกับอาจารย

แพทย 

7) Lecture เก่ียวกับโรคทางหลอดเลือดสมอง การรักษาดวยรังสรีวมรักษา และการอาน cerebral 

angiogram 

8) Quiz ใหแพทยประจําบานทําแบบฝกหัด และมีการเฉลยทายคาบ เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกแพทย

ประจําบานกอนสอบ in-training หรือการสอบขอเขียนของราชวิทยาลัยฯ วาตองหาความรูเพ่ิมเติมใน

เรื่องใด 

9) เมื่อผูเขารับการฝกอบรมหมุนเวียนไปตามสาขาวิชาตางๆ ก็จะถูกกําหนดใหมีสวนรวมกับกิจกรรม

วิชาการของสาขาน้ันๆ 

10) สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบันเมื่อ

โอกาสอํานวย โดยเฉพาะการประชุมทางวิชาการท่ีราชวิทยาประสาทศัลยแพทยเปนผูจัดข้ึน 

11) หัวหนาแพทยประจาํบานจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูเมื่อมีการงดกิจกรรมทางวิชาการตามความ

เหมาะสม 

ในแตละกิจกรรมใหแพทยประจําบานท่ีรับผิดชอบมีอิสระในการเลอืกหัวขอได โดยใหระบุจุดประสงคการเรียนรู และทํา 

self-reflection โดยท่ีอาจารยผูควบคุมกิจกรรมวิชาการครั้งน้ันจะทําการ appraisal และ feed back ดวย สําหรับการทํา

กิจกรรม journal club ใหแพทยประจําบานทําการประเมินวารสารน้ันตามแบบประเมินดวย (ภาคผนวก) 

 

4.3 การฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

          4.3.1 การปฎิบัตงิานของแพทยประจําบาน 
มีการแบงสายการทํางานเปน 3 สาย ดังน้ี 

สาย A ประกอบดวย   

1. รองศาสตราจารยนาวาโทนายแพทย สรยุทธ ชํานาญเวช 

2. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย ศิรวุิฒิ โภคนันท 

3. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ 

สาย B ประกอบดวย   

1. รองศาสตราจารยนายแพทย เอก หังสสูต 

2. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย วัฒนา มหัทธนกุล 

3.  อาจารยนายแพทย วีระพันธ ควรทรงธรรม (endospine) 

สาย C ประกอบดวย   

1. รองศาสตราจารยนายแพทย อัตถพร บุญเกิด 

2. รองศาสตราจารยนายแพทย เกรียงศักดิ์ แซเตีย 
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แพทยประจําบานจะแบงความรับผิดชอบหลักตามสายดังกลาวและจะสลับหมุนเวียนไปใน

แตละเดือนตามความเหมาะสม โดยใหหัวหนาแพทยประจําบานเปนผูบริหารจัดการในการจดัตาราง

หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
 

Activity จันทร-ศุกร วันหยุด 

IPD service round กอนเวลา 06.30  กอนเวลา08:00 

Conference* 08.00 – 09.00 - 

OPD/OR/Ward work 09.00 – 15.00 - 

IPD service round 15.00 – 17.00 - 

แพทยประจําบานปท่ี 3 

สอนนักศึกษาแพทย 

17.00-19.00 

(หน่ึงครั้งตอกลุม นศพ.) 

- 

* แพทยประจําบานจะตองราวนผูปวยใหเสรจ็ เพ่ือมาเขา conference ใหทันเวลาท่ีกําหนดไว 

ตารางการออกตรวจผูปวยนอกสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรของอาจารยและแพทยประจําบาน** 
 

วัน อาจารยแพทย  เวลา 

จันทร อ. สรยุทธ ชํานาญเวช 9:00-16:00 น. 

 อ. วัฒนา มหัทธนกุล 9:00-12:00 น. 

อังคาร อ. เอก หังสสูต 9:00-12:00 น. 

 อ. พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ 9:00-12:00 น. 

 อ. ศิริวุฒิ โภคนันท 9:00-12:00 น. 

 อ. วัฒนา มหัทธนกุล 13:00-16:00 น. 

พุธ อ. อัตถพร บุญเกิด 9:00-12:00 น. 

พฤหัสบด ี อ. เกรียงศักดิ์ แซเตีย 9:00-16:00 น. 

ศุกร ฟงเตียง/รวม 9:00-12:00 น. 

 Endospine อ.วีระพันธ*** 9:00-15:00 น. 
 

** สําหรับการออกตรวจท่ี OPD ใหแพทยประจําบานมาถึง OPD และตองเริ่มตรวจผูปวยไมเกินเวลา 09:20 น. 

- แมวามีแพทยประจําบานรบัผิดชอบหลักออกตรวจผูปวยตามสายอยูแลวก็ตาม แตการตรวจ OPD ไมแบงสาย

การทํางาน แพทยประจําบานจะตองอยูตรวจท่ี OPD จนกวาไมมผีูปวยรอตรวจแลว ท้ังน้ี แพทยประจาํบาน

สามารถขออนุญาตอาจารยท่ี OPD เพ่ือผาตัดหรือรักษาผูปวยกรณีเรงดวนได 

- หัวหนาแพทยประจาํบานมอบหมายแพทยประจําบานเพ่ือออกตรวจ OPD ใหเหมาะสม ในกรณีท่ีอาจมีความ

ขัดของในหรือจํานวนแพทยประจาํบานออกตรวจ OPD นอยกวาท่ีควรจะเปน 
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***หัวหนาแพทยประจําบานมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือประสานลวงหนากับทาง OPD ในวันศุกรท่ีมีกิจกรรมวิชาการ 

interhospital conference เพ่ือใหทําการงดตรวจ OPD endospine ในวันศุกรท่ีมีกิจกรรมน้ีเพ่ือใหแพทยประจําบานได

มีโอกาสเขารวมดวย 

 

ตารางการผาตัดผูปวยสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรของอาจารยและแพทยประจําบาน 

(เวลา 9.00 – 15.00 น.) 

วัน อาจารยแพทย หองผาตัด 

จันทร อ. อัตถพร บุญเกิด หอง 4 

 อ. เกรียงศักดิ์ แซเตีย หอง 5 

อังคาร อ. สรยุทธ ชํานาญเวช หอง 5 

พุธ อ. เอก หังสสูต หอง 4 

 อ.วัฒนา มหัทธนกุล หอง 5 

พฤหัสบดี  อ. ศริิวุฒิ โภคนันท หรือ               

อ. พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ 
หอง 4 ∗ 

ศุกร*** อาจารยผูรับ consult ในสัปดาหน้ัน            หอง 4 

 อ. ศิริวุฒิ โภคนันท หรือ อาจารยผูรับ 

consult ในสัปดาหกอนหนา            
หอง 5 ∗∗ 

 

∗  อ. พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ ผาตดัวันพฤหัสบดีของสัปดาหท่ี 1 และ 3 ของเดือน สวนวันพฤหัสบดีของ

สัปดาหอ่ืนๆ เปนวันผาตัดของ อ. ศิริวุฒิ โภคนันท 

∗∗ อ. ศิริวุฒิ โภคนันท ผาตัดหอง 5 ในวันศุกรของสัปดาหท่ี 1 และ 3 ของเดือน สวนหอง 5 วันศุกรของ

สัปดาหอ่ืนๆ เปนวันผาตัดของ อาจารยผูรับ consult ในสัปดาหกอนหนา   

*** วันศุกรอาจจะมีเคสผาตัด endospine โดยอ.วีระพันธโดยใหเริม่เปนเคสแรก 

 การเขาผาตัดของแพทยประจําบาน ใหเขาตามอาจารยประจําสายเปนหลัก และเขาชวยผาตัดของสายอ่ืนๆ ใน

เวลาท่ีวางจากการทํางานประจําสายของตนเองแลว ท้ังน้ีหากมีท้ังการผาตัดหลายหองในเวลาเดียวกัน ใหหัวหนาแพทย

ประจําบานทําหนาท่ีเปนผูมอบหมายงาน 

 อน่ึง การฝกอบรมของแพทยประจําบานท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาตนเอง ไมปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน ซึ่งหมายความวา หากแพทยประจําบานไมมสีิ่งท่ีอยูในความ

รับผิดชอบท่ีตองกระทําแลว ควรขวนขวายเขาตรวจผูปวย ทําหัตถการ สังเกตการณผาตัด หรือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

เปนตน 

                  4.3.2 หนาที่และความรับผิดชอบของแพทยประจําบาน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานโดยท่ัวไป 

1. แพทยประจําบานตองตั้งใจศึกษา แสวงหาความรู (active learning) ในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับศัลยศาสตร  

2. แพทยประจําบานตองใหการบริบาลผูปวยในความรับผิดชอบอยางเต็มความรูความสามารถ 

3. แพทยประจําบานตองมีความซื่อสตัยและตรงตอเวลา ท้ังในการประชุมและการปฏิบัติงาน 

4. แพทยประจําบานมีหนาท่ีสอนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยหรือ

แพทยประจําบาน ภายใตการดูแล 
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5. สาขาวิชาฯและภาควิชาฯไมมีนโยบายท่ีจะใหแพทยประจําบานเปนเจาของผูปวยดวยตนเอง ดังน้ันเมื่อมีการ

ตัดสินใจในการรักษาผูปวยในภาควิชาฯหรือรับปรึกษาจากแผนกอ่ืน แพทยประจําบานท่ีดูแลผูปวย ตองรายงาน

อาจารยเจาของไขใหทราบทุกครั้ง 

6. แพทยประจําบานตองปฏิบัติงานตามท่ีอาจารยมอบหมายใหครบถวน โดยอาจารยทานน้ันเปนผูรบัผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน 

7. แพทยประจําบานตองเขียนรายงานการผาตัด และบันทึกขอมูล online log book (E-portfolio) ในการผาตัด

ทุกรายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังผาตัดเพ่ือใหอาจารยเจาของไขตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล หาก

อาจารยไมยืนยันความถูกตองของการบันทึกขอมูล จะไมถือวาเกิดการผาตัดข้ึน ซึ่งจะเกิดผลเสียตอตัวแพทย

ประจําบานเองโดยท่ีไมนับเปนเคสท่ีแพทยประจําบานไดทําผาตัด ดังน้ันแพทยประจําบานตองแจงตออาจารยให

รับทราบหากยังไมยืนยันความถูกตองของการบันทึกขอมูล 

8. แพทยประจําบานตองมีการลงบันทึกเวชระเบียนท่ีมเีน้ือหาสาระอันเปนประโยชนในการสื่อสารกับผูอ่ืนไวเปน

หลักฐานทุกครั้ง ในการดูแลผูปวยท้ังในและนอกภาควิชาฯ 

9. การตัดสินใจทําหัตถการของแพทยประจําบาน จะตองแจงใหอาจารยเจาของไขทราบทุกราย ในกรณีท่ีตดิตอ

อาจารยเจาของไขไมได ใหแจงอาจารยท่ีเจาของไขมอบหมายใหดูแลแทน หรือหัวหนาสาขาวิชาฯ หรือ

ผูรับผิดชอบระดับสูงข้ึนไปกอนทุกครั้ง 

10. แพทยประจําบานมีหนาท่ีโดยตรงท่ีตองใหคําแนะนําและอธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจถึงโรคท่ีเปน แนวทาง

และเหตุผลของการรักษาหรือการผาตัด รวมท้ังทางเลือกอ่ืนและขอดีขอเสียตางๆจนเปนท่ีเขาใจ กอนท่ีจะให

ผูปวยหรือญาตลิงนามในใบรับทราบความเสี่ยงและใบยินยอมในการรักษาหรือการผาตัด ทุกครั้ง  

11. แพทยประจําบานตองปฏิบัตติามนโยบายของโรงพยาบาลอยางเครงครัด 

12. แพทยประจําบานตองปฏิบัตติามคําสั่งของแพทยประจําบานช้ันปอาวุโสกวาอยางเครงครัดในการดูแลผูปวย 

และกิจกรรมทางวิชาการ* 

13. แพทยประจําบาน ตองใหความรวมมือและปฏิบัตติามคําสั่งของหัวหนาแพทยประจําบานอยางเครงครดั* 

14. แพทยประจําบานท่ีตองการลาไปเขารับการฝกอบรม หรือประชุมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอ

การฝกอบรม  ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยูในขณะน้ัน 

15. แพทยประจําบานตองติดตามขอมลูเก่ียวกับการประเมินและผลลัพธทางการฝกอบรมเปนประจําเพ่ือประกอบ 

การเลื่อนช้ันปหรือสงสอบวุฒิบัตร (portfolio) 

16. หัวหนาแพทยประจาํบาน มีหนาท่ีรวมเปนตัวแทนจากแพทยประจาํบาน เพ่ือเปนกรรมการปรับปรุงรางหลักสูตร

ฯ และคูมือแพทยประจาํบาน หรอือ่ืนๆ หากมีการปรับปรุงเกิดข้ึน 

 *ยกเวนกรณีท่ีการตัดสินใจของแพทยประจําบานช้ันปอาวุโสหรือหวัหนาแพทยประจําบานจะทําใหเกิดความเสียหาย

ตอผูปวยหรือไมเกิดการเรยีนรูท่ีถูกตอง หากมีขอสงสัยในกรณีความเห็นไมตรงกันใหปรึกษาอาจารยเจาของไข 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานท่ีเกี่ยวกับการทํางานกับหอง

ผาตัด  

1. มีหนาท่ี set ผาตดัผูปวยตามท่ีหัวหนาแพทยประจําบานหรืออาจารยมอบหมาย โดยตองตรวจทานเรือ่งอุปกรณ

ท่ีจําเปนในการผาตัด ตดิตอบุคลากรท่ีเก่ียวของ  และจัดลําดับ case ใหถูกตองทุกครั้ง 

2. หัวหนาแพทยประจาํบานมีหนาท่ีรวบรวม case ผาตดัของสัปดาหถัดไปและแจงใหบุคลากรท่ีมสีวนเก่ียวของ

ทราบลวงหนา 
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3. สําหรับผูปวยผาตดัเคสท่ีเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากขอ 2 ใหแพทยประจําบานแจงตอวิสญัญีและพยาบาลหอง

ผาตัด เตรยีมอุปกรณท่ีจําเปนในการผาตัด ตดิตอบุคลากรท่ีเก่ียวของ  และลําดับการ set เคสใหถูกตองทุกครั้ง 

4. มีหนาท่ีดูแลผูปวยในหองผาตัด ตัง้แตกอนเริ่มทําวิสญัญีจนถึงหลังผาตัดเสร็จสงผูปวยกลับหองพักฟน 

 

5. มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกรอกแบบฟอรมตางๆ ของผูปวย เชน เอกสารสงตรวจพยาธิ  เอกสารสงตรวจ x-ray 

การคียยาท่ีใชในหองผาตัด เปนตน 

6. มีหนาท่ีรับผิดชอบในการเขียนรายงานการผาตัด (operative note) ทุกราย  

7. มีหนาท่ีผาตัดหรือชวยผาตดัตามท่ีอาจารย หรือหัวหนาแพทยประจาํบานมอบหมาย 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานในหอพักผูปวย  

(Ward and ICU)  

1. มีหนาท่ีดูแลรับผดิชอบผูปวยใหมของสาขาวิชาฯทุกราย โดยบันทึกผลการซักประวัติ ตรวจรางกายและวินิจฉัย

อยางละเอียดใหเรยีบรอยภายใน 24 ชม. และตองบันทึกขอมูลขางตนลงในเวชระเบียนใหเรยีบรอยกอนผูปวย

ไดรับการผาตัด 

2. มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสั่งตรวจ ติดตามผล และใชผลการวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ (laboratory result) 

ประกอบการดูแลผูปวย 

3. ในกรณีท่ีพบสิ่งผดิปกติจากขอ 1, 2  ตองรีบรายงานใหหัวหนาแพทยประจําบานทราบทันที 

4. มีหนาท่ีตรวจเยี่ยมผูปวยใน ทุกราย ทุกวัน โดยตองรายงานใหอาจารยเจาของไขทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญกับผูปวยรวมท้ังแนวทางปฏิบัติเปนประจํา 

5. แพทยประจําบานมีหนาท่ีเขียนใบสั่งยา และสั่งยาทาง computer ซึ่งตองระบุช่ือยา จํานวนและวิธีใช สําหรับ

ผูปวยใน ในความดูแลทุกราย 

6. มีหนาท่ีเขียน progress note ของผูปวยทุกรายทุกวัน โดยตองเปนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะตอง

เปนลายมือท่ีผูอ่ืนสามารถอานแลวเขาใจสิ่งท่ีบันทึกในเวชระเบียนได  

7. มีหนาท่ีรูขอมลูผูปวยท่ีดูแลโดยตรงอยางละเอียด สามารถตอบคําถามผูท่ีซักถามเก่ียวกับผูปวยไดอยางถูกตอง 

และมีหนาท่ีรูขอมูลผูปวยท่ีสําคัญของผูปวยท่ีรับผิดชอบระหวางการอยูเวร 

8. มีหนาท่ีรับและปฏิบัติตามคําสั่งท่ีมอบหมายโดยหัวหนาแพทยประจาํบาน* 

9. มีหนาท่ีรับปรึกษาดูแลผูปวยท่ีไดรบัการปรึกษาท้ังในและนอกภาควิชาฯ และรายงานใหแพทยประจาํบาน

ประสาทศัลยศาสตรท่ีอาวุโสกวาข้ึนไปทันที โดยตองบันทึกคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษรลงในใบรับปรึกษา 

และระบุวัน เวลา และหมายเลขโทรศัพททุกครั้ง แมคําปรึกษาน้ันจะยังไมสมบูรณและตองรอการยืนยันจาก

แพทยท่ีอาวุโสกวา 

10. แพทยประจําบานตองไปประเมินผูปวยดวยตนเองเมื่อไดรับรายงานทางโทรศัพท หามสั่งการรักษาทางโทรศัพท 

โดยไมไปดูผูปวย 

11. วางแผนเพ่ือเตรยีมจําหนายผูปวยแตเน่ินๆพรอมกับอธิบายผูปวยและญาตผิูปวย เก่ียวกับการดูแลผูปวยและขอ

ควรระวังรวมถึงการประสานงานกับพยาบาลในหอผูปวยทราบถึงแผนการจําหนายผูปวย 

12. การจําหนายผูปวยตองกระทําเปนลายลักษณอักษร และในระบบคอมพิวเตอร หามแพทยประจาํบานสั่ง

พยาบาลเพ่ือจําหนายผูปวยดวยปากเปลาเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
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13. มีหนาท่ีตองบันทึกขอมูลในมรณะบัตรใหสมบูรณใหทันเวลา ในกรณท่ีีผูปวยเสยีชีวิต  
*ยกเวนกรณีท่ีการตัดสินใจของแพทยประจําบานช้ันปอาวุโสหรือหวัหนาแพทยประจําบานจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

ผูปวยหรือไมเกิดการเรียนรูท่ีถูกตอง หากมีขอสงสัยในกรณีความเหน็ไมตรงกันใหปรึกษาอาจารยเจาของไข 

 

                    4.3.3 ทศันคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน 
1) มีคุณธรรม ตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตามขอบังคับของแพทยสภาวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf 

2) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และตรงตอเวลา 

3) มีความซื่อตรงและซื่อสัตยตอตนเอง ผูรวมงาน และวิชาชีพ  

4) หามโกหก หามใหขอมูลท่ีไมไดเปนขอเท็จจริง อยางเด็ดขาด 

5) อดทนตอผูปวยท่ีรองขอความชวยเหลือ โดยใชความเมตตากรุณาในการเปนท่ีพ่ึงท่ีดีของ

ผูปวย 

6) ไมผลัดหรือปดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความรีบดวนในการแกปญหา หรือให

การรักษาแกผูปวย 

7) จะตองขวนขวายคนควาหาความรูเพ่ิมเตมิอยูเสมอและเผยแพรความรูใหแกผูรวมวิชาชีพ

และบุคคลท่ัวไป 

8) หมั่นใชความสังเกตในการเรยีนรู ซักถามเมื่อมีขอสงสัย โดยมีคติประจําใจวา หากวันน้ีไมรู

คําตอบพรุงน้ีตองหาคําตอบท่ีถูกตองมาใหได 

9) ดูแลผูปวยแบบองครวม คํานึงถึงเศรษฐกิจทางการแพทย เชน คาใชจายของผูปวย การ

เสียเวลาประกอบอาชีพของผูปวย เปนตน 

10) ควรรูจักประมาณความสามารถและศักยภาพของตน ควรปรึกษาผูท่ีมีประสบการณ

ความสามารถมากกวาโดยไมลังเล ถาประเมินผูปวยเบ้ืองตนแลวตดัสินใจไมไดใหปรึกษา

แพทยประจําบานอาวุโสกวาเสมอ 

11) เปนผูมมีนุษยสมัพันธอันดีตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และผูรวมงานทุกระดับ ตลอดจนผูปวยและ

ญาต ิ

12) เปนผูมสีัมมาคารวะตอบุคคลท่ีอาวุโสกวา โดยหามแสดงพฤติกรรมท่ีเปนการไมเคารพ 

รวมท้ังใหเกียรตบุิคคลอ่ืนแมวาจะมีอาวุโสเทากันหรือนอยกวา หรือแมวาจะมตีําแหนง

หนาท่ีท่ีต่ํากวา 

13) เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 

14) ยอมรับและรับฟงขอผดิพลาดของตนเอง และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข 

15) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค บูรณาการความรูใหมอยูเสมอ 

 

  4.3.4 กฎระเบียบและกตกิา มารยาททั่วไป 
1.      หัวหนาแพทยประจําบานประจําสาย เปนผูรับผิดชอบสูงท่ีสดุ แพทยประจําบานท่ีอาวุโสนอยกวาตองปฏิบัติตาม

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย* แมวาแพทยประจําบานสามารถแสดงความเห็นท่ีเปนประโยชนตอการปฏบัิติงานได  แต

ถาความเห็นน้ันขัดกับหัวหนาแพทยประจําบานประจาํสายก็ตองทําตามคําสั่งน้ันๆของหัวหนาแพทยประจําบาน

https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf
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ประจําสาย ท้ังน้ีแพทยประจาํบานสามารถนําความเห็นท่ีขัดแยงมานําเสนอเพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏบัิติงานในท่ี

ประชุมตางๆไดตามความเหมาะสม 

2. การตรวจเยี่ยมผูปวยใหมาใหตรงเวลา06:30น.ในวันจันทรถึงศุกรหรอืกอน08:00น.ในวันหยุดน้ันตามท่ีแพทย

ประจําบานช้ันปท่ีอาวุโสท่ีสุดกําหนด และตองราวนผูปวยใหเสรจ็กอนกิจกรรมวิชาการ 

3. แพทยประจําบานท่ีมหีนาท่ีเตรียมผูปวยในหองผาตดั ตองเขามาถึงหองผาตัดกอนถึงเวลาผาตดั เพ่ือทําหนาท่ีนํา

ผูปวยเขาหองผาตัดและใหเริ่มดมยาสลบ รวมท้ังตรวจทานกับพยาบาลประจําหองผาตัด เพ่ือเตรียมจัดทาผูปวย

และเตรียมเครื่องมือพิเศษในการผาตัดน้ัน ตาม surgical-patient safety checklist (ภาคผนวก)  

4. การเขาชวยอาจารยผาตัดผูปวย  แพทยประจําบานช้ันปท่ี 5 จะตองเขาชวยอาจารยในการผาตดัผูปวยท่ีเกิดข้ึนใน

หองหลักเสมอ ยกเวนกรณีท่ีมี case ท่ีนาสนใจหองอ่ืน หรือมี case ท่ีจําเปนตองดูแลการผาตัดแทนอาจารย ให

ขออนุญาตจากอาจารยแพทยท่ีอยูหองผาตัดหลักกอน 

5. การเขาชวยผาตัดผูปวย ถือเปนหนาท่ีท่ีแพทยประจําบานท่ีจะตองเขาชวยผาตัดจะตองเขา case กอนอาจารย

เสมอ และจะตองทราบขอมลูผูปวยท่ีตนเองเขาชวยเปนอยางดีเมื่ออาจารยซักถาม หากแพทยประจําบานคนใด  ไม

ปฏิบัติตามน้ีอาจถูกลงโทษหรือใหงดเขา case 

6. มีความเคารพตอสถานท่ี ตอบุคคล และตออาจารยแพทย หากขณะท่ีแพทยประจําบานตรวจเยี่ยมผูปวยหรือขณะ

ชวยผาตัด ถาแพทยประจําบานมกิีจธุระจําเปน เชน ถูกตามตัวจากหอผูปวยหรือจะตองคุยโทรศัพทดวน ใหขอ

อนุญาตอาจารยแพทยท่ีปฏิบัติงานอยู หรือถาเปนขณะชวยผาตัดใหขออนุญาตจากศลัยแพทยผาตัดหลัก 

7. การแตงตัวขณะปฏิบัติงานนอกหองผาตัดใหใสชุดแพทยประจําบาน ในกรณีเรงดวน อนุโลมใหใสชุดหองผาตดัและ

สวมเสื้อกาวนคลมุใหเรียบรอย และหามใสชุดน้ีออกนอกเขตโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด 

8. การขอลาหยดุขณะปฏิบัติงานใหแจงหัวหนาแพทยประจําบานหรือแพทยประจําบานช้ันปท่ี 5 เสมอ โดยใหแจง

ลวงหนาเทาท่ีจะทําได รวมท้ังการลาปวยหรือลากิจฉุกเฉิน และใหหัวหนาแพทยประจาํบานแจงตออาจารยแพทย

ของสาขาวิชาฯทานท่ีเก่ียวของกับแพทยประจําบานคนน้ันไดรับทราบ 

9. การจัดตารางเวร ใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของมาท่ีสาขาวิชาฯภายในวันท่ี 25 ของเดือน สําหรับตารางเวรของเดือน

ถัดไป เพ่ือใหอาจารยของสาขาวิชาฯลงช่ือรับรอง กอนสงไปท่ีภาควิชาฯ ท้ังน้ี หากมีการเปลียนแปลงภายหลัง จะ

ยึดตารางเวรท่ีมลีายเซนของอาจารยเปนหลักหากมีขอขัดแยงในการติดตามแพทยประจําบานหรือคาตอบแทนของ

การอยูเวร 

10. หากมีการแลกหรือสลับเวรของแพทยประจําบานประสาทศัลยศาสตร ใหแจงตอหัวหนาแพทยประจําบานและ

แกไขตารางเวรใน computer ดวย 

11. หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในหองผาตัด หอผูปวยหรือ ICU 

12. การปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน ตองมีนํ้าใจชวยเหลือกันระหวางปฏิบัติงาน  เมื่อแพทยประจําบานรายใดเสรจ็

การชวยผาตดัในหองตนเองแลว อาจตองเปลี่ยนแพทยประจําบานคนอ่ืนท่ียังไมไดพักใหไปพัก  ชวยดูแลผูปวยทุก

รายในสายเมื่อไดรับการรองขอหรอืปรึกษาจากพยาบาลประจําหอผูปวย โดยไมตองคํานึงถึงวาเปนผูปวยท่ีอยูใน

สายเดียวกับตนเองหรือไม 

13. การตัดสินใจดูแลผูปวยฉุกเฉินในหอผูปวย ท่ีมีความซับซอนมากกวาท่ีแพทยประจําบานจะทําเองไดอยางปลอดภยั 

ใหปรึกษา chief resident หรือแพทยประจําบานช้ันปท่ีสูงกวาเสมอ  

14. ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อาจเกิดกรณีท่ีมีความเห็นแตกตางได แพทยประจําบานตองหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือ

ขัดแยงกับเจาหนาท่ีหรือผูรวมงานท้ังในภาควิชาเดียวกันหรือระหวางภาควิชา หากมีแนวโนมจะเกิดปญหาให

รายงานแพทยประจําบานอาวุโสหรือหัวหนาแพทยประจําบานใหรับทราบและแกไข 
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15. การรับปรึกษาผูปวยจากตางแผนก ใหเขียนบันทึกรายละเอียดการรับปรึกษาใหครบถวนชัดเจนโดยเฉพาะประเด็น

สําคัญ  เชน  อาจารยแพทยเจาของไขท่ีรับการปรึกษา  การวินิจฉัยโรค   แผนการรักษา  ตองผาตดัหรือไม  ตอง

ผาตัดฉุกเฉินเพียงใด  ตองการการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมอะไรอีกหรอืไม  หรือตองการคําปรึกษาเพ่ิมเติมจากแพทย

ประจําบานอาวุโสหรืออาจารยแพทยกอน  เพ่ือทางภาควิชาท่ีสงปรึกษาจะไดทราบ 

16.    รักษาความลับของผูปวย และขอมลูของผูปวย เน่ืองจากการเขาถึงเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส (EMR) ผลเลือด และ

ภาพสแกนผูปวย จะตองผานกระบวนการ login ดังน้ัน เมื่อใชงานโปรแกรมดังกลาวเสร็จแลว ใหทําการ log out 

ดวย และไมใหนํา username กับ password ไปใหผูอ่ืนใช แพทยประจําบานฯ ตองรับทราบและปฏิบัติตาม 

ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติของผูไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส (ภาคผนวก) 

17.     หามแพทยประจําบานนําขอมูลผูปวยเผยแพร ออกสื่อสาธารณะ เชน Facebook ทวิตเตอร เปนตน ท้ังน้ี แพทย

ประจําบานตองรับทราบและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเก่ียวกับการใชสื่อสังคม

ออนไลน (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก) 

18.  มีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูผูปวย และขวนขวายหาความรูเพ่ิมเตมิอยูเสมอ  

19.     ใหปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑของภาควิชาและคณะอยางเครงครดั  

20.     การตรวจดูแลผูปวย ใหทําดวยความสุภาพ ออนโยน และใหเกียรต ิ

21. พึงระลึกอยูเสมอวา ในระหวางการฝกอบรมฯน้ี แพทยประจําบานจะตองถูกประเมินแบบ 360 องศาเปนประจํา 

โดยมสีวนท่ีใหประเมินตนเองเพ่ือสะทอนถึง self-awareness อีกท้ังแพทยประจําบานจะตองถูกประเมินโดยอาจารย โดย

แพทยประจําบานช้ันปท่ีมากกวาและนอยกวา โดยบุคลากรท่ีเก่ียวของกับแพทยประจําบาน ท้ังน้ี หากแพทยประจําบาน

ไมพอใจผลการประเมินท่ีใชเปนกระจกสะทอนตัวเองเชนน้ีแลวมีพฤติกรรมขมขูคุกคามหรือรังแกผูประเมิน ถือเปน

ความผิดรายแรงมีบทลงโทษไมนอยกวาการใหเพ่ิมเวลาฝกอบรมโดยไมสามารถลดโทษพฤติกรรมขมขูคุกคามรังแกบุคคล

อ่ืนดังกลาวได 

22. หามแพทยประจําบานขอความสนับสนุนการจดัเลี้ยงดวยการติดตอกับบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือโดยตรง 

การสนับสนุนจากบริษัทฯน้ีตองผานการเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาทุกครั้ง โดยไมมีขอยกเวน 

 

*ยกเวนกรณีท่ีการตัดสินใจของแพทยประจําบานช้ันปอาวุโสหรือหวัหนาแพทยประจําบานจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

ผูปวยหรือไมเกิดการเรียนรูท่ีถูกตอง หากมีขอสงสัยในกรณีความเหน็ไมตรงกันใหปรึกษาอาจารยเจาของไข 

 

                   4.3.5 หัวหนาแพทยประจําบาน (Administrative chief resident) 
หัวหนาแพทยประจาํบานของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร หมายถึง แพทยประจําบานสาขาวิชาฯ ช้ันปท่ี 

5 ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานของแพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรในขณะน้ัน ท้ังดานท่ี

เก่ียวกับการดูแลผูปวยและดานกิจกรรมทางวิชาการ โดยสาขาวิชาฯกําหนดใหแพทยประจําบานสาขาประสาทศัลยศาสตร

ช้ันปท่ี 5 สลับสับเปลี่ยนกันทําหนาท่ีน้ีจนครบทุกคน เพ่ือฝกฝนใหมคีวามรับผิดชอบดูแลผูปวยจาํนวนมากได ตลอดจนทํา

ใหแพทยประจําบานไดมโีอกาสฝกความเปนผูนําซึ่งเปนคณุสมบัติท่ีจาํเปนของประสาทศลัยแพทย โดยหัวหนาแพทย

ประจําบานของสาขาวิชาฯมีหนาท่ีและความรับผดิชอบดังตอไปน้ี 

1. ทําหนาท่ีเปนตัวแทนจากแพทยประจําบาน เพ่ือตดิตอประสานงานกันกับอาจารยหรือคณะผูดูแล

แพทยประจําบาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการฝกอบรมของแพทยประจําบานทุกคนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2. มีหนาท่ีในการรับปรึกษา ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาขอขัดแยงของแพทยประจําบาน หรือขอ

รองเรียนตอแพทยประจําบาน เบ้ืองตนตามท่ีเห็นสมควร โดยสามารถปรึกษาอาจารยของสาขาวิชาฯ

ไดหากไมสามารถแกไขปญหาดวยกลไกเบ้ืองตนน้ีได 

3. เปนตัวแทนแพทยประจาํบาน ในการเขารวมประชุมกับแพทยประจําบานสาขาวิชาอ่ืน ๆ หรือภาควิชา

อ่ืนๆ หรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 

4. มีหนาท่ีจัดตารางการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานทุกช้ันป 

5. มีหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานในการดูแลผูปวยของแพทยประจําบาน 

6. มีหนาท่ีกํากับดูแลกิจกรรมทางวิชาการของแพทยประจําบาน 

7. มีหนาท่ีแจงและเตือนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแพทยประจาํบานลวงหนา ในแตละสัปดาห 

8. หากมีการงดกิจกรรมวิชาการแลว ใหหัวหนาแพทยประจําบานหากิจกรรมวิชาการท่ีเปนประโยชนตอ

แพทยประจําบานมาทดแทน 

9. มีหนาท่ีกํากับดูแลการจดัทําเอกสารรวบรวมจํานวนผูปวยท่ีไดรับการดูแลของสาขาวิชาฯในแตละ

เดือนเพ่ือรายงาน service review, morbidity-mortality 

10. มีหนาท่ีกํากับดูแลตารางการใชหองผาตัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากขอขัดแยงกับ

บุคลากรทุกฝาย 

        11. ประเมิน และบริหารจัดการสถานการณเตียงผูปวยในใหมปีระสิทธิภาพสูงสดุและไมเกิดปญหา 

 

        4.3.6 ภาระงานของแพทยประจําบาน (Job description) 

แพทยประจําบานช้ันปที่ 1 
1) ปฏิบัติงานในสาขาวิชาอ่ืนๆตามหลักสูตร ภายใตคําสั่งและการกํากับดูแลของสาขาวิชาน้ันๆ 

2) ตรวจรักษาผูปวยนอกและดูแลผูปวยในของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร รวมกับแพทย

ประจําบานอาวุโสและอาจารยแพทย 

3) เปน first-call ดูแลผูปวยเมื่อไดรบัการปรึกษาจากหอผูปวย 

4) เปนผูดูแลผูปวยวิกฤตท่ีขนยายจากหอผูปวยไปยังหองผาตัด 

5) จัดเตรียมภาพ CT และMRI ของผูปวย ลงเครื่อง navigator หามแพทยประจําบานใช usb 

drive หรือ media ใดท่ีใชกับคอมพิวเตอรอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีเปนเครื่องสําหรับการถาย

โอนขอมูลภาพเพ่ือ navigator เทาน้ันเพ่ือเปนการลดความเสีย่งไวรสัคอมพิวเตอร 

6) จัดทํา research proposal และยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมทางของคณะฯ 

การวิจัย ใหเรยีบรอยตั้งแตปลายป 1   

 

แพทยประจําบานช้ันปที่ 2 
1) ตรวจรักษาผูปวยนอกและดูแลผูปวยในของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร รวมกับแพทย

ประจําบานอาวุโสและอาจารยแพทย 

2) รับปรึกษาผูปวย จากแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

3) บันทึกประวัติ ตรวจรางกาย ผล investigation progress note ลงในเวชระเบียน เมื่อ

ผูปวยเขานอนโรงพยาบาล 

4) สรุปเวชระเบียน (discharge summary) เมื่อผูปวยจะไดรับการจาํหนาย 
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5) สรุปขอมลูคนไขท่ีไดรับปรึกษา เขารับการนอนโรงพยาบาล หรือไดรบัการผาตัดลงใน 

service review form 

6) รับคนไขและเตรียมคนไขเพ่ือผาตดั  

7) ประสานงานกับบริษัทเครื่องมือ เพ่ือสั่งอุปกรณพิเศษท่ีใชในการผาตัด 

8) ประสานงานกับบุคลากรท่ีเก่ียวของในการเซ็ตผาตัด 

9) เขาชวยผาตดั 

10) จัดเตรียมเน้ือหากิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ ตามท่ีไดรับมอมหมาย 

11) เก็บขอมูลงานวิจัย 
 

แพทยประจําบานช้ันปที่ 3 
1) ตรวจรักษาผูปวยนอกและดูแลผูปวยในของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร รวมกับแพทย

ประจําบานอาวุโสและอาจารยแพทย 

2) รับปรึกษาผูปวย จากแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

3) บันทึกประวัติ ตรวจรางกาย ผล investigation progress note ลงในเวชระเบียน เมื่อ

ผูปวยเขานอนโรงพยาบาล 

4) รับคนไขและเตรียมคนไขเพ่ือผาตดั  

5) เขาชวยผาตดั 

6) ดูแลการทํางาน สอนนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 ภายใตการกํากับดูแล

ของอาจารยแพทย 

7) จัดเตรียมเน้ือหากิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8) นําเสนอความกาวหนางานวิจัย เก็บและวิเคราะหขอมูล 
 

แพทยประจําบานช้ันปที่ 4 
1) ตรวจรักษาผูปวยนอกและดูแลผูปวยในของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร รวมกับแพทย

ประจําบานอาวุโสและอาจารยแพทย 

2) รับปรึกษาผูปวย จากแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

3) รับผิดชอบความเรยีบรอยแลวของเวชระเบียน 

4) รับผิดชอบตารางผาตัด และเตรียมคนไขกอนผาตัด  

5) เขาชวยผาตดัหรือทําผาตัด 

6) ดูแลการทํางาน สอนนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2,3 ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยแพทย 

7) จัดเตรียมเน้ือหากิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ ตามท่ีไดรับมอมหมาย 

8) manuscript preparation สําหรบัการเตรียมนําเสนอการวิจัย 
 

แพทยประจําบานช้ันปที่ 5 
1) ตรวจรักษาผูปวยนอกและดูแลผูปวยในของสาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร รวมกับแพทย

ประจําบานและอาจารยแพทย 

2) รับผิดชอบและดูแลผูปวยท้ังหมดของสาขาวิชาฯ ท้ังในและนอกเวลาราชการ และรายงาน

อาจารยแพทย 
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3) กํากับดูแลผูปวยท่ี ไดรับปรึกษาจากแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

4) รับผิดชอบความเรยีบรอยแลวของเวชระเบียน 

5) รับผิดชอบตารางผาตัด และเตรียมคนไขกอนผาตัด  

6) เขาชวยผาตดัหรือทําผาตัด 

7) ดูแลการทํางาน สอนนักศึกษาแพทย และแพทยประจําบานช้ันปท่ี 2,3,4 ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยแพทย 

8) ควบคุมและจัดเตรียมเน้ือหากิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ ตามท่ีไดรับมอมหมาย 

9) รับผิดชอบการทํากิจกรรมตางๆของสาขาวิชาฯ และเปนตัวแทนแพทยประจําบานเขารวม

ประชุมของสาขาวิชาฯ 

10) นําเสนองานวิจัย 

 

    4.3.7 การอยูเวร 
1) กําหนดใหแพทยประจําบานอยูเวร ไมเกิน 16 วันตอเดือน โดยสําหรับ 

a. วันธรรมดา เริ่มจาก 16.00 น. ถึง 7.00 น. ของวันถัดไป 

b. วันหยุด เริม่จาก  8.00 น. ถึง  8.00 น. ของวันถัดไป 

2) ในแตละวันจะมีทีมแพทยประจําบานประสาทศัลยศาสตรอยูเวร โดยการบริหารจัดการจาก

หัวหนาแพทยประจาํบาน 

3) แพทยประจําบานแตละช้ันป ตองทําการสงเวรแพทยประจําบานช้ันปเดียวกันท่ีอยูเวร เก่ียวกับ

ผูปวยท่ีตองไดรับการดูแลตอเน่ือง เชน ตองฝากบริหารจัดการเคสผาตัดในเวร ผูปวยท่ีตองเฝา

ระวังอาการทางระบบประสาท หรือเฝาดูปริมาณปสสาวะอยางใกลชิด ผูปวยท่ีมีผล 

investigation ท่ีตองดูเพ่ือไดรับการดูแลตออยางทันทวงที เชน ผล CSF,  ผลคาการแข็งตัวของ

เลือด ในผูปวยท่ีมีเลือดออดในสมองและมีแนวโนมท่ีจะมีคาการแข็งตัวของเลือดผดิปกติ ให

แพทยประจําบานสงเวร เพ่ือคอยติดตาม รักษาผลท่ีผดิปกติเหลาน้ัน เปนตน 

4) แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 ทําหนาท่ีเปน first call ในหอผูปวยดังตอไปน้ี  

     หอผูปวยสามัญประสาทศัลยศาสตร(9SE) หอผูปวยก่ึงวิกฤตประสาทศัลยศาสตร 

(Stepdown 9SE) หอผูปวยอุบัติเหตุ (4TW) หอผูปวยสังเกตอาการ (OW), หอผูปวยพิเศษ 

(5NE, NK), หอผูปวยระยะสั้น (HSU) และศลัยกรรมเด็ก (9NE) 

5) แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 ทําหนาท่ีเปน first call ในหอผูปวยดังตอไปน้ี  

     หอผูปวยวิกฤต (3IC, 5IC, 4IT, 9PC), หอผูปวยหลอดเลือดสมอง (MDJ), แผนกฉุกเฉิน 

(ER), และรับการปรึกษาจากตางแผนก 

6) แพทยประจําบานท่ีเปน first call ตองรายงานแพทยประจําบานท่ีอาวุโสกวาตามลําดับทราบทุก

ครั้ง เมื่อไดรับการปรึกษาเรื่องคนไขจากในหอผูปวย เพ่ือรวมตดัสินใจและใหการรักษาอยางดี

ท่ีสุดทันที (แพทยประจําบานตองไปถึงหอผูปวย หรือหองฉุกเฉินภายใน 10 นาที หรือโดยเร็ว

ท่ีสุด กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน) 

7) แพทยประจําบาน ช้ันปท่ี 2 ถึงช้ันปท่ี 5 ตองทราบรายงานผูปวยทุกรายในเวร ท้ังหอผูปวยใน 

และหองฉุกเฉิน โดยแพทยประจําบานช้ันปท่ี 5 จะเปนผูรับผิดชอบคนไขท้ังหมดในเวร และมี

หนาท่ีรายงานอาจารยแพทยท่ีอยูเวรในวันน้ัน ถึงเรื่องราวเก่ียวกับผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการ

ผาตัด หรือผูปวยท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร 
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8)  หามแพทยประจาํบานออกจากนอกเขตโรงพยาบาลระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูเวร เวนแตไดรับ

อนุญาตจากอาจารยท่ีอยูเวรในขณะน้ัน 

 

       4.3.8 การลา 
การลาหยุด รวมกันทุกประเภทการลา ไมเกิน 14 วันทําการตอปการศึกษา 

1. ลาปวย แพทยประจําบานสามารถลาปวย รวมกันในแตละปไดไมเกิน 14 วัน โดยแพทยประจําบาน

ตองแจงหัวหนาแพทยประจําบาน หรืออาจารยท่ีแพทยประจําบานปฏิบัติงานรวมดวยทราบโดยเร็ว

ท่ีสุด ในชวงเวลาท่ีเจ็บปวย สาํหรบัหลักฐานแสดงการเจ็บปวยสามารถไดรับการอนุโลมใหสงตามหลัง

มาได ท่ีเลขานุการสาขาวิชาฯ ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองลาปวยเกิน 14 วันอาจกระทบตอการ

ฝกอบรมโดยจะมีการพิจารณาจากอาจารยของสาขาวิชาฯเปนกรณไีป 

2. ลากิจ แพทยประจําบานท่ีตองการลา ตองแจงความประสงคและย่ืนเอกสารใบลาพรอมหลักฐาน

ลวงหนากอน อยางนอย 1 สัปดาห ท่ีเลขานุการสาขาวิชาฯ เพ่ือดาํเนินการแจงอาจารยหัวหนา

สาขาวิชาฯ หรือ อาจารยท่ีแพทยประจําบานผูน้ันปฏิบัติงานรวมดวย จากน้ันจะมีการพิจารณาเพ่ือ

อนุมัติการลา และแจงแพทยประจําบานอีกครั้ง อน่ึง แพทยประจําบานควรแจงกับอาจารยท่ี

ปฏิบัติงานดวยโดยตรงอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีการลากิจจําเปนตองมีผูรับผดิชอบปฏิบัติงานแทน หรือ การ

บริหารจดัการในสาขาวิชาตองไมไดรับผลกระทบขณะท่ีแพทยประจาํบานลา 

3. ลาพักผอน การลาพักผอนไดรับอนุญาตใหลาได 5 วันทําการ ตอปการศึกษา โดยจะเปนชวงเวลาท่ี

เหมาะสมตามมติท่ีประชุมอาจารยในสาขาวิชาฯเห็นควร หากมีความจําเปนในเรื่องกําลังคนของการ

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯ การลาประเภทน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ชวงเวลาของการลาและ 

ระยะเวลาการลา ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเขากับสภาวะการณน้ัน หรืออาจถูกระงับได 

**หมายเหตุ** การลาพักผอน สําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 ใหลาหลังการเสร็จสิ้นการศึกษา

หมุนเวียนไปท่ีหนวยรังสรีักษา โดยมีขอแมวาตองผานจริยธรรมการวิจัยภายในสปัดาหท่ี 3 ของเดือน 

จึงสามารถลาพักผอนในสัปดาหท่ี 4 ของการหมุนเวียนไปท่ีหนวยน้ีได แตหากไมผานจะไมอนุญาตให

ลาพักผอนจนกวาจะทําเรื่องขอจรยิธรรมใหเสร็จสิ้น 

4. การลาคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร สําหรับแพทยประจําบานเพศหญิง  ลาไดไมเกิน 90 วัน แตตอง

ปฏิบัติงานทดแทนระยะเวลาท่ีขาดหายไป ใหครบตามมาตรฐานการฝกอบรม  

5. การลาเลี้ยงดูบุตรและภรรยาหลังคลอด สําหรับแพทยประจําบานเพศชาย ลาไดไมเกิน 14 วัน โดยนับ

รวมกับการลาประเภทตางๆ ในขอ 1 ถึง ขอ 3 

6. การลาเพ่ือรับราชการเปนทหารกองประจําการสามารถลาได โดยนับรวมกับการลาประเภทตางๆ ใน

ขอ 1 ถึง ขอ 3 หากมีความจําเปนท่ีตองลาเกินกวาท่ีกําหนดแพทยประจําบานตองปฏิบัติงานทดแทน

ระยะเวลาท่ีขาดหายไป ใหครบตามมาตรฐานการฝกอบรม  

7. การลาอ่ืนใด นอกเหนือจากการลาขอ 1ถึง ขอ 6 หรือมีความจําเปนท่ีตองลานานกวาเวลาท่ีกําหนด

ตองมีการแจงอยางเปนทางการเชนกัน และการอนุมตัิจะข้ึนกับการพิจารณาของอาจารยในสาขาวิชาฯ

ทุกทาน โดยพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณไีป โดยมีหลักการท่ีตองปฏิบัติงานทดแทนระยะเวลาท่ี
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ขาดหายไป ใหครบตามมาตรฐานการฝกอบรม ซึ่งการลาประเภทน้ีอาจจะมีการเปลีย่นแปลง ปรับปรงุ 

ชวงเวลาของการลาและ ระยะเวลาการลา ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเขากับสภาวะการณน้ัน  

 

  ระเบียบในการขอลาไปประชุมวิชาการ 
1. ตองเปนการจัดประชุมวิชาการ โดยมีเน้ือหาวิชาการเปนหลัก  

2. การลาไปประชุมวิชาการ ใหแพทยประจําบานเขาใหขอมลูดวยตนเองหรือมีตัวแทนเขามา   

                        ประชุมสาขาวิชาฯ โดยใหทําการขออนุญาตในการประชุมสาขาวิชาฯทุกครั้ง 

3. งานในความรับผดิชอบของแพทยประจําบานท่ีขอลา ตองไมกอใหเกิดความขัดของหรือ 

                        ความเสียหาย ซึ่งจะตองมีการสงตองาน/เวร ใหมีแพทยประจําบานท่ีรับผดิชอบในการดูแล 

                        งานแทน 

4. คาใชจายในการเขารวมประชุม  แพทยประจําบานตองเปนผูรับผดิชอบเอง หากมี 

                       บริษัทเอกชนสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมประชุมใหกระทําโดยผานแพทยประจําบาน 

                       ผูทําหนาท่ีเปน educational coordinator กับทางบริษัทท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมน้ันๆ   

                       หามติดตอเองเปนการสวนตัวเด็ดขาด 

5. Priority ในการเขารวมประชุม จะพิจารณาใหกับแพทยประจําบานปท่ี 5 กอนแลวจึง 

                        พิจารณาใหกับแพทยประจําบานช้ันปอ่ืนในภายหลัง 

 

          4.3.9 บทลงโทษ และการอุทธรณ 
แพทยประจําบานจะตองปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรกัษาจริยธรรมแหง

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หรือลาสดุ โดยตองมีความซื่อสัตยสุจรติ มนุษยธรรม ความรับผดิชอบ 

ความเช่ือถือได ความตรงตอเวลา ความใสในในงานท่ีทํา ความมีสตสิัมปชัญญะ ความมรีะเบียบวินัย 

ความมีนํ้าใจ กิริยามารยาทท่ีดี เปนตน 
หากแพทยประจําบานมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ 

หรือมีขอรองเรยีน จะมีการพิจารณาเบ้ืองตนโดยหัวหนาแพทยประจําบานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

อาจารยเพ่ือบรหิารจดัการกับปญหา โดยท่ีหากเปนกรณีท่ีไมรุนแรงอาจพิจารณา ตักเตือน ภาคทัณฑ

หรือบันทึกในประวัติ ท้ังน้ี แพทยประจําบานผูถูกพิจารณามสีิทธิท่ีจะใหการพิจารณาเขาสูข้ันตอนใน

ระดับการประชุมของอาจารยสาขาวิชาฯไดหากคิดวาไมไดรับความเปนธรรม 

เมื่อเรื่องพิจารณาเขาสูการประชุมของอาจารยสาขาวิชาฯแลว อาจมกีารลงโทษได เชน ให

จํากัดสิทธิ ใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ไมใหเลื่อนช้ัน ใหสิ้นสดุการฝกอบรม หรือไมสงช่ือใหเขาสอบเพ่ือ

วุฒิบัตร (ข้ันตอนพิจารณา ในภาคผนวก) 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาไตสวนและลงโทษในกรณีท่ีแพทยประจาํบานทําผิดน้ันสามารถอุทธรณ

ผลการตัดสินได โดยตองทําการอุทธรณผลการตัดสินภายใน 7 วันนับจากการประกาศผลการ

ตัดสิน (แบบอุทธรณ ในภาคผนวก) 

การพิจารณาลงโทษ อาจจะเปนไปตามลาํดับข้ัน หรืออาจไมเปนไปตามลาํดับข้ัน ท้ังน้ีข้ึนกับ

ดุลยพินิจของอาจารยสาขาวิชาฯ  ท้ังน้ี การทําความผิดเดิมซ้าํๆ อาจเปนเหตุใหมีการพิจารณาลงโทษ

ขามลําดับข้ันได 
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   บทลงโทษในการท่ีแพทยประจําบานขาดการเขากิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯและกิจกรรมของ

ภาควิชาฯ ในขณะท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาฯหรือในภาควิชาฯ (เวนกรณีฉุกเฉินท่ีจําเปนตองรักษาชีวิตผูปวย) 

   4 ครั้ง / ป       จะถูกเรียกมาวากลาวตักเตือน และบันทึกในประวัต ิ

   8 ครั้ง / ป                 จะใหทําหนังสือยอมรับสภาพวาจะไมขาดการเขารวมประชุมวิชาการของ  

                                                     ภาควิชาฯอีกและยินดีใหทางภาควิชาลงโทษ  

   12 ครั้ง / ป หรือ ไมถึงรอยละ 80  จะไมใหเลื่อนช้ันปหรือไมสงสอบวุฒิบัตร 

 

  4.4 การทํางานวิจัย 
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย 1 คน ตอ 1 งานวิจัย ในระหวางการฝกอบรมเพ่ือประกอบการ

สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ซึ่งอาจารยสาขาวิชาฯจะสงหัวขอวิจัยใหแพทยประจําบานพิจารณาเพ่ือเลือกในขณะท่ี

เปนแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1  หรือในกรณีท่ีหากแพทยประจําบานเห็นสมควรแพทยประจําบานสามารถ

คิดหัวขอการวิจัยเองได 

งานวิจัยทุกเรื่องตองผานการอนุมตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะฯ ซึ่งตองมีช่ือแพทย

ประจําบานเปนช่ือแรกในเอกสารขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะฯ โดยตองไดรับอนุญาต

จากผูปวย และแพทยเจาของไข  

ภาควิชาฯ และคณะฯ ไดจดัอบรมความรูพ้ืนฐานในการทําวิจยั (Research methodology) โดย

ในบายวันพฤหัสบดีเปนการเรียนแบบบรรยายหรือแพทยประจําบานสามารถเลือกลงเรียนออนไลนได 

สําหรับแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 เพ่ือใหแพทยประจําบานเขาใจข้ันตอนตางๆ ในการทําวิจัย โดย

จําเปนตองสอบผานตามเกณฑท่ีคณะฯกําหนดไว 

แพทยประจําบานป 1 ตั้งคําถามวิจัย และเตรยีมโครงรางงานวิจยั ภายใตการกํากับดูแลและ

ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา แพทยประจําบานควรคนควาเอกสารอางอิง เขียนโครงการวิจัย และยื่นขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมทางของคณะฯ การวิจัย เรียบรอยตั้งแตปลายป 1 หากภายในปท่ีเปน

แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2   ยังไมยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมทางของคณะฯ การวิจยั จะเปน

เหตุใหไมเลื่อนช้ันป และเพ่ือใหแพทยประจําบานไดมีชวงเวลาสาํหรับเก็บขอมลู วิเคราะหและเขียน

ผลงานวิจัย สาขาวิชาฯ จึงจัดชวงเวลาใหทําวิจัย 2 สัปดาห เมื่ออยูช้ันปท่ี 3 ของการฝกอบรม 

ภาควิชาฯ มีนักสถิติใหคําปรกึษาการทําวิจัยแกแพทยประจําบาน โดยจะมีการติดตาม

ความกาวหนางานวิจัยของแพทยประจําบานเปนระยะ ท้ังจากสาขาวิชาฯและจากภาควิชาฯ เมื่อไดขอมูล

และวิเคราหผลการวิจัยแลวแพทยประจําบานตองสงนิพนธตนฉบับ (manuscript) ใหกับภาควิชาฯ ภายใน

สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของปท่ีจะจบการศึกษา และนําเสนองานวิจัยในงาน Chief conference ของภาควิชา

ฯ ในเดือน มีนาคม ของปท่ีจะจบการศึกษา 

 แพทยประจําบานท่ีเขาสมัครสอบวุฒิบัตรฯ จะตองสงนิพนธตนฉบับ (manuscript) ให

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลัยฯ ภายในเดือนมีนาคม ของปท่ีจะจบการศึกษา และ

ตองนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลยัฯ หรืองานอ่ืนในชวงเดือนพฤษภาคม 
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ท้ังน้ี แพทยประจําบานสามารถเปลี่ยนหัวขอวิจัยได และหากตองการเปลี่ยนอาจารยผูควบคมุ

งานวิจัย ใหนําเรื่องน้ีเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมสาขาวิชาฯและตองมีเอกสารยินยอมจากอาจารยผู

ควบคุมงานวิจัยคนท่ีแพทยประจําบานทําอยูแตเดมิ และอาจารยผูควบคุมงานวิจัยคนใหมท่ีแพทยประจํา

บานตองการเปลี่ยนจึงจะถือวาการเปลีย่นแปลงหัวขอวิจัยและอาจารยผูควบคมุถูกตองตามกฏเกณฑ  

 

5. การประเมินผล 
การประเมินการฝกอบรม แพทยประจําบานจาํเปนตองผานการประเมินท้ังหมด 7 มิติ เพ่ือมสีิทธิเลื่อนช้ันป

การศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ีอฝส.กําหนดโดยอาจารยเปนผูประเมิน  

มิติท่ี 2 การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบัน (in-training examnination) (ผาน/ไมผาน)  

มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณการผาตัดและชวยผาตัดในผูปวย: portfolio (online logbook  

          ท่ีจัดโดยราชวิทยาลยัประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย) 

มิติท่ี 4 การรายงานความกาวหนางานวิจัย  

มิติท่ี 5 การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางประสาทศัลยศาสตร  

มิติท่ี 6 การรายงานประสบการณเรียนรูจาก counseling  

มิติท่ี 7 การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and communication     

          skills  

 

5.1 การประเมินผลแพทยประจําบาน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

5.1.1   ประเมินผลความรูทางวิชาการ 

5.1.1.1   จากการถาม-ตอบแพทยประจําบานโดยตรงท่ีมเีน้ือหาเก่ียวของกับการดูแลผูปวย  

            หรือในระหวางกิจกรรมวิชาการ 

5.1.1.2   จากการสอบ intraining examination โดยจัดใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

   5.1.2   ประเมินผลความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

5.1.2.1   ประเมินจากทักษะการผาตัดในหองผาตัด 

5.1.2.2   ประเมินจากทักษะการวินิจฉัยโรค การตัดสินใจและการแกปญหาผูปวย 

5.1.2.3   ประเมินจากความเห็นของอาจารยในการประชุมสาขาวิชาฯ หากมีประเด็นปญหา 

            ท่ีตองกังวล 

5.1.2.4   ประเมินผลจากใบประเมิน 360 องศา ของอาจารยสาขาวิชาฯ แพทยประจําบาน 

            คนอ่ืน จากเจาหนาท่ีของสาขาวิชาฯ และจากพยาบาลในหอผูปวยท่ีเก่ียวของหรือ 

            หองผาตัด 

5.1.2.5   ประเมินผลจากประวัติการทํางาน การพัฒนาตนเอง 
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5.2 หลักเกณฑการพิจารณาการผานการฝกอบรมของแพทยประจําบาน 

5.2.1 ประเมินผลความรูทางวิชาการ 

5.2.1.1  คะแนนจากการสอบระหวางปฝกอบรม (In-training examination) โดยท่ีตองได

คะแนนสอบไมนอยกวาตามท่ีระบุไว  

5.2.1.2    คะแนนจากการประเมนิแพทยประจําบานในการดูแลผูปวย 

5.2.1.3   คะแนนจากการประเมินทักษะทางดานการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวย  

            รวมท้ังการวินิจฉัยเบ้ืองตน การวินิจฉัยแยกโรค และการสงตรวจท่ีสําคญั 

5.2.1.4     คะแนนจากการประเมินทักษะในการแกปญหาผูปวยกอน ระหวาง และหลังการ            

              ผาตัด 

5.2.1.5     คะแนนจากการประเมินความรูในการดูแลผูปวยอ่ืนๆนอกเหนือจากการผาตัด 

 

  5.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5.2.2.1    คะแนนจากการประเมนิ 360 องศา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ 

             ประเมิน ใหเปรยีบเทียบการประเมินจากตนเอง (self-reflection) กับการ 

   ประเมินจากผูอ่ืน และจัดใหมีการประเมินประเภทน้ีทุก 3 เดือน 

5.2.2.2    คะแนนจากการประเมนิแพทยประจําบานในการดูแลผุปวย 

5.2.2.3    คะแนนจากการประเมนิความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การประเมิน 

             จากความถ่ีของเหตุการณท่ีทําใหการผาตดัตองลาชาหรอืถูกงดเพราะเหตุไม 

             สมควรอันเกิดจากความไมใสใจของแพทยประจําบาน 

5.2.2.4    คะแนนจากการประเมนิความซื่อสัตย 

5.2.2.5.   คะแนนจากการประเมนิจากปฏิสมัพันธของแพทยประจาํบานกับผูรวมงาน  

             และผูปวยหรือญาต ิ

 

    5.2.3 เกณฑการตัดสนิ 
5.2.3.1  การเลื่อนช้ันป พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในการสอบ in-training 

- แพทยประจําบานช้ันปท่ี 4      > 60%  

- แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3      > 50%  

- แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2     > 40%  

- แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1     > 30%  

- แพทยประจําบานท่ีสอบตก สามารถทําการสอบซอมได ถาสอบซอม

แลวยังสอบไมผานเกณฑท่ีกําหนด อาจเปนเหตุใหพิจารณาไมเลื่อนช้ันป 

                        อน่ึง แพทยประจําบานสามารถอุทธรณผลการตัดสินได โดยตองทําการอุทธรณ 

                                  ผลการตัดสินภายใน 7 วันนับจากการประกาศผลการตัดสิน (แบบอุทธรณ ใน 

                                   ภาคผนวก) 
5.2.3.2 การสงสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

5.2.3.2.1 คะแนนในการสอบ in-training ช้ันปท่ี 5 > 60% หรืออยูใน 

            ดุลยพินิจของคณะกรรมการแพทยประจาํบานของสาขาวิชาฯ 
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5.2.3.2.2 จํานวนเคสผาตัดมจีํานวนท่ีครบเกณฑข้ันต่ําของการเขาชวยผาตัด 

           และการผาตดัดวยตนเอง สําหรับแพทยประจําบานตามหลักสูตร 

           แพทยประจําบานสาขาประสาทศัลยศาสตร ราชวิทยาลยัประสาท 

           ศัลยแพทยแหงประเทศไทย แพทยประจําบานจะตองเขาชวยผาตัด 

           และทําการผาตดัดวยตัวเองโดยแบงยอยการผาตดัทางประสาท 

       ศัลยศาสตรเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 

1) Category 1 กลุมโรคท่ีตองทําการผาตดัดวยตนเอง โดยตอง

ไดจํานวนมากกวาเกณฑข้ันต่ํา ดังน้ี 

                1) Head injury               จํานวน 30 ราย 

    2)Cranial and spinal tumor  จํานวน 25 ราย 

    3)Spine (degenerative/trauma) จํานวน 25 ราย 

    4)Vascular (ICH, AVM, Aneurysm etc.)จํานวน 15 ราย 

2) Category 2 กลุมโรคท่ีตองทําการผาตดัดวยตนเอง โดยตอง  

            ไดจํานวนมากกวาเกณฑข้ันต่ํา อยางนอย 4 ใน 6 หัวขอ ดังน้ี 

1)Infection   จํานวน 5 ราย 

     2)Hydrocephalus    จํานวน 30 ราย 

       (age >15 years old) 

     3)Steriotactic and functional จํานวน 5 ราย 

                                                                      4)Peripheral nerve  จํานวน 5 ราย 

    5)Children hydrocephalus and        จํานวน 5 ราย 

      congenital 

    6)Basic Neurosurgical                    จํานวน 60 ราย 

      (EVD, lumbar drain) 

3) Category 3 กลุมโรคท่ีตองเขาชวยผาตดั โดยตองไดจาํนวน

มากกวาเกณฑข้ันต่ํา ดังน้ี 

            1) Complex case    จํานวน 60 ราย 

5.2.3.3     ผานการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา ของราชวิทยาลัยประสาทศลัยแพทย 

             แหงประเทศไทย  

ขอกําหนดในการสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรตามระเบียบของราชวิทยาลัยฯ  

           ประกอบดวย 

1. กรอกเอกสารใบคาํขอสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร พรอมท้ังชําระ

คาธรรมเนียมตามกําหนด 

2. หนังสือรับรองผานการฝกอบรมประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience) ท่ี

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร จัดอบรมให

อยางนอย 56 ช่ัวโมง ตอหลักสูตร  

3. หนังสือรับรองผานการฝกอบรมครบ 60 เดือน 
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4. หนังสือรับรองและเสนอช่ือเขาสอบจากผูรับผิดชอบหลักสตูรการฝกอบรมฯ 

ของสถาบัน 

5. สงรายงานนิพนธตนฉบับ (สําเนา) ซึ่งไดเสนอเผยแพรในท่ีประชุมทาง

วิชาการหรือตีพิมพในวารสารทางการแพทยแลว หรือมีใบรับรองหากนิพนธ

ตนฉบับน้ันกําลังอยูในกระบวนการดังกลาว 

6. สงรายงานประสบการณการผาตัด และชวยทําผาตัด รวมตลอดหลักสูตรตาม

แบบรายงานซึ่งคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบไดกําหนดข้ึน  

7. เริ่มสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตร ในชวงประมาณมีนาคมหรือเมษายน ของทุกป 

โดยมีคาสมคัรสอบ ท่ีแพทยประจาํบานตองชําระ 

 

6. สวัสดิการ 
   6.1 ดานชีวิตความเปนอยูท่ัวไป  

  คณะฯ และภาควิชาฯ ไดจัดสวัสดิการใหแกแพทยประจําบาน ดังน้ี 

6.1.1 หอพักแพทย คณะฯ จัดใหมีหอพักภายในโรงพยาบาลสําหรับแพทยประจําบาน โดยแบงจํานวนหอพัก

ใหกับแพทยประจําบานทุกภาควิชาเปนอัตราสวนตามจํานวนแพทยประจําบานของแตละภาควิชา แพทยประจํา

บานท่ีไมไดรับการจัดสรรหอพักในโรงพยาบาล สามารถเบิกคาหอพักไดตามเง่ือนไข ตามประกาศคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนคาเชาท่ีพักใหแก

แพทยประจําบาน (ภาคผนวก) 

6.1.2 สวัสดิการรักษาพยาบาล สําหรับแพทยประจําบานท่ีมีตนสังกัดใหใชสิทธิขาราชการเดิม สวนแพทย

ประจําบานอิสระท่ีไมมีตนสังกัดใหใชสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

6.1.3 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะไดรับ

คาตอบแทนตามประกาศของคณะ ฯ คือ วันละ 1,000 บาท สําหรับการปฏิบัติงานในวันราชการ เวลา 16.00 - 

7.00 น. และวันละ 2,000 บาท สําหรับการปฏิบัติงานในหยุดราชการ เวลา 8.00 – 8.00 น. (ภาคผนวก) 

6.1.4 เสื้อฟอรมแพทยประจําบาน แพทยประจําบานทุกคนจะไดรับเสื้อกาวนแขนสั้น 6 ชุด และชุดสําหรับใส

ปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกหองผาตัดสีเขียว 2 ชุด เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในฐานะแพทยประจําบานช้ันปท่ี 1 

6.1.5 หองพักแพทยประจําบาน ภาควิชาฯ จะมีหองพักแพทยประจําบาน เพ่ือใหแพทยประจําบานใชเปนท่ี

พักผอน พบปะพูดคุยในชวงท่ีวางจากการทํางาน  

6.1.6 หองพักแพทยเวร อาคาร 1 ช้ัน 9 สําหรับแพทยประจําบานท่ีอยูเวรนอกเวลาราชการ โดยมีหองพักแยก

ระหวางชาย-หญิง มีแมบานผูทําหนาท่ีดูแลเรื่องความสะอาด เปลี่ยนผาปูท่ีนอน ผาหม และผาเช็ดตัวใหทุกวัน 

ระหวาง 9.00-12.00 น. แพทยประจําบานควรใหความรวมมือโดยไมใชเตียงในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือใหแมบาน

ไดมีโอกาสทําความสะอาดสาํหรับแพทยประจําบานคนอ่ืนๆในเวรถัดไป และแพทยประจําบานควรชวยกันดูแล

รักษาความสะอาดของหองพักเวร ไมท้ิงสิ่งของท่ีไมใชไวในหองพักแพทยเวร 

อนึ่ง แพทยประจําบานสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรตองมีความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองในการใช

หองพักแพทยเวรดังกลาวอยางเครงครัด ดังนี ้

6.1.6.1 หองพักแพทยเวร ไมใชเปนหองของสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตรท่ีใชไดแตเพียงผูเดียว แพทยประจํา

บานตองปฏิบัติและดูแลหองพักแพทยหองน้ีใหมีสภาพเหมือนกับหองพักแพทยเวรอ่ืนท่ีอาคาร 1 ช้ัน 9  
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6.1.6.2 หามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา หามทําใหเกิดไฟหรือควัน เชน สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟา หามสงเสียงดังรบกวน

หองอ่ืนตลอดเวลา 

6.1.6.3 อนุญาตใหใชคอมพิวเตอร หรือโทรทัศน หรืออุปกรณอ่ืนๆ ในหองพักแพทยเวร เพ่ือการศึกษาเทานั้น

หามใชเพ่ือสันทนาการ 

6.1.6.4 แพทยประจําบานอ่ืน หรือบุคลากรอ่ืนสามารถรองเรียนพฤติกรรมไมเหมาะสมในการใชหองพักแพทย

เวรไดโดยตรงกับอาจารย หากแพทยประจําบานประสาทศัลยศาสตรคนใดมีพฤติกรรมขมขูคุกคามตอบุคคลท่ี

แจง หรือบุคคลท่ีทําแบบประเมินหรือบุคคลทําการรองเรียนดังกลาว เปนความผิดรายแรงตามหัวขอ 4.3.4 

6.1.7 อาหาร คณะฯ จัดใหมีอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แพทยประจําบานท่ีอยูเวรนอกเวลา

ราชการ ในวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 21.30 -22.00 น. สําหรับวัน เสาร-อาทิตย จะมีของวางใหสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน โดยมีเจาหนาท่ีนํามาใหท่ีหองพักแพทยภาควิชาฯ ช้ัน 5  

6.1.8 ศูนยกีฬา คณะฯ จัดใหมีศูนยกีฬารามาธิบดี ซึ่งมีอุปกรณหลากหลายสําหรับการออกกําลังกาย ท้ัง

ประเภท cardio และ weight training มีสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสนามแบดมินตัน สําหรับแพทย

ประจําบานโดยไมมีคาใชจาย และแพทยประจําบานสามารถใชสระวายนํ้าของคณะวิทยาศาสตร ฯ ได โดยเสีย

คาบริการในอัตราสําหรับบุคลากรรามาธิบดี  
 

     6.2 ดานวิชาการ 

6.2.1 หองสมุดของคณะฯ มีพ้ืนท่ี 1,800 ตารางเมตร บรรจุ 150 ท่ีน่ัง มีสวนท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ให

แพทยประจําบานสามารถใชเปนท่ีอานหนังสือไดตลอดเวลา มีบรรณารักษชวยบริการคนหาขอมูลท้ังท่ีมีในระบบ

คณะฯ และมหาวิทยาลัย และแหลงขอมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ  

6.2.2 ฐานขอมูลวารสารทางวิชาการระบบออนไลน มหาวิทยาลัย ฯ ตอบรับเปนสมาชิกฐานขอมูลวารสารทาง

วิชาการระบบออนไลน เชน E-book, E-journal, Point of care references หลากหลายชนิด ซึ่งฐานขอมูล

เหลาน้ีสามารถสืบคนไดท้ังจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมวาจะเช่ือมตอผานระบบ 

VPN, application หรือผานทาง http://ejournal.mahidol.ac.th โดยแพทยประจําบานสามารถศึกษาวิธีเขา

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

access  

6.2.3 ทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุน สําหรับการ

เดินทางไปฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ โดยแพทยประจําบานตองดําเนินการและสงใบสมัครทุนฯ ไมนอย

กวา 1 เดือน กอนรอบการพิจารณาทุนฯ ซึ่งแบงเปน 4 รอบ โดยแตละรอบ หมดเขตวันท่ี 10 ในเดือน มีนาคม 

มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาใหทุนสนับสนุนแพทยประจําบาน (Resident) และแพทยประจําบานตอยอด (Fellow) ในการเดินทาง

ไปฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ (ภาคผนวก) 

6.2.4 ทุนสนับสนุนในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชมุวิชาการระดับนานาชาติ คณะฯ มีเงินทุน

สนับสนุน สาํหรับการเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยแพทยประจาํบานจะ

ไดรับเงินสนับสนุน เมื่อสงหลักฐานการตีพิมพในวารสารระดบัสากล ตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุนแพทยประจาํบาน (Resident) และแพทยประจําบาน

ตอยอด (Fellow) ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ภาคผนวก) 

http://ejournal.mahidol.ac.th/
http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access
http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access
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6.3 ความปลอดภัยและการดูแลตนเอง ผูรวมงาน และผูปวยของแพทยประจํา

บาน 
ในการปฏิบัติงานท่ีตองทําหัตถการ เก่ียวของกับเข็ม มีด เลือด และนํ้าลายของผูปวย แพทยประจําบาน

จะตองมีความระมัดระวังตลอดเวลาท่ีทําหัตถการทุกชนิด เชน สวมปลอกเข็มดวยความระมัดระวัง โดยใช one-

hand technique และระลึกไวเสมอวาแมปลายเข็มจะเขาไปในปลอกเข็มแลว ก็ยังสามารถแทงทะลุปลอกเข็ม

ออกมาได ดังน้ันเมื่อทําการล็อกปลอกเข็มเขากับเข็มจึงควรจับท่ีปลอกเข็มในตําแหนงท่ีต่ํากวาปลายเข็มควรใช 

forcep จับเข็มและผิวหนังผูปวยแทนการใชมือขณะเย็บ เก็บรวบรวมของมีคมไวดวยกันเมื่อทําหัตการแลวเสร็จ 

และเก็บเข็มใสปลอกหรือปกไวกับโฟมสําหรับปกเข็มหากทําไดเพ่ือปองกันอันตรายตอผูรวมงาน ท้ิงเข็มหรือของ

มีคมท่ีใชแลวลงถังท่ีจัดเตรียมไว หากแพทยประจําบานไดรับอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งระหวาง

ปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลฯ  

ในการปฏิบัติงานในสถานท่ีซึ่งมีรังสี เชน หองผาตัด hydrid หรือหองผาตัดท่ีมีการใช fluoroscope 

คณะฯ และสาขาวิชาฯ ไดจัดเตรียมเสื้อตะก่ัวไวใหผูปฏิบัติงานทุกคนสวมใส แพทยประจําบานควรเลือกใสเสื้อ

ตะก่ัวท่ีสามารถปองกันไดรอบตัวท้ังดานหนาและดานหลัง และสวมใส thyroid shield ดวยทุกครั้ง เมื่อใชเสื้อ

ตะก่ัวเสร็จแลวใหแพทยประจําบานเก็บเสื้อตะก่ัวเขาท่ีโดยแขวนใหเรียบรอยทุกครั้ง ไมกองเสื้อตะก่ัวท้ิงไว 

รวมท้ังดูแลเสื้อตะก่ัวไมใหมีการหักพับเน่ืองจากจะทําใหเสื้อตะก่ัวชํารุด และสงผลใหประสิทธิภาพในการปองกัน

รังสีลดลง  

เอกสารท่ีแพทยประจําบานควรศึกษากอนเริ่มปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

ผูรวมงาน และผูปวย มีดังน้ี (ในภาคผนวก) 

- Surgical safety checklist 

- การปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันเข็มตํา 

- แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรไดรับอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งระหวางปฏิบัติงาน 

- คูมือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558 

 

7. อาจารยที่ปรึกษา 
 ทางสาขาวิชาฯ จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน ดูแลแพทยประจําบาน 1 คน ในแตละช้ันป โดยแพทย

ประจําบานสามารถปรึกษาในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของ หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานฝกอบรม กําหนดใหมีการนัดพบ

อาจารยท่ีปรึกษา อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง อาจารยท่ีปรึกษาและแพทยประจําบานตองรักษาความลับ 

 ในกรณีท่ีแพทยประจําบานมีความเครียด หรือปญหาสุขภาพจติ อาจารยสาขาวิชาฯอาจพิจารณาสงปรึกษา

จิตแพทยเพ่ือมาชวยดูแล  

 

8. การติดตอภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ 
8.1 ภาควิชาศัลยศาสตร มีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1 ช้ัน 3  

  โทรศัพท 02-201-1325  

8.2 สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร สํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 1 ช้ัน 5  

  โทรศัพท 02-201-2571 ตอ 256  
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ภาคผนวก 

แสกน QR code น้ี สําหรับเอกสารประกอบคูมือแพทยประจําบาน 
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