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1. พันธกิจของหลักสูตร 

“ผลิตบณัฑิตวิสัญญีแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตร์ความปวดทีTมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเรียนรู้และพฒันาตนอย่างต่อเนืTอง สู่ความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมตามความเหมาะสม” เพืTอตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพ  

2. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 

 หลงัจากจบการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเพืTอวุฒิบตัร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับ  พ .ศ . 2563 แล้ว แพทย์ประจําบ้านต่อยอดจะมีความรู้

ความสามารถตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงันีS   

1) การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

2) ความรู้ ความเชีTยวชาญและความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical knowledge and Skills) 

3) การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

4) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการสืTอสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

6) การปฏิบตัิงานให้เขา้กบัระบบ (System-based Practice) 

3. การจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาฯ จดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีตามหลกัสูตรฯ สําหรับแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ดงัตารางทีT 1  

 

ตารางทีN 1 ตารางการปฏิบติังานของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด 

เวลา/วนั จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

9:00 - 12:00 น. ตรวจผูป่้วยนอก ชัSน 2 โซน F ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมกบัอาจารย ์

13:00 - 16:00 น. รับปรึกษาและเยีTยม

ผูป่้วยในทีTมีความปวด

เรืSอรัง 

ทาํหัตถการระงบัปวด

ดว้ยเครืTอง   อลัตรา

ซาวด์ชีSนาํ 

Topic discussion ทาํหัตถการระงบั

ปวดดว้ยเครืTอง 

fluoroscopy ชีSนาํ 

รับปรึกษาและ

เยีTยมผูป่้วยในทีTมี

ความปวดเรืSอรัง 

Topic discussion 

(สัปดาห์ทีT 2) 

Interhospital acute 

pain teleconference 

(สัปดาห์ทีT 2) 
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3.1 ภาคทฤษฎี  

 3.1.1 การสอนกลุ่มย่อย (topic discussion) สัปดาห์ละครัS ง ครัS งละ 60-120 นาที ประกอบดว้ย

หัวขอ้ต่างๆดงัตารางทีT 2 โดยมีอาจารยท์ัSงในและนอกคณะฯ โดยครอบคลุมเนืSอหาของหลกัสูตร (ในภาคผนวก 2 

ของหลกัสูตร) 

ตารางทีN 2 ตารางการสอนกลุ่มย่อย (topic discussion) 

No. Date Topics Fellow Supervisor 

1 8  July 20 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

PMK เป็น host 

(พระมงกุฎฯ) 

อ.อมรรัตน ์

2 15 July 20 Clinical pharmacology and pain pathway F.อนุช อ.รัฐพล (1) 

3 22 July 20 Pain terminology and pain assessment in adults F.อิศราพงษ ์ อ.วิชยั (1) 

4 29 July 20 Measurement and assessment of pediatric pain and acute 

pain management 

F.เสาวณีย ์ อ.วิชญา/อ.กรวีร์ (1) 

5 5 Aug 20 Assessment of pain beliefs, coping and function F.อาภาวรรณ อ. ธนิตา/อ.วราภรณ์ (1) 

6 10 Aug 20 

(Monday) 

Anticonvulsants & antidepressants    F.เสาวณีย ์ อ.รัฐพล (2) 

7 17 Aug 19 

(Monday) 

NSAIDs  F.อาภาวรรณ อ.วิชยั (2) 

8 19 Aug 20 Inter-hospital APS Tele-conference 

(เฉพาะเดือนนีS  เป็นพุธทีT 3: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา)  

CMU เป็น host 

(มช.) 

อ.ลิษา 

9 26 Aug 20 Muscle relaxant and sedatives  F.เสาวณีย ์ อ.กรวีร์ (2) 

10 2 Sep 20 Opioids and cannabis (13-16) F.อาภาวรรณ อ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ 

เภสัชมหิดล/อ.วราภรณ์ (2) 

11 7 Sep 20 

(Monday) 

Sleep disorder in pain patients; assessment and 

management  

F.เสาวณีย ์ อ.วิสาขสิ์ริ ตนัตระกูล 

(pulmo-med) / อ.รัฐพล (3) 

12 9 Sep 20 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

 KKU เป็น host 

(มข.) 

อ.วิชยั 

13 16 Sep 20 Principles of acute pain management (special groups; 

pregnancy, elderly, opioids addiction and tolerance) 

F.อาภาวรรณ อ.วิชยั (3) 

14 23 Sep 20 Peripheral analgesia: recent evidence F.เสาวณีย ์ อ.ศิวพร 

15 30 Sep 20 Plasticity and pain: role of dorsal horn F.อาภาวรรณ อ.พงศธร(เภสัชมหิดล)/ 

อ.กรวีร์ (3) 
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16 7 Oct 20 Postoperative pain (Epidural/spinal analgesia) F.เสาวณีย ์ อ. วลัภา 

17 12 Oct 20 

(Monday) 

Low back pain F.อาภาวรรณ อ. วราภรณ ์(3) 

18 14 Oct 20 

 

Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

ศิริราชเป็น host อ.ธีรวฒัน ์

19 21 Oct 20 Myofascial pain TENS and dry needling  F.เสาวณีย ์ อ.พีรยา/อ.นุช (1) 

20 28 Oct 20 Neck and shoulder pain F.อาภาวรรณ อ.รัฐพล(4) 

21 4 Nov 20 Visceral pain (basic mechanism) F.เสาวณีย ์ อ. วิชยั (4) 

22 9 Nov 20 

(Monday) 

Pain in thorax F.อาภาวรรณ อ. กรวีร์ (4) 

23 11 Nov 20 Inter-hospital APS Tele-conference                            

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

CU เป็น host 

(จุฬาฯ) 

อ.พรภทัรา 

24 18 Nov 20 Abdominal pain and pelvic pain F.เสาวณีย ์ อ.วราภรณ์ (4) 

25 25 Nov 20 TMD and burning mouth syndrome F.อาภาวรรณ รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิg 

ไมตรีรัตนะกลุ (มหิดล)/อ.นุช

(2) 

26 2 Dec 20 Phantom limb F.เสาวณีย ์ อ.รัฐพล (5) 

27 9 Dec 20 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

PSU เป็น host 

(มอ.) 

อ.กรวีร์ 

28 16 Dec 20 Cancer pain (analgesic therapy) F.อาภาวรรณ อ.วิชยั (5) 

29 23 Dec 20 Complex regional pain syndromes (CRPS) F.เสาวณีย ์ อ.กรวีร์  (5) 

30 6 Jan 21 Ischemic limb pain F.อาภาวรรณ อ. วราภรณ์ (5) 

31 11 Jan 21 

(Monday) 

Cancer pain management; role of pain intervention F.เสาวณีย ์ อ.นุช (3) 

32 13 Jan 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

รามา เป็น host 

Fellow RA 

อ.ศิวพร 

33 20 Jan 21 Painful peripheral neuralgia (13-16) F.อาภาวรรณ อ.จรุงไทย/อ.รัฐพล (6) 

34 27 Jan 21 Pain in SCI (spinal cord injury) F.เสาวณีย ์ อ.วิชยั (6) 

35 3 Feb 21 Trigeminal neuralgia (13-16) F.อาภาวรรณ อ.เจษฎา เขียนดวงจนัทร์/ 

กรวีร์ (6) 

36 8 Feb 21 Recent evidence of PRP and stem cell injection F.เสาวณีย ์ อ.ตุลยพฤกษ/์ อ. วราภรณ ์(6) 
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(Monday) 

37 10 Feb 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

TU เป็น host 

(ธรรมศาสตร์) 

อ.รัฐพล 

38 17 Feb 21 Chronic post-surgical pain (CPSP) F.อาภาวรรณ อ.นุช (4) 

39 24 Feb 21 Metastatic bone pain F.เสาวณีย ์ อ.รัฐพล (7) 

40 3 Mar 21 Alternative medicine in pain management F.อาภาวรรณ ……/อ.วิชยั (7) 

41 8 Mar 21 

(Monday) 

Interventional pain Mx: fluoroscopy-guided procedures-I 

(radiation safety, techniques &complication) 

F.เสาวณีย ์ อ.กรวีร์ (7) 

 10 Mar 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

PMK เป็น host 

(พระมงกุฎฯ) 

อ.ชูศกัดิg  

42 17 Mar 21 Interventional pain Mx: fluoroscopy-guided procedures-

II (the evidences) 

F.อาภาวรรณ อ. วราภรณ์ (7) 

43 24 Mar 21 Ultrasound body scan F.เสาวณีย ์ อ.นิยตา ภ.วิชารังสี/ อ.นุช (5) 

44 31 Mar 21 Pain management in elderly  F.อาภาวรรณ อ.อรพิชญา ไกรฤทธิg  

Geriatric Med/อ.รัฐพล (8) 

45 7 Apr 21 Chronic pain in infants, children and adolescents F.เสาวณีย ์ ผศ.อ.สหัสา หมัTนดี (ศิริราช)/

อ.วิชยั (8) 

46 19 Apr 21 

(Monday) 

Pain management in ICU and emergency department  F.อาภาวรรณ อ. ชวิกา 

47 21 Apr 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(เฉพาะเดือนนีS  เป็นพุธทีT 3: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

CMU เป็น host 

(มช.) 

อ.วลัภา 

48 28 Apr 21 Chronic headache management 

botox injection and TMS (recent evidences) 

F.เสาวณีย ์ อ.เจษฎา เขียนดวง

จนัทร์NeuroMed/อ.กรวีร์ (8) 

49 5 May 21 TMS and PMS for MSK pain; recent evidences F.อาภาวรรณ ………/อ. วราภรณ์ (8) 

 

50 10 May 21 

(Monday) 

CBT (Cognitive behavioral therapy) (13-16) F.เสาวณีย ์ อ.ธนิตา (จิตเวช)/อ.นุช (6) 

51 12 May 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

KKU เป็น host 

(มข.) 

อ.ลิษา 

52 19 May 21 Palliative care F.อาภาวรรณ อ.กิติพล/อ.รัฐพล (9) 

53 24 May 21 Evidence –based medicine in pain management F.เสาวณีย ์ อ.ปิT น/อ.วิชยั (9) 

54 2 June 21 Journal reading; critical appraisal  F.อาภาวรรณ อ.ปิT น/อ.กรวีร์ (9) 
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55 9 Jun 21 Inter-hospital APS Tele-conference 

(ทุกพุธทีT 2 ของเดือน: 13.00-14.00 น. ทีTภาควิชา) 

ศิรราชเป็น host อ.นุช 

56 16 June 21 Research presentation & Research proposal 

 

F1&2 อ. สัณฐิติ 

57 23 June 21 Management of health care delivery systems for pain 

patients 

F.เสาวณีย ์& 

F.อาภาวรรณ 

อ.บวรศม/อ. วราภรณ์ (9) 

58  30 June 21 Lesson learn from elective period and program reflection F1&2 อ.นุช (7) 
 

 

3.1.2 Interhospital APS teleconference คือการประชุมร่วมของหน่วยระงบัปวดเฉียบพลนัหลาย

สถาบนั ประกอบดว้ย รามาธิบดี ศิริราช จุฬาฯ พระมงกฏเกลา้ฯ ธรรมศาสตร์ มอ. โดยแต่ละสถาบนัพลดักนั

นาํเสนอเคสทีTน่าสนใจ พร้อมกบัเสนอขอ้มูลล่าสุดเกีTยวกบัการรกัษาคนไขด้ว้ยภาวะนัSนๆ และนาํการ

อภิปรายเพืTอแลกเปลีTยนแนวทางปฏิบตัิของแต่ละสถาบนั เพืTอนาํไปสู่การพฒันาการดูแลผูป่้วยทีTมีอาการ

ปวดเฉียบพลนัในอนาคต 

3.1.3 การสอนร่วมของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดของคณะฯ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมการพฒันาทกัษะ

ชีวิตในการทาํงานและสังคม (professional and interpersonal skill development; soft skill)  

3.1.4 การสอนรวมของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนสุาขาเวชศาสตร์ความปวดของหลายสถาบัน 

ในเรืTองงานวิจยั จาํนวน 10 วนัทุกตน้เดือนตุลาคม และเรืTองกฎหมายทางการแพทย ์

3.1.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาควิชาสนบัสนุนให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดมี้โอกาสเขา้ร่วมใน

การเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆทีTภาควิชาจดัขึSน เช่น Problem solving, Interesting case, 

Journal club, Topic review, Review article, HA, Staff lecture, และ Guest lecture 

3.2 ภาคปฏิบัติ 

  ภาควิชา ฯ จดัให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยให้แพทย์

ประจาํบา้นต่อยอดหมุนเวียนปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ ตามศกัยภาพและสมรรถนะในการดูแลรักษา

ผูป่้วยของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTเพิTมขึSนตามชัSนปี ดงัตารางทีT 3   

 ในช่วงสองเดือนแรกของการปฏิบัติงาน ภาควิชาฯ ได้จัดให้แพทย์ประจําบา้นต่อยอดปีทีT 1 ได้

ปฏิบตัิงานภายใตก้ารควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ดจากอาจารยใ์นหน่วยระงบัปวด เพืTอให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อ

ยอดได้มีโอกาสได้เห็นและเรียนรู้ลักษณะการทํางานของวิสัญญีแพทย์ในการบําบัดปวด และส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยที์Tปรึกษา และแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 
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ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 2 ปี แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดควรมีทกัษะทางคลินิกและทกัษะทาง

หัตถการครบตามทีTราชวิทยาลยัฯ กาํหนดตามภาคผนวก 2 และ 3 ของหลกัสูตรแพทยห์ลกัสูตรและเกณฑ์

การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเพืTอวุฒิบตัรแสดงความรู ้ ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงันัSนในระหว่างทีTปฏิบตัิงานแพทย์

ประจาํบา้นควรพฒันาทกัษะดงักล่าว และให้อาจารยแ์พทยป์ระเมิน เพืTอให้ผ่าน EPA และ DOP ตามเกณฑ ์

และให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดนาํผลการประเมินเก็บรวบรวมใน portfolio     

ตารางทีN  3 ตารางการทาํงานตามหน่วยงานต่างๆ ของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ชัSนปีทีT 1 และ 2  

 
3.2.1 การปฏิบติังานในหน่วยระงับปวด 

3.2.1.1 การปฏิบตัิงานในคลินิกระงบัปวดเรืSอรัง แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดให้การดูแลผูป่้วย

ทีTความปวดเรืSอรัง ทัSงในรพ. และทีTคลินิกระงบัปวด รวมทัSงให้คาํปรึกษาแก่แพทยป์ระจาํบา้นทีTมา

ผ่านหน่วยระงบัปวดเรืSอรัง โดยรวมทัSงสองชัSนปี แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํงานในหน่วย

ระงบัปวดเรืSอรังอย่างนอ้ย 12 เดือน 

3.2.1.2 การปฏิบตัิงานในหน่วยระงบัปวดเฉียบพลนั แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดให้การดูแล

ผูป่้วยทีTความปวดเฉียบพลนัและอยู่ในการดูแลของหน่วยระงบัปวดเฉียบพลนั รวมทัSงให้

คาํปรึกษาแก่แพทยป์ระจาํบา้น โดยรวมทัSงสองชัSนปี แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํงานใน
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หน่วยระงบัปวดเฉียบพลนัอย่างนอ้ย 2 เดือน (เนืSอหาทีTตอ้งเรียนรู้ตาม ภาคผนวก 2 ของหลกัสูตร 

ขอ้ 6) 

3.2.2 การปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ทีNอยู่ในคณะฯ 

  3.2.2.1 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืS นฟู แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดเ้รียนการตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยและเรียนรู้วิธีในการบาํบดัปวดดว้ยวิธีของเวชศาสตร์ฟืS นฟู (เนืSอหาทีTตอ้งเรียนรู้ตาม 

ภาคผนวก 2 ของหลกัสูตร ขอ้ 5) 

3.2.2.2 ภาควิชาจิตเวช แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดเ้รียนรู้การประเมินผูป่้วยในดา้นจิตใจ 

และเรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทีTควรส่งผูป่้วยให้แกจ่ิตแพทย ์(เนืSอหาทีTตอ้งเรียนรู้ตาม ภาคผนวก 2 ของ

หลกัสูตร ขอ้ 2) 

3.2.2.3 หน่วยอายรุศาสตร์ระบบประสาท แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดเ้รียนรู้การตรวจ

ร่างกายทางระบบประสาท การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาททีTมีอาการปวดร่วมดว้ย และเรียนรู้

แนวทางการบาํบดัปวดโดยอายุรแพทยร์ะบบประสาท (เนืSอหาทีTตอ้งเรียนรู้ตาม ภาคผนวก 2 ของ

หลกัสูตร ขอ้ 3) 

3.2.2.4 หน่วยอายุรศาสตร์ผูสู้งอายุ แพทยป์ระจาํบา้นไดเ้รียนรู้การประเมินปวดในผูป่้วย

สูงอายุ และแนวทางในการบาํบดัปวด 

3.2.2.5 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดเ้รียนรู้หลกัการและ

วิธีการการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 

3.2.3 การปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ทีNอยู่นอกคณะฯ 

 3.2.3.1 ศูนยก์ารุณรกัษ ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แพทยป์ระจาํบา้นไดเ้รียนรู้ระบบการบริการการรกัษาแบบประคบัประคอง ทีTใชไ้ดผ้ลในภาคอีสาน

ของประเทศไทย 

3.2.3.2 หน่วยระงบัปวด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แพทยป์ระจาํบา้นตอ่

ยอดไดเ้รียนรูก้ารบาํบดัปวดเรืSอรังในผูป่้วยในภาคเหนือของประเทศไทย รวมทัSงศึกษาโรคและ

อุปสรรคในการบาํบดัทีTพบบ่อย 

3.2.3.3 หน่วยระงบัปวดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ฯ แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดท้าํ

หัตถการระงบัปวดโดยการสอนจากอาจารยแ์พทยข์องหน่วยระงบัปวด รพ.พระมงกุฎเกลา้ฯ 
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 3.2.4 ช่วงเลอืกอิสระ จาํนวน 2 เดือนในชัSนปีทีT 2 โดยหน่วยระงบัปวดทีTรพ.รามาฯ แนะนาํให้ไปดู

งาน ทีTคลินิกระงบัปวด ทีT Montreal General Hospital, McGill University เป็นเวลา 1 เดือน  

3.2.5 ช่วงการทํางานวิจัย จาํนวน 2 เดอืนในชัSนปีทีT 2 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดมี้เวลาในการเขียน

งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพืTอส่งสอบวุฒิบตัร 

3.2.6 การปฏิบัติงานรับปรึกษานอกเวลาราชการ ภาควิชา ฯ จดัให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอยู่เวร

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ และเป็นทีTปรึกษาให้กบัแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีวิทยาทีTปฏิบตัิงานในหน่วย

ระงบัปวด โดยดูแลผูป่้วยในทีTมีความปวดเรืSอรังทีTรับปรึกษาไวอ้ย่างต่อเนืTอง และรับปรึกษาผูป่้วยรายใหม่

ในช่วงนอกเวลาราชการทีTจาํเป็นตอ้งไดร้ับการดูแลแบบเร่งด่วน โดยสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน

ไดเ้ป็นครัS งๆไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

4. การทํางานวิจัย  
แพทย์ประจาํบ้านต่อยอดต้องทํางานวิจัยอย่างน้อย 1 เรืTองโดยเป็นผูว้ิจัยหลักหรือผูว้ิจัยร่วมใน

ระหว่างการปฏิบตัิงาน 2 ปี โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ คุณลกัษณะของงานวิจยั สิTงทีTตอ้งปฏิบัติ

สําหรับการดําเนินการวิจัยทีTเกีTยวข้องกับผูป่้วย และ กรอบการดําเนินงานวิจยัในเวลา 2 ปี ของการ

ฝึกอบรม ดังแสดงในหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด เพืTอวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ราช

วิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๖๒  

ภาควิชาฯ  สนบัสนุนงานวิจยัโดยอนุญาตให้ใชว้สัดุอุปกรณ์ทีTมีอยู่  คณะฯ สนับสนุนงานวิจยัโดย

ให้ทุนสําหรับงานวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด และทุนสนบัสนุนการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานใน

วารสารทางวิชาการ 

หน่วยระงบัปวดของหลายสถาบนัได้จดัอบรมความรู้พืSนฐานในการทาํวิจยั เป็นเวลา 10 วนั ทุก

เดือนตุลาคมของทุกปี เพืTอให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชัSนปีทีT 1 มีความเขา้ใจขัSนตอนต่างๆ ในการทํา

วิจยั  

กรอบการดาํเนินงานวิจยัในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงันีS 

เดือนทีT ประเภทกิจกรรม 

6 จดัเตรียมคาํถามวิจยัและติดต่ออาจารยที์Tปรึกษาและจดัทาํโครงร่างงานวิจยั 

9 สอบโครงร่างงานวิจยัและขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัและขอทุนสนบัสนุนงานวิจยั

จากแหล่งทุนทัSงภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

9-12 เริTมเก็บขอ้มูลและนาํเสนอความคืบหน้างานวิจยั 
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12-18 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

18 จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยที์Tปรึกษาปรับแกไ้ข 

24 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพืTอส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยัฯ ให้ทาํการประเมินผล สําหรับ

ประกอบคุณสมบัติการเขา้สอบเพืTอวุฒิบตัรภาคปฏิบติัขัSนสุดทา้ย 

   

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTเขา้สมคัรสอบวุฒิบตัรฯ จะตอ้งส่งผลงานวิจยัให้กรรมการสอบ board  

ซึTงแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะถูกสอบสัมภาษณ์เกีTยวกบังานวิจยัของตนเอง ในวนัทีTมีการสอบปากเปล่า 

ในเดือนกรกฎาคม  

 

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 เพืT อติดตามการพัฒนาของตนเองในด้านต่าง ๆ  ตามสมรรถนะหลัก  6 ด้าน  และติดตาม

ความก้าวหน้าของงานวิจยั แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดมีหน้าทีTรับผิดชอบในการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ใน

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้ครบถ้วน ทาํการประเมินตนเองร่วมกับอาจารยที์Tปรึกษา รวมถึงให้

อาจารย์ทีTปรึกษาและอาจารยผู์แ้ลได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของแพทย์ประจาํบา้นตามวนัทีTระบุใน

ตาราง topic discussion ของหน่วย  ซึTงขอ้มูลใน portfolio ทีTแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรวบรวม ไดแ้ก่  

1) การพบอาจารย์ทีNปรึกษา แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปี 1 ควรพบอาจารยที์Tปรึกษาทุก 2 เดือนเป็นอย่าง

นอ้ย สําหรับแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปี 2 ควรพบอาจารยที์Tปรึกษาอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัS ง โดยแพทย์

ประจาํบา้นต่อยอดตอ้งนําแบบประเมินพฒันาการให้อาจารยที์Tปรึกษาเซ็นทุกครัS งเมืTอได้พบกับ

อาจารยที์Tปรึกษา 

2) ความก้าวหน้าของงานวิจัยและโครงการวิจัย แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดบนัทึกความก้าวหน้าของ
งานวิจยัและเก็บโครงการวิจยัทีTผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยั 

3) กิจกรรมทางวิชาการ แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดนาํแบบประเมินการทาํกิจกรรมทางวิชาการทีTตนเอง
ได้ ส่งให้อาจารยที์Tควบคุมประเมินทุกกิจกรรม และนาํใบประเมินทีTได้เก็บรวมรวมในแฟ้มสะสม

ผลงาน  

4) คะแนนสอบทฤษฏีและปฏิบัติ ไดแ้ก่ คะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค  

5) EPA & DOP แพทย์ประจําบ้านต่อยอดรวบรวมใบประเมิน EPA  และ DOP ทัS งหมดทีTแพทย์

ประจาํบา้นต่อยอดไดท้าํทัSงหมดทัSงทีTผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน แพทยป์ระจาํบา้นต่อ

ยอดควรมีทกัษะทางคลินิกและทกัษะทางหัตถการครบตามทีTราชวิทยาลยัฯ กาํหนดตามภาคผนวก 2 

และ 3 ของหลกัสูตรฯ 
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6) Log book ได้แก่ สมุดเก็บรวมรวมชืTอผูป่้วย หัตถการระงบัปวดทีTได้เห็นหรือไดท้าํในแต่ละเดือน 

รวมทัSงสิTงทีTไดเ้รียนรู้ในแต่ละเดือน 

7) ประกาศนียบัตรจากการประชุม ได้แก่ ประกาศนียบตัรจากการเขา้ร่วมงานประชุมประจาํปีของ

สมาคมการศึกษาเรืTองความปวดแห่งประเทศไทย 2  ครัS งต่อปี ประกาศนียบตัรการอบรม online 

ANTS, Communication skills ตามทีTคณะฯกาํหนด 

8) หลักฐานแสดงการนําเสนอผลงานวิจัยในทีNประชุมระดบัคณะ ฯ ขึSนไป 
 

6. การประเมินผล  

 6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลืNอนชั\นปี หลักสูตร ฯ ได้กาํหนดการ

ประเมินผลประกอบดว้ยการประเมินผลดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ งานวิจยั แพทย์ประจําบ้านต่อยอดควร

ทราบรายละเอียดเรืNองการประเมินผลตามหลักสูตรฯ ดงันีS  

1) ด้านความรู้ พิจารณาคะแนนรวมจากการสอบ formative และ summative evaluation โดย คิด

คะแนน 

    เป็นร้อยละ 40 จาก 

          1.1 MCQ สอบกลางปี   คิดเป็น ร้อยละ 10 

          1.2 SAQ สอบกลางปี           คิดเป็น รอ้ยละ 10 

          1.3 MCQ สอบปลายปี  คิดเป็น ร้อยละ 10 

          1.4 ESSAY สอบปลายปี           คิดเป็น ร้อยละ 10 

2) ดา้นทกัษะ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 50 โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งผ่านทกัษะทางคลินิก 

    หัตถการ การสืTอสารและการนาํเสนอ โดยพิจารณาจาก 

   2.1 EPA 

   2.2 DOP 

   2.3 ความสามารถในการนําเสนอในกิจกรรมทางวิชาการซึTงประเมินโดยอาจารยที์Tปรึกษา ตอ้งอยู่

ในระดบัไม่ตํTากว่าพอใช ้

3) ดา้นเจตคติ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 10 โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งผ่านการประเมินด้านเจต

คตโิดยพิจารณาจาก 

    3.1 แบบประเมิน 360 

    3.2 Portfolio 

    3.3 ความรับผิดชอบในกิจกรรมทางวิชาการ ตอ้งเป็นทีTพึงพอใจของอาจารยที์Tปรึกษา 

    3.4 Log book 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหมวดจึงถือว่าผ่านการประเมินได้เลืNอนชั\นปี 

หรือมีสิทธิg ได้รับการเสนอชืNอให้เข้าสอบเพืNอวุฒิบัตรฯ  
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ในกรณีทีTไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน มีแนวทางการพิจารณาดงันีS  

- ผูที้Tไม่ผ่านการสอบในหมวดความรู้ มีสิทธิสอบแกต้วั 1 ครัS ง  

- ผูที้Tไม่ผ่านหมวดทกัษะ อาจพิจารณาให้ผ่านโดยมีเงืTอนไขให้ปฏิบตัิงานหรือฝึกอบรมเพิTมเติมได ้

ขึSนกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมดูแล ฯ  

- ผูที้Tไม่ผ่านหมวดเจตคติจะตอ้งแก้ไขในส่วนทีTบกพร่อง จนกว่าจะไดร้ับการพิจารณาว่าผ่านจาก

คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรม ฯ 

แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดทีTไม่ผ่านการประเมินจะต้องอบรมซํS าชัSน หรือ สิSนสุดการอบรมแลว้แต่

กรณี โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เป็นผูพิ้จารณาตัดสินชีS ขาดร่วมกัน และแจ้งทีTประชุม

ภาควิชา ฯ พิจารณา 

การอุทธรณ์ผลการตัดสิน แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTมีขอ้สงสัยในผลการสอบหรือผลการประเมิน 

สามารถยืTนอุทธรณ์ไดที้T ประธานคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 

หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบผลการสอบ ทัSงนีS แพทย์

ประจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํการอุทธรณ์ผลการตดัสินภายใน 7 วนั นบัจากประกาศผลการสอบ 

 

6.2 การวัดและประเมินผลเพืNอวุฒิบัตร ฯ 

      คุณสมบัติผู้มีสิทธิ`เข้าสอบ  

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เขา้สอบ 

     เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัิจากสถาบนัฝึกอบรมตามทีTกาํหนด  

- บทความงานวิจยัพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ในมนุษย ์  

- เอกสารรับรองการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ 2 ครัS ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 

-   เอกสารรับรองการปฏิบตัิงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

7. ระเบียบปฏิบัติ 

1.1 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัแพทยสภา มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ

ภาควิชาฯ เบืSองตน้ทีTแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดควรทราบและปฏิบตัิตาม 

1.1.1 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและปฏิบตัิงาน ณ ภาควิชาวิสัญญีฯ จะอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ และประธานคณะกรรมการควบคุมดูแลการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ

อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหนา้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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1.1.2 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTเขา้รับการฝึกอบรมและปฏิบตัิงานในภาควิชาฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาควิชาฯ และปฏิบตัิตวัภายใตข้อ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1.1.3 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งศึกษาคาํประกาศสิทธิและขอ้พึงปฏิบตัิของผูป่้วยฉบบัใหม่ซึT ง
ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วนัทีT ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และปฏิบตัิต่อผูป่้วยโดย

คาํนึงถึงประกาศดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

1.1.4 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งรับทราบและปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย

จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดําเนินการทาง

จรรยาบรรณ (ฉบบัทีT ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

1.1.5 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดต้องรับทราบและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรืT อง

นโยบายเกีTยวกบัการใชสื้Tอสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.1.6 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด  ต้องรับทราบและปฏิบัติตามประกาศคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เรืTอง หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของผูไ้ด้รับอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๔ 

1.1.7 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องมีมารยาท และความประพฤติอันเหมาะสมต่ออาจารย ์

ผูร่้วมงานและผูป่้วย ไม่กระทําการใดๆ อันจะเป็นทีTเสืTอมเสียชืTอเสียงของวงการแพทย ์

เกียรติภูมิของภาควิชาฯ และของคณะฯ 

1.1.8 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องมีหน้าทีTดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ ผูฝึ้กอบรมวิสัญญี

พยาบาล และผูฝึ้กอบรมอืTนๆ ทีTมาปฏิบตัิงานในภาควิชาฯ 

1.1.9 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานทัSงในและนอกเวลาราชการ 
จากอาจารยแ์พทยภ์าควิชาฯ งานทีTมอบหมายให้ทัSงวาจา ลายลกัษณ์อกัษร ถือว่าเป็นหน้าทีT

ซึTงแพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบตัิ ให้สําเร็จลุล่วงตามหลกัวิชา มีมนุษย

สัมพนัธ์ และเป็นตวัอย่างอนัดีแก่ผูร่้วมงานอืTน ๆ 

1.1.10 ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดให้การบําบัดปวดหรือทําหัตถการระงับปวดทีT 
โรงพยาบาลเอกชนด้วยตนเอง ในระหว่างการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจดัว่าเป็น

ความผิดวินยัร้ายแรง และภาควิชาฯ จะไม่รับผิดชอบเมืTอเกิดปัญหา  

1.1.11 ในระหว่างการอบรม  หากปรากฏว่าแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดไม่ปฏิบตัิตาม กฎ ระเบียบ

ขอ้บงัคับของภาควิชาฯ มีความประพฤติเสืTอมเสีย ขาดความรับผิดชอบ หรือ ไม่สนใจใน

การฝึกอบรมปฏิบตัิงาน คณะอนุกรรมการผูดู้แลการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดมี

สิทธิเสนอให้ออกจากการฝึกอบรมได ้โดยคณาจารยภ์าควิชาฯ เป็นผูพิ้จารณาตดัสินชีSขาด

ร่วมกนั 
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1.2 การลาหยุด 

1.2.1 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสามารถลาพกัผ่อน ลาป่วย รวมกันในแต่ละปีได้ไม่เกิน 10 วนัทาํ

การ ไม่มีการสะสมขา้มปี โดยอนุญาตให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดลาไดช่้วงละไม่เกิน 1 คน  

1.2.2 การลาทุกประเภทจะตอ้งแจ้งอาจารยผู์ดู้แลการลาของแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด (อ.กรวีร์ 

หรือ   อ.นุช) และเมืTอได้รับอนุญาตแลว้ให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเขียนใบลาล่วงหนา้แลว้

นาํใบลาส่งทีT คุณสุทศันีย ์(เจา้หนา้ทีTการศึกษา) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  

1.2.3 การลาป่วยกะทันหันให้โทรศพัท์แจ้งอาจารย์ผูดู้แลการลาของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

อาจารย์ผูที้Tแพทย์ประจําบ้านต่อยอดจะต้องปฏิบัติงานด้วย หากลาป่วยเกิน 2 วัน ต้องมี

ใบรับรองแพทย์แสดงด้วย โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะตอ้งส่งใบลาทุกครัS ง การไม่ส่ง

ใบลาถือว่าขาดงาน หากแพทย์ประจําบ้านไม่ส่งใบลาตามระยะเวลาทีNกําหนดโดยไม่มีเหตุผล

สมควร อาจจะถูกพิจารณาหักวันลา 2 เท่าของจํานวนวันทีNขาดหายไป 

1.2.4 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมีเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาทีTตอ้งปฏิบตัิงานทัSงหมดในหน่วยนัSน ๆ ในแต่ละปี หากเวลาการฝึกอบรมในหน่วย

ย่อยใดไม่ถึงร้อยละ 80 จะตอ้งปฏิบัติงานชดเชยให้ครบตามกาํหนด จึงจะมีสิทธิได้รับการ

เสนอชืTอให้เขา้สอบเพืTอวุฒิบตัร 

1.2.5 ในกรณีทีTแพทย์ประจําบ้านต่อยอดลาหยุด จะต้องมอบหมายให้แพทย์ประจําบ้านผูอื้Tน

รับผิดชอบงานทีTตนไม่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงทีTหยุดงาน เช่น การอยู่เวร การนําเสนอ

กิจกรรมทางวิชาการ เป็นตน้ 

1.2.6 หากมีความจาํเป็นทีTจะตอ้งลานอกเหนือระเบียบนีS  ให้ขออนุมตัิจากประธานหลกัสูตร ฯ เป็น

กรณีไป 

8. สวัสดิการ 

8.1 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ทัNวไป คณะฯ และภาควิชาฯ ได้จดัสวสัดิการให้แก่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 

ดงันีS  

8.1.1สวัสดิการรักษาพยาบาล สําหรับแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีTมีตน้สังกัดให้ใช้สิทธิขา้ราชการ

เดิม ส่วนแพทย์ประจําบ้านทีTไม่มีต้นสังกัดให้ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

8.1.2 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดรับปรึกษาทาง

โทรศพัท์โดยไม่ต้องเขา้ในโรงพยาบาล ในกรณีทีTเขา้มาปฏิบัติงานหลงัเวลา 16.00 น. จะ

ไดร้ับค่าตอบแทนตามประกาศของคณะ ฯ คือ วนัละ 1,000 บาท  

8.1.3 เสื\อฟอร์มแพทย์ประจําบ้านต่อยอด แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกคนจะได้รับเสืSอกาวน์แขน

ยาว 2 ชุด  
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8.1.4 ห้องพักแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ภายในสํานกังานภาควิชาฯ จะมีห้องพกัเพืTอให้แพทยป์ระจาํ

บา้นใช้เป็นทีTพกัผ่อน พบปะพูดคุยในช่วงทีTว่างจากการทาํงาน ทีTหน่วยระงบัปวด ห้อง 617 

อาคารสิริกิตต ์

8.1.5 ศูนย์กีฬา คณะฯ จดัให้มีศูนยก์ีฬารามาธิบด ีซึTงมีอุปกรณ์หลากหลายสําหรับการออกกาํลงักาย 

ทัSงประเภท cardio และ weight training มีสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสนามเปตอง 

ให้บริการสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแพทยป์ระจาํบา้นสามารถใช้สระ

ว่ายนํSาของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ได ้โดยเสียค่าบริการในอตัราสําหรับบุคลากรรามาธิบดี 

 

8.2 ด้านวิชาการ 
8.2.1 ห้องสมุดของคณะฯ มีพืSนทีT 1,800 ตารางเมตร บรรจุ 150 ทีTนัTง มีส่วนทีTเปิดให้บริการ 24 

ชัTวโมง ให้แพทยป์ระจาํบ้านสามารถใช้เป็นทีTอ่านหนังสือได้ตลอดเวลา มีบรรณารักษ์ช่วย

บริการคน้หาขอ้มูลทัSงทีTมีในระบบคณะฯ และมหาวิทยาลยั และแหล่งขอ้มูลจากมหาวิทยาลยั

อืTนทัSงในและต่างประเทศ  

8.2.2 ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการระบบออนไลน์ มหาวิทยาลยั ฯ ตอบรับเป็นสมาชิกฐานขอ้มูล

วารสารทางวิชาก ารระบบออนไลน์  เช่น  E-book, E-journal, Point of care references 

หลากหลายชนิด ซึT งฐานข้อมูลเหล่านีS สามารถสืบค้นได้ทัS งจากภายใน  และภายนอก

มหาวิทยาลยั ตลอด 24 ชัTวโมง ไม่ว่าจะเชืTอมต่อผ่านระบบ VPN, application หรือผ่านทาง 

http://ejournal.mahidol.ac.th โดยแพทยป์ระจาํบา้นสามารถศึกษาวิธีเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลจาก

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

8.2.3 ห้องสมุดของภาควิชาฯ มีหนังสือ ตาํรา แผ่น CD ให้ยืมได้ โดยแพทยป์ระจาํบา้นสามารถ

ติดต่อยืม-คืน ไดที้T คุณสุมาลี  

8.2.4 การประชุมวิชาการ ภาควิชาฯ สนบัสนุนให้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเขา้ร่วมประชุมวิชาการ

อืTนๆ ได้ปีละ 1 ครัS ง โดยภาควิชาฯ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ตามทีTจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

1,500 บาท ทัSงนีSแพทยผู์น้ัSนต้องไม่ขาดประชุมประจําปีของสมาคมการศึกษาเรืNองความปวด

แห่งประเทศไทย  จึงจะไดร้ับการพิจารณา อย่างไรก็ตามหากแพทยป์ระจาํบา้นสนใจเขา้ร่วม

การประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษอืTนๆ สามารถส่งเรืTองให้หัวหนา้ภาควิชาฯ เพืTอพิจารณา

ได ้

8.2.5 ทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุน 

สําหรับการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้ง

ดาํเนินการและส่งใบสมคัรทุนฯ ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ก่อนรอบการพิจารณาทุนฯ ซึTงแบ่งเป็น 
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4 รอบ โดยแต่ละรอบ หมดเขตวนัทีT 10 ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 

ตามประกาศของคณะฯ 

8.2.6 ทุนสนับสนุนในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในทีNประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะฯ มี

เงินทุนสนบัสนุน สําหรับการเดินทางไปนาํเสนอผลงานในทีTประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะไดร้ับเงินสนับสนุน เมืTอส่งหลกัฐานการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดบัสากล ตามประกาศของคณะฯ 

8.2.7 ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะฯ มีทุนสนบัสนุนการวิจยัในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้กับ

บุคลากรของคณะฯ หากแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดต้องการเงินสนับสนุนการวิจยั สามารถ

ติดต่อไดผ่้านทางอาจารยที์Tปรึกษาผูค้วบคุมงานวิจยั 
 

9. ความปลอดภัยและการดูแลตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วยของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

ในการปฏิบตัิงานในภาควิชาวิสัญญีฯ ซึTงเป็นงานทีTตอ้งทาํหัตถการ เกีTยวขอ้งกบัเข็ม มีด เลือด และ

นํS าลายของผูป่้วย แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความระมดัระวงัตลอดเวลาทีTทาํหัตถการทุกชนิด 

หากแพทย์ประจาํบ้านได้รับอุบตัิเหตุจากของมีคมหรือสิTงคัดหลัTงระหว่างปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบตัิของโรงพยาบาลฯ  

ในการปฏิบตัิงานในสถานทีTซึT งมีรังสี คณะฯ ได้จดัเตรียมเสืSอตะกัTวไวใ้ห้ผูป้ฏิบตัิงานทุกคนสวม

ใส่ แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดควรเลือกใส่เสืSอตะกัTวทีTสามารถป้องกนัได้รอบตวัทัSงดา้นหนา้และดา้นหลงั 

และสวมใส่ thyroid shield ด้วยทุกครัS ง เมืTอใช้เสืS อตะกัTวเสร็จแลว้ให้แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดเก็บเสืSอ

ตะกัTวเขา้ทีTโดยแขวนให้เรียบร้อยทุกครัS ง ไม่กองเสืSอตะกัTวทิSงไว ้รวมทัSงดูแลเสืSอตะกัTวไม่ให้มีการหักพบั

เนืTองจากจะทาํให้เสืSอตะกัTวชาํรุด และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัรังสีลดลง  

เอกสารทีTแพทย์ประจําบ้านต่อยอดควรศึกษาก่อนเริTมปฏิบัติงาน เพืTอให้สามารถดูแลความ

ปลอดภยัของตนเอง ผูร่้วมงาน และผูป่้วย มีดงันีS   

- การปฏิบตัิตวัในการปฏิบตัิงานเพืTอป้องกนัเข็มตาํ 
- แนวทางปฏิบตัิเมืTอได้รับอุบตัิเหตุจากของมีคมหรือสิTงคดัหลัTงระหว่างปฏิบตัิงาน (flow chart) 

(รายละเอียดของแนวทางปฏิบตั)ิ 

- วิธีการใส่และถอดหนา้กาก N95  

- วิธีการลา้งมือ 7 ขัSนตอน และ 5 moments 

- คู่มือปฏิบตัิงานการควบคุมโรคติดเชืSอในโรงพยาบาล 2558  
 

10. คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด 

เพืTอให้การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชาฯ ไดแ้ต่งตัSง

คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด โดยมีรายชืTอ หน้าทีTและความรับผิด

ขอบ ดงัประกาศแต่งตัSงฯ  
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11. การติดต่อภาควิชา 
ภาควิชาฯ มีสํานกังานตัSงอยู่ทีTอาคาร 1 ชัSน 5  

โทรศพัท ์02-201-1513, 02-201-1523, 02-201-1552  โทรสาร  02-201-1569 

12. เบอร์โทรศัพท์ภายในทีNแพทย์ประจําบ้านต่อยอดควรทราบ 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน เบอร์โทร หน่วยงาน เบอร์โทร 

คลินิกระงบัปวด 3189-90 ห้องเครืTองมือ สก. 1777 

หน่วยระงบัปวด ห้อง 617 

อาคารสิริกิตติg  

1606 PACU SK 1778 

ห้องยาอาคารพระเทพฯ 3267 -8 ห้องเครืTองมือ OB 1950, 2365 

ห้องยาอาคาร 1 1122, 1123 PACU OB 2390, 2937 

ห้องยา IPD 2233, 2722 ห้องเครืTองมือ ORT 1632, 2366 

9 NK1 1919, 1986 PACU ORT 1650 

9 NK 2 1956, 1992 PACU SDMC 3561, 3546 

9 NK 3 1961, 1971 PACU ศลัยกรรม 1317 

8 NK 1 1883, 1886 INR 3391-2 

8 NK 2 1870, 1871 GI scope อ.พระเทพฯ 4461-2 

8 NK 3 1952 รับส่ง SDMC 3594, 3065 

Bone marrow 

transplantation ward 

 2027   
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ปฏิทินการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด(วิสัญญีวิทยา) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประจำปีการศึกษา 2563 

เดือนกรกฎาคม 

1 กรกฎาคม -ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด(วิสัญญีวิทยา) ปีการศึกษาใหม่ 

สัปดาห์ที่ 1-2 -สอบปลายปแีพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1และสอบเพื่อวุฒิบัตร 

สัปดาห์ที่ 2-3 -ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ 

 -แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1 เข้าอบรม CPR ของคณะฯ 

เดือนกันยายน 

สัปดาห์ที่ 1-3 -ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สัปดาห์ที่ 3-4 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1  

- ส่งใบประเมิน EPA 1  

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 

เดือนตุลาคม 

1-31 ตุลาคม -เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ สำหรับปีการศึกษาถัดไป 

เดือนธันวาคม 

สัปดาห์ที่ 1-2 -สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ สำหรับปีการศึกษาถัดไป 

สัปดาห์ที่ 2-3 -ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ 

สัปดาห์ที่ 3-4 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1  

- เตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจัดทำโครงร่างงานวิจัย 

- ส่งใบประเมิน EPA 1-4, EPA 6-7 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 2  

- ส่งใบประเมิน EPA 8-10, DOP 1-2 

- เริ่มจัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 

เดือนมกราคม 

สัปดาห์ที่ 3-4 -สอบกลางป ีแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1-2 

เดือนมีนาคม 

สัปดาห์ที่ 3-4 -แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร  

-คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ จัดROTATION และ Top discussion 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษาถัดไป 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1  

- สอบโครงร่างงานวิจัยและขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
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จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน 

- เริ่มเก็บข้อมูลและนำเสนอความคืบหน้างานวิจัย 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 

เดือนเมษายน 

สัปดาห์ที่ 3-4 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 2 

- ส่งใบสมัครสอบเพื่อวุฒบิัตรไปยังราชวิทยาลัย 

- ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันฝึกอบรม เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ 

เดือนพฤษภาคม 

สัปดาห์ที่ 2-3 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 2 

- ส่งรายงานการทำหัตถการด้านการระงับปวดไปยังราชวิทยาลัย 

เดือนมิถุนายน 

สัปดาห์ที่ 2-3 -งานปัจฉิมนิเทศคณะฯ โดยงานการศึกษาหลังปริญญา 

-ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษาใหม่ โดยงานการศึกษาหลังปริญญา 

สัปดาห์ที่ 3-4 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 1  

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสะท้อนตัวตนด้านการเรียนจากแหล่งฝึกภายนอก 

- ส่งใบประเมิน EPA 2-10, DOP 1-2 

- เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ช้ันปีที่ 2  

- นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสะท้อนตัวตนด้านการเรียนจากแหล่งฝึกภายนอก 

- ส่งใบประเมิน EPA 1-10, DOP 1-2 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 

-ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ วาระการประเมินหลักสูตร 

หมายเหตุ  

1. Topic discussion ทุกวันพุธเวลา 13.00-14.30 น. (ยกเว้นสัปดาหท์ี่มี Teleconference จะม ี

Topic discussion ในวันจันทรข์องสปัดาหเ์ดียวกัน) 

2. Acute Pain Teleconference วันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-14.30 น. 

3. Research methodology: methods and techniques ประมาณเดือนตุลาคมของทกุป ี

4. TASP conference ประมาณเดือนพฤษภาคมและธันวาคมของทุกป ี

5. Professional skills developments ตามประกาศของงานการศึกษาหลังปรญิญา 

 

 


