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คู่มือแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำวสัิญญีวิทยำส ำหรับผู้ป่วยโรคทำงระบบประสำท 

ฉบับปรับปรุง 2563 

1. พนัธกิจของหลกัสตูร 

2. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม 

3. การจดัการเรียนการสอน 

    3.1 ภาคทฤษฎี 

    3.2 ภาคปฏิบตัิ 

         3.2.1 การปฏิบตัิการใหก้ารระงบัความรูส้ึก 

         3.2.2 การปฏิบตังิานนอกภาควิชา 

         3.2.3 การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

4. การท างานวิจยั 

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

6. การประเมินผล 

7. ระเบียบปฏิบตัิ 

    7.1 กฎระเบียบเบือ้งตน้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดควรทราบ 

    7.2 การลาหยดุ 

8. สวสัดกิาร 

   8.1 ดา้นชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป 
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   8.2 ดา้นวิชาการ 

9. ความปลอดภยัและการดแูลตนเองของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 

10. คณะกรรมการควบคมุดแูลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 

11. การติดตอ่ภาควิชา 

12. เบอรโ์ทรศพัทภ์ายในท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดควรทราบ 
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1. พันธกิจของหลักสูตร 

          “ผลิตบัณฑิตวิสัญญีแพทย์ต่อยอดทีมี่คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง สู่ความเป็นมืออาชีพ” เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

สงัคม และระบบบรกิารสขุภาพ และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

2. ผลลัพธข์องกำรฝึกอบรม 

        หลงัจากจบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดเพ่ือวฒุิบตัรแสดง

ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรบัผูป่้วยโรคทางระบบประสาท 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดีฉบบั 2563 แลว้ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะมีความรูค้วามสามารถ

ตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงันี ้

        2.1  การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care) 

        2.2  ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น      

               (Medical knowledge and skills) 

        2.3  การเรียนรูจ้ากการปฏิบตั ิและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

        2.4  ทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

        2.5  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

        2.6  การปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      3.1 ภำคทฤษฎี (แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทัง้ 2 ชัน้ปี)  
            1. การสอนบรรยายโดยการสอนรว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นวิสญัญีวิทยา 

    ความรูพื้น้ฐานของ neuroanesthesia อยา่งนอ้ย 5 คาบตอ่ปีการศกึษา หรือตามความเหมาะสม 
● Update topic review  in neuroanesthesia  
● Journal  reading    
● Interesting case  

โดย 3 กิจกรรมดงักลา่วขา้งตน้ ใหเ้ขา้รว่มทกุครัง้ หากมีกิจธุระจ าเป็นไมส่ามารถเขา้รว่ม
ได ้ใหข้ออนญุาตลากบัประธานหลกัสตูรทกุครัง้ 
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● เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาวิสญัญีวิทยา ในหวัขอ้
ท่ีน่าสนใจ ได้แก่  review article, journal club, interesting case, inhalation review, 
ICU review, problem solving, กิจกรรมคณุภาพ ไมค่วรต ่ากวา่รอ้ยละ 60 

2.  Neuroanesthesia conference รว่มกบัอาจารยใ์นหนว่ย อาจารยจ์ากภาควิชาอ่ืน และแพทยป์ระจ าบา้น
วิสญัญีวิทยาท่ีหมนุเวียนผา่นหนว่ย neuroanesthesia 

● Interdepartmental neuroanesthesia conference ร่วมกับหน่วยประสาทศัลยศาสตร ์
ท่ีหอ้งประชมุจิรพรรณ มธัยมจนัทร ์ชัน้ 5 ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ทกุวนัพฤหสับดีท่ี 5 ของ
เดือน เวลา 7.15 - 9.00 น. 

● Interhospital neuroanesthesia conference ร่วมกับวิสัญญีแพทย์อนุสาขาวิสัญญี
วิทยาส าหรบัผูป่้วยโรคทางระบบประสาท จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยจดัหมนุเวียน
ตามแตล่ะโรงพยาบาล ทกุ 3 เดือน 

● Mortality and Morbidity conference ของภาควิชาวิสญัญีวิทยา ท่ีหอ้งประชมุจิรพรรณ 
มธัยมจนัทร ์ชัน้ 5 ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ทกุวนัจนัทรท่ี์ 4 ของเดือน 

             3.  เขา้รว่มการประชมุวิชาการตามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ  
 

ตำรำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เวลำ 
วัน 

7.30 - 8.30 น. 9.00-16.00 น. 

จันทร ์
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด / 
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น 

ปฏิบตังิานตามตารางหมนุเวียน 

อังคำร กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น ปฏิบตังิานตามตารางหมนุเวียน 
พุธ กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น ปฏิบตังิานตามตารางหมนุเวียน 

พฤหัส 
HA conference หรือ Neuroanesthesia conference/ 
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น 

ปฏิบตังิานตามตารางหมนุเวียน 

ศุกร ์
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้าน / 
Mortality and Morbidity conference 

ปฏิบตังิานตามตารางหมนุเวียน 
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3.2 กำรศึกษำภำคปฏิบัต ิ
       3.2.1 แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดปีที ่1  

ทางคณะกรรมการไดจ้ดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปฏิบตัิงานหมนุเวียนในหน่วยงานตา่งๆ ใน
และนอกคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดงันี ้

-  หอ้งผา่ตดัประสาทศลัยกรรม 
-  หนว่ยประสาทศลัยกรรม ภาควิชาศลัยกรรมศาสตรแ์ละหออภิบาล ICU  
-  หอ้งปฏิบตัิการหน่วยรงัสีรว่มรกัษาระบบประสาท (Neuro Vascular Intervention – INR) ภาควิชา

รงัสีวิทยา 
-  Neuro imaging ภาควิชารงัสีวิทยา 
-  หนว่ยวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร ์ 
-  ปฎิบตังิานหมนุเวียนหอ้งผา่ตดัประสาทศลัยกรรมตามโรงพยาบาลท่ีเลือก (Elective) 
-  หออภิบาลผูป่้วยหนกั ประสาทศลัยกรรม รพ.จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย (บงัคบัเลือก) 

 
ตำรำงกำรปฏิบัตงิำนของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำวิสัญญีวิทยำส ำหรับผู้ป่วยโรคทำง

ระบบประสำท 

-   หอ้งผา่ตดัประสาทศลัยศาสตร ์     7  เดือน/ปีการศกึษา      

-   หออภิบาลประสาทศลัยศาสตร ์     1  เดือน/การฝึกอบรม 

-   หออภิบาลผูป่้วยหนกัประสาทศลัยศาสตร ์รพ. จฬุาลงกรณฯ์   1  เดือน/การฝึกอบรม 

-   หอ้งตรวจและรกัษาทางรงัสีวิทยา (รงัสีวิทยา)    1  เดือน/การฝึกอบรม 

-   หอ้งตรวจและรกัษาทางรงัสีวิทยา (วิสญัญีวิทยา)   1  เดือน/ปีการศกึษา 

-   หน่วยประสาทอายรุศาสตร ์      1  เดือน/การฝึกอบรม 

-   งานวิจยั         1  เดือน/ปีการศกึษา 

-   เลือกเสรี  (ตามความเหมาะสม)     1  เดือน/ปีการศกึษา 
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                     3.2.1.1 กำรปฏิบัตงิำนในห้องผ่ำตัดประสำทศัลยกรรม 

วัน หมำยเลขห้องผ่ำตัด 

จันทร ์ S4, S5 

อังคำร S4 

พุธ S4, S5 

พฤหัสบดี S4 

ศุกร ์ S4, S5 
 

หอ้งผา่ตดัประสาทศลัยกรรม ตัง้อยู่ท่ีอาคาร 1 ชัน้ 3 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง  

แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี ้

 -  ประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการผ่าตดั โดยมีอาจารยป์ระจ าหอ้งเป็นท่ีปรกึษา ทัง้การผ่าตดัแบบนดั
ลว่งหนา้ และแบบฉกุเฉิน 
 -  ใหก้ารระงบัความรูส้กึแก่ผูป่้วยในหอ้งผา่ตดัภายใตก้ารดแูลของอาจารยป์ระจ าหอ้ง 
 -  ตดิตามดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดัในหอ้งพกัฟ้ืน 
 -  ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดท่ีหอผู้ป่วยหรือหออภิบาลผู้ป่วยหนักประสาทศัลยกรรม  ร่วมกับ
ศลัยแพทย ์ซึ่งหอผูป่้วยหนกัประสาทศลัยกรรม อยูท่ี่อาคาร 1 ชัน้ 5 และ ชัน้ 9 
 -  มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและให้ค  าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบ้านท่ีปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
ประสาทศลัยกรรม ภายใตก้ารดแูลของอาจารยป์ระจ าหอ้ง 
 -  ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีควรได้รับระหว่างปฏิบัติงานให้การระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดประสาท
ศลัยกรรม 
 

ประสบกำรณเ์รียนรู้ทีค่วรได้รับระหว่ำงปฏิบัติงำนให้กำรระงับควำมรู้สึกในห้องผ่ำตัดประสำทศัลยกรรม 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี ๑ เรียนรูเ้ก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีวิทยาส าหรบัผูป่้วยโรคทาง 
     ระบบประสาท ไดแ้ก่ 

-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดัพยาธิสภาพในสมองสว่น supratentorial และ 
    infratentorial 
-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดัหลอดเลือดสมองและไขสนัหลงั 
-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดัการบาดเจ็บของระบบประสาท 
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-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดักระดกูสนัหลงัและไขสนัหลงั 
-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผ่าตดัโรคลมชกั 
-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดัแบบรุกล า้นอ้ย (minimally invasive surgery; MIS) 
    เชน่ การผา่ตดัทางระบบประสาทผา่นกลอ้ง  
-  การระงบัความรูส้กึในผูป่้วยเดก็ท่ีมารบัการผา่ตดัทางระบบประสาท 
-  การระงบัความรูส้กึส าหรบัการผา่ตดัระบบประสาทแบบ functional เชน่ การผา่ตดัใส ่ 
    เครื่องกระตุน้สมองสว่นลกึดว้ยไฟฟ้า (deep brain stimulation; DBS insertion) 
-  การระงบัความรูส้กึส าหรบัการผา่ตดัระบบประสาทอ่ืนๆ เชน่ การใสส่ายระบายน า้ไขสนัหลงั 
-  การดแูลทางวิสญัญีของผูป่้วยโรคทางระบบประสาทนอกหอ้งผา่ตดั เชน่ การตรวจทางรงัสี 
    วินิจฉยัและรงัสีรว่มรกัษา 
-  การตดิตามเฝา้ระวงัทางระบบประสาท เชน่ somatosensory evoked potentials (SSEPs), motor 
    evoked potential (MEPs), electromyography (EMG), electroencephalography (EEG) 
-  การดแูลผูป่้วยศลัยกรรมระบบประสาทในระยะวิกฤตและในหอผูป่้วยวิกฤติ 
-  การระงบัปวดในผูป่้วยโรคทางระบบประสาท 
-  การเพิ่มพนูความรูใ้นสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) 
การอา่นผลรงัสีวินิจฉยัโรคทางระบบประสาท  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี 2 เรียนรูเ้ก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีส าหรบัผูป่้วยโรคทางระบบ 
     ประสาท หรือหตัถการและการผา่ตดัทางระบบประสาทในขอ้ ก. ท่ีซบัซอ้น 
 

ศักยภำพรับผู้รับกำรฝึกอบรม  (คน/ระดับ) ๑ ๒ ๓ ๔ 

จ านวนอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีใหก้ารฝึกอบรม (คน) ๒ ๔ ๖ ๘ 

งานบรกิารดา้นการผ่าตดัสมอง (ราย/ปี) ๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐ ๖๐๐ 

งานบรกิารดา้นการผ่าตดัไขสนัหลงัและกระดกูสนัหลงั (ราย/ปี) ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ 

งานบรกิารดา้น neuroradiology และ interventional neuroradiology 

(ราย/ปี) 
๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ 

งานบรกิารดา้นการดแูลผูป่้วยวิกฤตทางศลัยกรรมประสาท (ราย/ปี) ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ 
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 ระหวา่งท่ีปฏิบตัิงานในหอ้งผ่าตดั ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดรบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารในบริเวณ
หอ้งผา่ตดั โดยเขียนรายการอาหารท่ีจะสั่งซือ้และฝากเงินไวท่ี้เจา้หนา้ท่ีของภาควิชาฯ  ท่ีหอ้งเครื่องมือวิสญัญีให้
เรียบรอ้ยก่อนท่ีจะปฏิบตังิาน   
 ภารกิจประจ าวนัในหอ้งผา่ตดัจะเริ่มเวลา 9.00 – 16.00 น. ถา้การผา่ตดัยงัไมเ่สรจ็สิน้ แพทยป์ระจ าบา้น
ตอ่ยอดตอ้งอยู่ตอ่จนกว่าจะเสร็จเคส เพ่ือการเรียนรูแ้บบองคร์วม หากการผ่าตดัในหอ้งท่ีไดร้บัมอบหมายเสร็จ
ก่อนเวลา 16.00 น.แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถไปชว่ยงานหอ้งผา่ตดัท่ียงัไมเ่สรจ็หรือท าภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ี
อาจารยเ์ห็นสมควร ถา้ไม่มีงานในหอ้งผ่าตดั แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอาจไปอยู่ท่ีใดก็ไดใ้นโรงพยาบาล โดย
แจง้เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท่ีสามารถตามได ้เม่ือมีการผา่ตดัเพิ่มมาใหม ่    
      

    3.2.1.2 กำรปฏิบัตงิำนนอกภำควิชำฯ 

 ทางภาควิชาฯ จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปฏิบตัิงานหมุนเวียนไปหน่วยต่างๆ เพ่ือเพิ่มความรูแ้บบ
องคร์วมในการท่ีจะกลบัไปดแูลรกัษาผูป่้วยท่ี รพ.ตน้สงักดั ไดอ้ยา่งมั่นใจ ไดแ้ก่ 

-  หออภิบาลประสาทศลัยศาสตร ์    1  เดือน/การฝึกอบรม 

-  หออภิบาลผูป่้วยหนกัประสาทศลัยศาสตร ์รพ. จฬุาลงกรณฯ์  1  เดือน/การฝึกอบรม 

-  หอ้งตรวจและรกัษาทางรงัสีวิทยา (รงัสีวิทยา)   1  เดือน/การฝึกอบรม 

-  หอ้งตรวจและรกัษาทางรงัสีวิทยา (วิสญัญีวิทยา)  1  เดือน/ปีการศกึษา 

-  หนว่ยประสาทอายรุศาสตร ์     1  เดือน/การฝึกอบรม 

-  งานวิจยั        1  เดือน/ปีการศกึษา 

-  เลือกเสรี (ตามความเหมาะสม)     1  เดือน/ปีการศกึษา       

 3.2.1.3 กำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 

 การระงับความรูส้ึกแก่ผูป่้วยท่ีมารบัการผ่าตดัสมองและกระดูกสนัหลงันอกเวลาราชการ ภายใตก้าร

ดแูลของอาจารยเ์วรหรืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร โดยเวรในวนัท าการจะเริ่มเวลา 16.00 - 7.00 น . (ถา้วนัรุง่ขึน้

เป็นวันท าการ) หรือ16.00 - 8.00 น. (ถา้วันรุ่งขึน้เป็นวนัหยุดราชการ) ส่วนเวรในวันหยุดราชการจะเริ่ม 8.00 -

7.00 น. (ถา้วนัรุง่ขึน้เป็นวนัท าการ) หรือ 8.00 - 8.00 น. (ถา้วนัรุง่ขึน้เป็นวนัหยดุราชการ) 
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 ก าหนดใหอ้ยู่เวร  5 ครัง้ตอ่เดือน (วนัท าการ 4 เวร วนัหยดุราชการ 1 เวร) โดยใหก้ารระงบัความรูส้ึกแก่

ผูป่้วยท่ีมารบัการผา่ตดัทางระบบประสาทนอกเวลาราชการ ภายใตก้ารดแูลของอาจารยเ์วร หรืออาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร   หากตอ้งปฏิบตัิงานตอ่เน่ืองหลงัเท่ียงคืน หรือติดตอ่กันเป็นเวลามากกว่า 18-20 ชั่วโมง สามารถแจง้

อาจารยร์บัทราบ เพ่ือพิจารณาใหพ้กัได ้เพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วยและประสิทธิภาพการท างาน ไม่อนญุาต

ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดอยูเ่วรตดิกนั 2 คืนหรือตดิตอ่กนัเป็นเวลามากกว่า 18-20 ชั่วโมง  

            หมำยเหตุ 
 -  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถเลือกลงเวรในวนัใดก็ได ้และใหไ้ปเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีหอ้ง 
                จดัตารางการท างานประจ าวนั 
 -  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี 1 และ 2 ไมค่วรจะอยูเ่วรในวนัเดียวกนั 
 
4. กำรท ำงำนวิจัย 

ในระหว่างฝึกอบรม  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท างานวิจยั 1 เรื่องโดย เป็นงานวิจยัของอนุสาขา

วิสัญญีวิทยาส าหรบัผูป่้วยโรคทางระบบประสาท เพ่ือประกอบการขอสอบวุฒิบตัร งานวิจัยตอ้งผ่านการขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะฯ และตอ้งไดร้บัการอนุญาตจาก   ผูป่้วย  แพทยเ์จา้ของไข ้และ

อาจารยว์ิสญัญีแพทยท่ี์ดแูลผูป่้วย  หากมีการเลือกใชย้าหรือวิธีใหก้ารระงับความรูส้ึกท่ีจ  าเพาะเจาะจง คณะ

ผูท้  างานวิจยัตอ้งดแูลรบัผิดชอบผูป่้วยรายนัน้ตลอดระยะเวลาใหก้ารระงบัความรูส้กึจนกระทั่งหลงัผา่ตดั 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี1 ควรเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ ติดต่อหาอาจารย์ท่ีปรึกษา ค้นคว้า

เอกสารอา้งอิง และเขียนโครงการวิจยัใหเ้รียบรอ้ยตัง้แต่ปีท่ี1 โดยแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดจะเป็นหวัหนา้การ

วิจัยหรือผู้ร่วมงานวิจัยก็ได ้และท าให้เสร็จเรียบรอ้ยตามเวลาท่ีราชวิทยาลัยก าหนด และสามารถน าเสนอ

ผลงานวิจยัในงานประชมุระดบัชาตหิรือนานาชาตไิด ้

 
5. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 

          เพ่ือติดตามการพฒันาของตนเองในดา้นต่างๆ และติดตามความกา้วหนา้ของงานวิจยั แพทยป์ระจ า -

บา้นต่อยอดมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการลงบันทึกข้อมูลต่างๆในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ท าการประเมิน

ตนเองรว่มกบัอาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารยผ์ูด้แูลไดต้รวจสอบความกา้วหนา้ ซึ่งขอ้มลูใน portfolio ท่ีรวบรวม ไดแ้ก่ 
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        1.  การพบอาจารยท่ี์ปรกึษา แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี1 ควรพบอาจารยท่ี์ปรกึษาทกุ 3 เดือนเป็น 

                 อยา่งนอ้ย   ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี2 ควรพบอาจารยท่ี์ปรกึษาอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

       2.  ความกา้วหนา้ของงานวิจยั แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดบนัทกึความกา้วหนา้ของงานวิจยัท่ีผา่นการ 

                 พิจารณาจากคณะกรรมการวิจยั 

     3.  Log book ไดแ้ก่ สมดุเก็บรวบรวมช่ือผูป่้วย การผา่ตดั วิธีการระงบัความรูส้กึ หตัถการท่ีท า 

     4.  กิจกรรมทางวิชาการ เก็บรวบรวมผลงานท่ีไดท้  า เชน่ review article 

     5.  ประกาศนียบตัรจากการประชมุตา่งๆ 

 

6. กำรประเมินผล 

     จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของผูท่ี้ฝึกอบรม ดงันี  ้

    6.1  การประเมินระหว่างการฝึกอบรม โดยอาจารยผู้์ดูแลการฝึกอบรม  

● ดา้นความรู ้ 

       -   การตอบค าถามในระหวา่งการปฏิบตังิานในหอ้งผา่ตดัและในหออภิบาลผูป่้วยหลงัผา่ตดั  

-   การวิเคราะหแ์ละประยกุตค์วามรูใ้นการตดัสินใจระหวา่งปฏิบตังิาน ใหก้ารระงบัความรูส้กึและ  

    การท าหตัถการดว้ยตนเองโดยมีอาจารยผ์ูค้วบคมุ  

                                  -   สอบขอ้เขียนตอนปลายปีการศกึษาของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี1 ไดค้ะแนนไมต่  ่ากวา่    

                                      รอ้ยละ 60 ผูท่ี้ไมผ่า่นการสอบ มีสิทธิสอบแกต้วัได ้2 ครัง้ 

● ดา้นเจตคตจิรยิธรรม  

        -   สอบถามจากผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ เชน่ แพทยป์ระจ าบา้น พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย ์ 

      มีการประเมินตลอดชว่งเวลาการฝึกอบรมหรือเป็นระยะ ๆ ทัง้นีจ้ะท าการ feedback ใหผู้ ้

                         ฝึกอบรม ไดร้บัทราบและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

    6.2  กำรประเมินเพือ่วุฒบัิตรอนุสำขำวิสัญญีวิทยำ แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ 

           วิชำชีพเวชกรรมส ำหรับกำรผ่ำตัดสมองและกระดูกสันหลัง 

ผูเ้ขา้รบัการประเมิน จะตอ้งมีเวลาการปฏิบตังิานครบไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 80 และผลการประเมิน

ระหวา่งการฝึกอบรม ตอ้งไดไ้มต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 และมีงานวิจยั 
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วิธีประเมินโดย 

● สอบข้อเขียนเม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมปีท่ี  2 โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผูป่้วยโรคทางระบบ

ประสาทของราชวิทยาลยัวิสญัญี 

● สอบสัมภาษณเ์ม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมปีท่ี  2 โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผูป่้วยโรคทางระบบ

ประสาทของราชวิทยาลยัวิสญัญี 

● ผลงานวิจยั  ก าหนดใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมส่ง proposal ตอ่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรก่อน

สิน้สุดปีการศึกษาท่ี 1 และส่งผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตร

คณะอนกุรรมการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด อนสุาขาวิสญัญี

วิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทของราชวิทยาลัยวิสัญญี พร้อมการสอบ

สมัภาษณแ์ละน าเสนอผลงานวิจยัเม่ือสิน้สดุปีการศกึษาท่ี 2 

 

7. ระเบียบปฏิบัติ 
 7.1  กฎระเบียบ ขอ้บังคบัแพทยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดีและ 

ภาควิชาวิสญัญีวิทยาเบือ้งตน้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดควรทราบและปฏิบตัติาม 
7.1.1  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดท่ีไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและปฏิบตัิงาน ณ ภาควิชาวิสญัญีวิทยา จะอยู่  

ภายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารยแ์พทย ์และประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น-  
ตอ่ยอด อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรบัผูป่้วยโรคทางระบบประสาท และอยู่ในความรบัผิดชอบของ  
หวัหนา้ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 

            7.1.2  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดท่ีไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและปฏิบตังิาน ณ ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ตอ้ง  
  ปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาควิชา และปฏิบตัติวัภายใตข้อ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ย  
                       การรกัษาจรยิธรรมแหง่วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
            7.1.3  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งศกึษาค าประกาศสิทธิและขอ้พงึปฏิบตัขิองผูป่้วยฉบบัใหมซ่ึ่งออก  
                       โดย 6 สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2558 และปฏิบตัติอ่ผูป่้วยโดยค านงึถึงค า 
                       ประกาศอยา่งเครง่ครดั 
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            7.1.4   แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งรบัทราบและปฏิบตัติามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ย 
 จรรยาบรรณบคุลากรและนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ   
 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557 

            7.1.5   แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งรบัทราบและปฏิบตัติาม ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดลเรื่องนโยบาย 
           เก่ียวกบัการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์(Social network) ของบคุลากรและนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 
           มหิดล 

            7.1.6   แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งรบัทราบและปฏิบตัติาม ประกาศคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล 
                       รามาธิบดี เรื่องหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัขิองผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 
                       2554 
            7.1.7   แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งมีมารยาทและความประพฤติอนัเหมาะสม ตอ่อาจารย ์ผูร้ว่มงาน  

  และผูป่้วย ไมก่ระท าการใดๆ อนัจะเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงของวงการแพทย ์ เกียรตภิมูิของ 
  ภาควิชาฯ และของคณะฯ 

            7.1.8    แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งมีหนา้ท่ีดแูลชว่ยเหลือแพทยป์ระจ าบา้น นกัศกึษาแพทย ์ผูเ้ขา้ 
                        ฝึกอบรมวิสญัญีพยาบาลและผูเ้ขา้ฝึกอบรมอ่ืนๆ ท่ีมาปฏิบตังิานในภาควิชาฯ 

7.1.9    แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดจะไดร้บัการมอบหมายใหป้ฏิบตังิานทัง้ในและนอกเวลาราชการจาก 
อาจารยแ์พทยภ์าควิชาฯ งานท่ีมอบหมายใหท้ัง้ทางวาจา ลายลกัษณอ์กัษร ถือว่าเป็นหนา้ท่ีซึ่ง
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ส  าเร็จลุล่ วงตามหลักวิชา มี      
มนษุยสมัพนัธแ์ละเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่ผูร้ว่มงานอ่ืนๆ 

       7.1.10  ในระหว่างการฝึกอบรม หากปรากฏว่าแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของภาควิชา ฯ มีความประพฤติเส่ือมเสีย ขาดความรบัผิดชอบ หรือไม่สนใจในการ
ฝึกอบรมปฏิบตังิาน คณะอนกุรรมการผูด้แูลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีสิทธ์ิเสนอ
ใหอ้อกจากการฝึกอบรมได ้โดยคณาจารยภ์าควิชาฯเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินชีข้าดรว่มกนั 

            7.1.11  แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดต้องรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลต่างๆในแฟ้มสะสมผลงานให้
ครบถ้วนและส่งให้อาจารยผ์ู้ดูแลไดต้รวจสอบความก้าวหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนัทึกรายงานการระงบัความรูส้ึกในผูป่้วยท่ีใหก้ารระงบัความรูส้ึกดว้ย
ตนเองตลอดการผา่ตดั และในผูป่้วยท่ีรว่มดแูล ซึ่งมีความส าคญัมาก เพ่ือสิทธใ์นการสมคัรสอบ
เพ่ือวุฒิบตัรอนุสาขาวิสญัญีวิทยาแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ส าหรบัการผา่ตดัสมองและกระดกูสนัหลงั 
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     7.2  กำรลำหยุด 

7.2.1  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถลาพกัผ่อน ลาป่วย รวมกันในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ 
และมีสิทธิสะสมวนัลาได  ้การลาพกัผ่อนใหร้ะบุวนัเวลาท่ีจะลาพรอ้มแจง้ประธานหลกัสูตรและ
หวัหนา้หนว่ยลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดือน ก่อนเริ่มตน้ปีการศกึษาใหม ่รวมกนัในแตล่ะปี             

7.2.2  การลาทุกประเภทจะตอ้งแจง้อาจารยผ์ูดู้แลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด(อ.วรินี)และ          
เม่ือไดร้ับอนุญาตแลว้ ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขียนใบลาล่วงหน้าแลว้น าใบลาส่งท่ี คุณ     
สิรพิชัร คณุสทุศันีย ์(เจา้หนา้ท่ีการศกึษา) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน 

       7.2.3  การลาป่วยกะทนัหนัใหโ้ทรศพัทแ์จง้อาจารยผ์ูด้แูลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด อาจารยผ์ู้
ท่ีจะตอ้งปฏิบตังิานดว้ย และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศกึษา ในเชา้วนัท่ีหยดุงานก่อนเวลำ 7.30 น. และ
ใหส่้งใบลำต่ออำจำรยผู้์ดูแลฯ ในวันแรกทีก่ลับมำปฏิบัตงิำน หำกลำป่วยเกิน 2 วัน ต้องมี

ใบรับรองแพทยแ์สดงด้วย โดยแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดจะตอ้งสง่ใบลาทกุครัง้ การไมส่ง่ใบลา
ถือวา่ขาดงาน หำกแพทยป์ระจ ำบ้ำนไม่ส่งใบลำตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดโดยไม่มีเหตุผล
สมควร อำจจะถูกพจิำรณำหักวันลำ 2 เท่ำของจ ำนวนวันทีข่ำดหำยไป 

            7.2.4  ไม่อนุญำตให้ลำพักผ่อนในช่วง ซึ่งแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดออกไปปฏิบัตงิำนนอก  
                  ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ หรือปฏิบัตงิำนในหน่วยพเิศษ 
            7.2.5  แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดต้องมีเวลำกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 หำกเวลำกำร  

ฝึกอบรมไม่ถงึร้อยละ 80 จะต้องปฏิบัตงิำนชดเชยให้ครบตำมก ำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับ 
   กำรเสนอชื่อให้เข้ำสอบเพือ่วุฒบัิตร 
            7.2.6  หากมีความจ าเป็นท่ีตอ้งลา นอกเหนือระเบียบนี ้ใหข้ออนมุตัจิากประธานหลกัสตูรฯ เป็นกรณีไป 
 
8. สวัสดกิำร 

8.1  ด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ัวไป คณะฯ และภาควิชาฯ ไดจ้ดัสวสัดกิารใหแ้กแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด ดงันี ้
8.1.1 สวัสดิกำรรักษำพยำบำล ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีต้นสงักัดใหใ้ชส้ิทธิขา้ราชการ  

เดิมส่วนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท่ีไม่มีต้นสังกัดให้ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาล  
รามาธิบดี 

8.1.2 เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีปฏิบตัิงานนอก 
เวลาราชการ จะไดร้บัค่าตอบแทนตามประกาศของคณะ ฯ คือ วันละ 1,000 บาท ส าหรบัการ
ปฏิบตัิงานในวนัราชการ เวลา 16.00 - 8.00 น. และวนัละ 2,000 บาท ส าหรบัการปฏิบตัิงานใน
หยดุราชการ เวลา 8.00 – 8.00 น. 
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8.1.3 เสือ้ฟอรม์แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปีท่ี 1 จะไดร้บัเสือ้กาวนส์ัน้  
แขนยาว 4 ชดุ 

8.1.4 ห้องพักแพทยเ์วร อาคาร 1 ชั้น 9 ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยู่เวรนอกเวลาราชการ โดยม
หอ้งพักแยกระหว่างชาย-หญิง แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถขึน้ไปพักเม่ืออยู่เวรได ้หรือ
ติดต่อหอพกัแพทยเ์พ่ือขอกุญแจหอ้งพกัแพทยเ์วรได้ (แนะน าใหร้ีบไปติดต่อแต่เนิ่นๆ มิเช่นนัน้ 
หอ้งอาจเตม็ได)้ แลว้คืนกญุแจหอ้งเม่ือออกเวร 

8.1.5 อำหำร คณะฯ จดัใหมี้อาหารส าหรบัผูป้ฏิบตังิานนอกเวลาราชการ แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดท่ีอยู่
เวรนอกเวลาราชการ สามารถไปรบัประทานได ้ ท่ีโรงอาหารชัน้ 2 ในวนัจนัทร-์ศกุร ์ ระหวา่งเวลา 
21.30 -22.00 น. ส าหรบัวนั เสาร-์อาทิตย ์จะมีขนมใหส้  าหรบัผูป้ฏิบตังิาน โดยจะมีผูเ้บกิขนมมา
ใหท่ี้หอ้งพกัแพทยเ์วรชัน้ 9  

8.1.6 ศูนยก์ีฬำ คณะฯ จดัใหมี้ศนูยกี์ฬารามาธิบดี ซึ่งมีอปุกรณห์ลากหลายส าหรบัการออกก าลงักาย 
ทัง้ประเภท cardio และ weight training มีสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสนามเปตอง 
ให้บริการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
สามารถใช้สระว่ายน า้ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได ้โดยเสียค่าบริการในอัตราส าหรบับุคลากร
รามาธิบดี 

8.1.7 ห้องละหมำด อาคารเวชศาสตรฉ์กุเฉิน  B2 ชัน้ใตด้นิ เปิดใหบ้ริการเวลา  05:00-21:00 น. 
 

8.2 ด้ำนวิชำกำร 
8.2.1 ห้องสมุดของคณะฯ มีพืน้ท่ี 1,800 ตารางเมตร บรรจุ 150 ท่ีนั่ง มีส่วนท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง 

ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถใชเ้ป็นท่ีอ่านหนงัสือไดต้ลอดเวลา มีบรรณารกัษ์ช่วยบริการ
คน้หาขอ้มูลทัง้ท่ีมีในระบบคณะฯ และมหาวิทยาลยั และแหล่งขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทัง้ใน
และตา่งประเทศ  

8.2.2 ฐำนข้อมูลวำรสำรทำงวิชำกำรระบบออนไลน์ มหาวิทยาลยัฯ ตอบรบัเป็นสมาชิกฐานขอ้มูล
วารสารทางวิชาการระบบออนไลน ์เช่น E-book, E-journal, Point of care references หลากหลาย
ชนิด ซึ่งฐานขอ้มูลเหล่านีส้ามารถสืบคน้ไดท้ัง้จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่ว่าจะเช่ือมตอ่ผ่านระบบ VPN, application หรือผ่านทาง http://ejournal.mahidol.ac.th 

โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถศึกษาวิธีเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เพิ่มเตมิไดจ้าก http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access  

http://ejournal.mahidol.ac.th/
http://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access
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8.2.3 ห้องสำรสนเทศ ภายในส านกังานภาควิชาฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดได้
ใช้งาน 7 เครื่อง ซึ่งสามารถเข้า Internet และเช่ือมต่อกับ website ห้องสมุดได ้เพ่ือใหแ้พทย์
ประจ าบา้นตอ่ยอดสามารถเขา้ถึงและคน้ควา้ขอ้มลูทางวิชาการไดโ้ดยสะดวก สามารถใชใ้นการ
เก็บขอ้มูล และสถิติการท าวิจยั เตรียมการน าเสนอ power point presentation เป็นตน้ และจัด
ใหมี้เครื่องพิมพ ์และกระดาษให ้หากกระดาษหมดสามารถเบกิไดเ้พิ่มเตมิท่ีธุรการภาควิชาฯ  

8.2.4 ห้องสมุดของภำควิชำฯ มีหนังสือ ต ารา แผ่น CD ให้ยืมได ้โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
สามารถตดิตอ่ยืม-คืน ไดท่ี้ คุณสุมำลี  

 
9. ควำมปลอดภัยและกำรดูแลตนเอง ผู้ร่วมงำน และผู้ป่วยของแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด 

ในการปฏิบตัิงานในภาควิชาวิสญัญีฯ ซึ่งเป็นงานท่ีตอ้งท าหตัถการ เก่ียวขอ้งกับเข็ม มีด เลือด และ
น า้ลายของผูป่้วย แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความระมดัระวงัตลอดเวลาท่ีท าหตัถการทุกชนิด เช่น 
สวมปลอกเข็มดว้ยความระมัดระวัง โดยใช ้one-hand technique เม่ือท าหัตการแล้วเสร็จ ควรเก็บเข็มใส่
ปลอกหรือปักไวก้บัโฟมส าหรบัปักเข็มหากท าได ้เพ่ือป้องกนัอนัตรายต่อผูร้ว่มงาน ทิง้เข็มหรือของมีคมท่ีใช้
แลว้ลงถงัท่ีจดัเตรียมไวใ้หข้า้งรถดมยาทกุคนั หากแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดร้บัอบุตัิเหตจุากของมีคมหรือ
สิ่งคดัหลั่งระหวา่งปฏิบตังิาน ใหป้ฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัขิองโรงพยาบาลฯ  

ในการปฏิบตัิงานในสถานท่ีซึ่งมีรงัสี เช่น หอ้งผ่าตดั hybrid หรือหอ้งผ่าตดัท่ีมีการใช ้flu คณะฯ ได้
จดัเตรียมเสือ้ตะกั่วไวใ้หผู้ป้ฏิบตัิงานทกุคนสวมใส ่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดควรเลือกใส่เสือ้ตะกั่วท่ีสามารถ
ปอ้งกนัไดร้อบตวัทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั และสวมใส่ thyroid shield ดว้ยทกุครัง้ เม่ือใชเ้สือ้ตะกั่วเสรจ็แลว้
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดเก็บเสือ้ตะกั่วเข้าท่ี โดยแขวนใหเ้รียบรอ้ยทุกครัง้ ไม่กองเสือ้ตะกั่วทิง้ไว ้รวมทัง้
ดแูลเสือ้ตะกั่วไม่ใหมี้การหกัพบัเน่ืองจากจะท าใหเ้สือ้ตะกั่วช  ารุด และส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกัน
รงัสีลดลง  

นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังมีโครงการ SSOS ( Support System for Our Staff )  ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในด้าน M (Mental Health and Mediation)          

โดยกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้งกับอุบตัิการณไ์ม่พึงประสงค ์เก่ียวกับ
ขอ้บกพรอ่งในการรกัษา หรืออาการบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้กับผูป่้วย   โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ใหค้วามช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม  ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงได ้แก่บคุลากรของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีประสบ
เหตหุรือเก่ียวขอ้งกับเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์  เพ่ือใหบุ้คลากรกลบัเขา้สู่การด าเนินชีวิตและการท างานใน
สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว และสามารถปฏิบตัิงานต่อในวิชาชีพหรือสายงานของตนไดอ้ย่างปกติสุข  โดยหากมี
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เหตกุารณไ์มพ่ึงประสงคเ์กิดขึน้  แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถติดตอ่ขอความช่วยเหลือหรือสรา้งการนดั
หมายไดท่ี้  https://intra1.rama.mahidol.ac.th/ssos 

 
เอกสารท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดควรศกึษาก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน เพ่ือใหส้ามารถดแูลความปลอดภัย

ของตนเอง ผูร้ว่มงาน และผูป่้วย มีดงันี ้ 
- การปฏิบตัิตวัในการปฏิบตังิานเพ่ือปอ้งกนัเข็มต า 
- แนวทางปฏิบตัเิม่ือไดร้บัอบุตัเิหตจุากของมีคมหรือสิ่งคดัหลั่งระหวา่งปฏิบตังิาน (รายละเอียดของ

แนวทางปฏิบตัิ) 
- วิธีการใสแ่ละถอดหนา้กาก N95  

- วิธีการลา้งมือ 7 ขัน้ตอน และ 5 moments 

- คูมื่อปฏิบตังิานการควบคมุโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล 2558  
- แนวปฏิบตักิารดแูลผูป่้วยตา่งๆ ในผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสญัญีผา่นชอ่งทางใน intranet 

http://wss.rama.mahidol.ac.th/sites/DA0/Quality%20Procedure/Forms/AllItems.aspx 
 

10.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรฝึกอบรมแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒ ิ 

(ระบุสำขำ/ปีทีไ่ด้รับ) 
สังกัด เบอรโ์ทร 

ศาสตราจารย ์ วิชยั อิทธิชยักลุฑล พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วรนีิ เล็กประเสรฐิ 
พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) M.S. 

(Epidermiology) 
ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

อาจารย ์ นคนนัท ์แสงดี พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

อาจารย ์ สนุนัทา พฤฒิธาดา พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

อาจารย ์ กลุวฒัน ์จีระแพทย ์ พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

อาจารย ์ ปณุยนชุ เจรญิคปุต ์ พ.บ., ว.ว. (วิสญัญีวิทยา) ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 1513, 1523 

 

https://intra1.rama.mahidol.ac.th/ssos
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://wss.rama.mahidol.ac.th/sites/DA0/Quality%20Procedure/Forms/AllItems.aspx


 

17 
 

11.  กำรตดิต่อภำควิชำ 
ภาควิชาฯ มีส านกังานตัง้อยู่ท่ีอาคาร 1 ชัน้ 5  
โทรศพัท ์02-201-1513, 02-201-1523, 02-201-1552  โทรสาร  02-201-1569 

 
12.  เบอรโ์ทรศัพทภ์ำยในทีแ่พทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดควรทรำบ 
 

หน่วยงำน เบอรโ์ทร หน่วยงำน เบอรโ์ทร 

หอ้งเครือ่งมือศลัยกรรม 1940, 2364 หอ้งเครือ่งมือ สก. 1777 

ORS 1 1941 SK 1 0141 

ORS 2 1942 SK 2 0142 

ORS 3 1943 SK 3 0143 

ORS 4 1944 SK 4 0144 

ORS 5 1945 SK 5 0145 

ORS 6 1946 SK 6 0146 

ORS 7 1947 PACU SK 1778 

ORS 8 1948 รบัสง่ SK 1456 

ORS 9 1949 หอ้งเครือ่งมือ OB 1950, 2365 

ORS 10 1952 PACU OB 2390, 2937 

ORS 11 1953 หอ้งเครือ่งมือ ORT 1632, 2366 

PACU ศลัยกรรม 1317 PACU ORT 1650 

หอ้งเครือ่งมือ ENT 2958 รบัสง่ ENT 1508 

PACU ENT 2132 PACU EYE (ชั่วคราว) 3561 

หนว่ยระงบัปวด 
3189, 2589, 1606 หนว่ยชว่ยหายใจ 1257, 1311 

Fax 3199 Pre Anes Service 3200 

หอ้งเครือ่งมือ SDMC 3542-4 Pre Anes Premium 4336-8 

หอ้งผา่ตดั SDMC 3573-5 หอ้งพกัพยาบาล (ชัน้ 2) 2114 

รบัสง่ SDMC 3594 หอ้งพกัเวร (ชัน้ 9) 1503, 1593 

PACU SDMC 3546   

 


