
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู#มือการปฏิบัติงานแพทย6ประจำบ:าน 
หลักสูตรและเกณฑ6การฝCกอบรมแพทย6ประจำบ:าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู:  

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาประสาทศัลยศาสตร6  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

ปQการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๒ 

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

องค6พระราชบิดาแห#งการแพทย6แผนปZจจุบันของไทย และองค6พระราชบิดาแห#งการสาธารณสุขไทย 

“ขอให'ถือประโยชน1ส3วนตน เป7นที่สอง ประโยชน1ของเพื่อนมนุษย1 เป7นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย1และเกียรติยศ จะตก

แก3ท3านเอง ถ'าท3านทรงธรรมะแห3งอาชีพไว' ให'บริสุทธ์ิ”  

“ฉันไม3ต'องการจะให'พวกเธอมีความรู'เพียงอย3างเดียวฉันต'องการให'พวกเธอเป7นบุคคลที่ถึงพร'อมแล'วด'วย I 

don’t want you to be only a doctor, but I also want you to be a man. หมายความว3า ฉันต'องการ

ให'พวกเธอ เป7นทั้งนายแพทย1และเป7นผู'ที ่อยู3ในสังคมและศีลธรรมอันดีด'วย จึงสามารถทำประโยชน1ให'แก3

ประเทศชาติได'”  

“True success is not the learning, but in its application to the benefit of mankind”  

“อาชีพแพทย1นั้นมีเกียรติ แพทย1ที่ดีจะไม3ร่ำรวย แต3ไม3อดตาย ถ'าใครอยากร่ำรวยก็ควรเป7นอย3างอื่นไม3ใช3แพทย1 

อาชีพแพทย1น้ันจำต'องยึดม่ัน ในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ”  

“การที่จะได'รับความไว'ใจของคนไข' ขอท3านถือสุภาษิตว3า ใจเขาใจเรา ท3านคงจะคิดไว'ว3า ท3านอยากได'ความ

สบายแก3ท3านอย3างไร ก็ควรพยายามให'ความสบายแก3คนไข'อย3างนั้น ความตั้งใจจริงเป7นยาประเสริฐ ได'ผลคือ

ความเช่ือ และเม่ือคนไข'เช่ือท3านแล'ว เขาจะทำตามทุกอย3าง”  

“ท3านควรมีความเช่ือใจตนเอง ไม3ใช3อวดดี ท3านต'องรู'สึกความรับผิดชอบ และทำไปด'วยความต้ังใจ”  

“การเรียนจบหลักสูตรแพทย1ที่กำหนดนั้น ไม3ได'หมายความว3านักเรียนได'เรียนรู'จบหมด ในทางการแพทย1 การ

ได'รับปริญญาบัตรเป7นเพียงแค3ก'าวหนึ่งเท3านั้น คือแสดงว3านักเรียนได'จบการฝuกทางทฤษฎี และอยู3ในฐานะ

เหมาะที่จะออกไปรับผิดชอบทางการปฏิบัติโดยลำพังเกี่ยวกับปyญหาปzวยไข' ซึ่งจะเป7นแพทย1ที่ก'าวหน'าต3อไปได'

แพทย1ท่ีสำเร็จจะต'องยึดอยู3เสมอว3า จะต'องเป7นนักศึกษาอยู3ตลอดชีวิตของอาชีพ”  

“คุณลักษณะสำคัญสำหรับการเป7นแพทย1น้ันคือความเช่ือถือไว'ใจได'  

๑. ท3านต'องมีความเช่ือในความสามารถของตน คือ มีความม่ันใจ  

๒. ท3านต'องมีความไว'ใจระหว3างแพทย1กันเอง คือ ความเป7นปuกแผ3น  

๓. ท3านต'องได'รับความเชื่อถือจากคนไข'ของท3าน คือ ความไว'ใจของคณะชน คุณสมบัติสามประการนี้เป7นอาวุธ 

เกราะ และเคร่ืองประดับอันงามของแพทย1”  

“เวลาเป7นของมีค3า เมื่อมันล3วงไปแล'วมันไม3กลับมาอีก ถ'าเรามีโอกาสจะใช'มันเป7นประโยชน1แล'วเราไม3ใช'มัน ก็

เป7นท่ีน3าเสียดาย”  

“พวกเธอทั้งหลาย การเล3นนั้นเป7นของดี การเรียนนั้นก็เป7นของดีและสำคัญ แต3การที่จะให'ดีกว3านั้น คือ คนท่ี

เรียนก็ดีและเล3นก็ดีด'วย”  

“ท3านควรยกย3องคณะที่ให'การศึกษาท3าน ท3านควรมีความภูมิใจในคณะของท3าน และท3านไม3ควรเรียนวิชาขึ้นใจ

และใช'เป7นเครื่องมือหากินเท3านั้น ควรเก็บคำสอน ใส3ใจ และประพฤติตาม ผู'ที่จะบำบัดทุกข1ต'องเป7นตัวอย3าง

ความประพฤติ ซ่ึงจะนำมาแห3งสุขภาพ แพทย1ท่ีไม3ประพฤติตามวิธีท่ีตัวสอนคนไข'แล'ว จะหาความไว'ใจจากคนไข'

ได'อย3างไร”  
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๓ 

สารบัญ 
 

                       หน:า 

 คำกล3าวต'อนรับแพทย1ประจำบ'านของ ผอ.กองศัลยกรรม รพ.รร.6   ๔ 

 คำกล3าวต'อนรับแพทย1ประจำบ'านของ หน. ภาควิชาศัลยศาสตร1 วพม.   ๕ 

 รายนามผู'บังคับบัญชากองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร1    ๖ 

 รายนามอาจารย1ท่ีปรึกษาและอาจารย1ประสาทศัลยแพทย1     ๗ 

รายช่ือแพทย1ประจำบ'านกองศัลยกรรม รพ.รร.6                ๑๔  

 รายนามอาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'าน               ๑๖  

 พันธกิจหลักสูตรแพทย1ประจำบ'านประสาทศัลยศาสตร1                 ๑๗ 

 หน'าท่ีและการปฏิบัติงานของแพทย1ประจำบ'าน (ในและนอกเวลาราชการ)            ๒๑ 

 การปฎิบัติงานในและนอกเวลาราชการ                                  ๒๕ 

ข'อมูลสถาบันฝuกอบรม                                                        ๒๖ 

 กิจกรรมวิชาการ แพทย1ประจำบ'านประสาทศัลยแพทย1              ๒๙ 

 เกณฑ1การลงโทษ         ๓๙    

          การลง  Electronic Log Book        ๔๐ 

สวัสดิการแพทย1ประจำบ'าน       ๔๔ 

การประเมินผลแพทย1ประจำบ'าน       ๔๗ 

ภาคผนวก         ๕๒ 
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๔ 

 

 

คำกล#าวของ ผู:อำนวยการกองศัลยกรรม 

เพื่อต:อนรับแพทย6ประจำบ:านศัลยกรรม ประจำปQ 2562 - 2563 
 

 กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล'า ขอต'อนรับแพทย1ประจำบ'านศัลยกรรมใหม3ทุกท3านที่ได'มอบ

ความไว'วางใจให'คณาจารย1ของเราได'อบรมสั่งสอน ถ3ายทอดประสบการณ1 ทั้งแนวคิด เนื ้อหา ทักษะทาง

หัตถการ ตลอดจนแนวทางการตัดสินใจ  เพื่อให'ท3านมีความรู' ความสามารถรักษาผู'ปzวยทางศัลยกรรมได'อย3าง

ถูกต'อง ปฏิบัติได'อย3างมั่นใจ   ปรับตัวเข'ากับเพื่อนร3วมงาน สิ่งแวดล'อม และแก'ไขปyญหาต3างๆ ขณะฝuกอบรมไป

ได'ด'วยดี 

   ผมเชื่อว3า ท3านทั้งหลายจะตั้งใจ มานะพยายาม  ศึกษาหาความรู' ทั้งในเรื่องวิชาการ และทักษะการ

ทำงานอย3างมีความสุขได'  ด'วยความเมตตาต3อผู'ปzวย  การมองโลกในแง3ดี การรู'จักเอาใจเขามาใส3ใจเรา การให'

อภัย และขอให'ท3านจบเป7นศัลยแพทย1ที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป7นที่เชิดชูยกย3อง ตามความมุ3งหมายของท3าน

ทุกประการ. 

  

 
                   พันเอก      ธำรงโรจน1    เต็มอุดม 
                       ( ธำรงโรจน1    เต็มอุดม ) 
                              ผอ.กศก.รพ.รร.๖  
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๕ 

 

 

 

คำกล#าวต:อนรับแพทย6ประจำบ:านศัลยกรรม ประจำปQการศึกษา 2562 – 2563 

จาก หัวหน:าภาควิชาศัลยศาสตร6 กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร6พระมงกุฎเกล:า 

ภาควิชาศัลยศาสตร1 กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร1พระมงกุฎเกล'าขอแสดงความยินดีต3อแพทย1

ทั ้งศิษย1เก3า วพม. และจากสถาบันอื ่นทุกท3าน ที ่ได'มาเป7นแพทย1ประจำบ'าน  แพทย1ประจำบ'านต3อยอด                 

ณ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล'า ในป�การศึกษา 2562 น้ี 

     การเรียนในครั้งน้ีเป7นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู'ความสามารถให'ได'ในระดับผู'เชี่ยวชาญในสาขาที่ท3านมา

ศึกษาซึ ่งจะแตกต3างกับการเรียนที ่ผ 3านมาในระดับแพทยศาสตร1บัณฑิต ท3านจะต'องเป7นผู 'ร ับผิดชอบ              

การรักษาพยาบาลผู'ปzวย การผ3าตัดพื้นฐานจนถึงผ3าตัดใหม3ๆ ที่ใช'เทคโนโลยีสูงตามยุคสมัย การอยู3เวรที่ต'องอด

หลับอดนอน  การทำวิจัย การเรียนการสอนกับผู'ร3วมงานรวมและที่สำคัญคือ นพท./นศพ. เพราะในชั้นคลินิกน้ี

นักเรียนจะใช'เวลาส3วนมากอยู3กับแพทย1ประจำบ'าน ท3านจึงเป7นส3วนสำคัญ ของการเรียนการสอนในระดับก3อน

ปริญญานี้  ท3านจะต'องถ3ายทอดความรู' ประสบการณ1อาจจะทั้งก3อนและหลังเข'ามาเป7นแพทย1ประจำบ'าน        

แก3  นพท./นศพ. ดังนั ้นจากภาระงานที ่มากมายเหล3านี ้ท3านจะต'องมีความมุ 3งมั ่น มีความอดทนอดกล้ัน            

และสำคัญคือต'องมีความสามารถในการปรับตัวเข'ากับระบบงานใหม3 รวมทั้งสามารถทำงานและสื่อสารกับ

ผู'ร3วมงาน ผู'ปzวยญาติ ผู'ปzวยและอ่ืนๆได'เป7นอย3างดีและมีประสิทธิภาพ 

        นอกจากการเรียน ในเรื่องของความรู' ทักษะทางวิชาชีพ การผ3าตัดต3างๆ ที่ท3านต'องพัฒนาให'เพิ่มข้ึน   

ทาง ภาควิชาศัลยศาตร1  ยังต'องการให'ท3าน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเคารพและเอาใจใส3ต3อผู 'ปzวย             

ไม3ทิ้งความสามารถในการดูผู'ปzวยอย3างองค1รวมเหมือนก3อน ที่ท3านจะมาศึกษาเฉพาะด'าน และสามารถดูแล

ผู'ปzวยในทุกๆกลุ3มและทุกๆระดับได'อย3างเหมาะสมถูกต'อง 

       สุดท'ายนี้ ภาควิชาศัลยศาสตร1ขออวยพรให'ทุกท3านประสบความสำเร็จ ตามที่ท3านมุ3งหวังและไป

ปฏิบัติงาน สร'างช่ือเสียง เกียรติคุณแก3ตนเองและของศัลยศาสตร1พระมงกุฎเกล'าต3อไป 

 

 พันเอก ดนัย   มีแก'วกุญชร 

                                                                         ( ดนัย   มีแก'วกุญชร ) 

          อาจารย1หัวหน'าภาควิชาศัลยศาสตร1 กองการศึกษา 

         วิทยาลัยแพทยศาสตร1พระมงกุฎเกล'า 
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รายนามผู:บังคับบัญชา กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร6 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  ผู:อำนวยการกองศัลยกรรม                   หัวหน:าภาควิชาศัลยศาสตร6  

               พ.อ.ธำรงโรจน1   เต็มอุดม                                     พ.อ.ดนัย   มีแก'วกุญชร 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

                  รองผู:อำนวยการกองศัลยกรรม                    

                               พ.อ.ภิเษก   บุญธรรม                                               
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อาจารย6ที่ปรึกษาศัลยกรรมประสาท 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 พล.ต.บัวจันทร6   สกุลณะมรรคา  (ท่ีปรึกษา)                 พล.ท.พร:อมพงษ6   พีระบูล  (ท่ีปรึกษา) 
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พล.อ.อิสสระชัย    จุลโมกข6  (ท่ีปรึกษา)              พล.อ.บุญเลิศ   จันทราภาส  (ท่ีปรึกษา)                                     
        พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3                       พบ.,วว.ประสาทศัลยศาสตร3 
Fellow in Neurosurgery and Microsurgery (USA)   Fellow in Neurosurgery and Microsurgery  (USA)  
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๘ 

 
 
 
          
          
 
 
 
 
 
 
  
                 
 
 
 
 
พล.อ.วทัญfู   ปรัชญานนท6  (ท่ีปรึกษา)                             พล.อ.นฤดล   ประภาวัต  (ท่ีปรึกษา)                             
         พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3                                                         พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3 
Fellow in Neurosurgery and Microsurgery (USA) 
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๙ 

 

อาจารย6ประจำหลักสูตรประสาทศัลยศาสตร6 
 
 
 
 
 
 
       
                                             
 
 
 
 
 

พล.ต. สิรรุจน6 สกุลณะมรรคา (ท่ีปรึกษาหน#วยศัลยกรรมประสาท) 
พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3,  FICS 

Certificate, Clinical Fellow in Neurosurgery (S.G.H,  Singapore) 

Certificate, Clinical Fellow in Neurosurgery (A&RMC, Melbourne University, Australia) 

Certificate,  Clinical Fellow in Paediatric Neurosurgery (RCH, Melbourne University,  Australia) 

 

 

 

 
                                         
 
 
 
 
 
                               
          
 
พ.อ.พีระ นาคลออ (ท่ีปรึกษาหน#วยศัลยกรรมประสาท) 

พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3 
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๑๐ 

 
 

พ.อ.ภาสกร วิราวรรณ (ท่ีปรึกษาหน#วยศัลยกรรมประสาท) 
พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3 

Fellowship in Neurosurgery,  
University of Minnesota, USA. 

 
 
 
 
 

                                                             
        
 
 
              
   
                   
 
            พ.อ.ปรเมษฐ6    ลัดพลี                                      พ.อ.ธนกร     เทียนศรี   
(อาจารย6ท่ีปรึกษาหน#วยศัลยกรรมประสาท)    (หัวหน:าหน#วยศัลยกรรมประสาท)                                                       
          พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3                           พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3                                                     
Fellowship in Neurosurgery,        Fellowship in Minimally invasive 
University of Minnesota, USA.               Skull Base surgery, The ohio 
                  university Wenex Medical center.    
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๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พ.อ.ประทีป      พลเทียร     พ.ท.บุญโชติ    เคียงกิตติวรรณ                                       

พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3     พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3           
Fellowship of AOSpine, National University           Fellowship of Neurosurgery,                                           
Health System Singapore.                      Germany.   
       
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               พ.ท.ฐปนัตว6    จันทราภาส                   พ.ท.กรณรักษ6    อุรัสยะนันทน6 
                พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3                           พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3 
   Fellowship spine surgery,     วว.รังสีร̀วมรักษาระบบประสาท     
 Washington D.C. University, USA. 
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๑๒ 

 

                
 
พ.ท.วีระวงศ6    แสงโพธิสุข               พ.ต.ภาณุ บุญต#อเติม 

          พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3              พบ., วว.ประสาทศัลยศาสตร3 
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๑๓ 

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมต#างๆ ของกศก.รพ.รร.6 
 

กีฬาบันเทิง 

  1. พ.อ.พีระ             นาคลออ   

  2. พ.อ.ชินกฤต         บุญญอัศดร    

 

สำนักงานวิจัย 

  1. พล.ต.วิชัย             วาสนศิริ  2. พ.อ.สหพล         อนันต1นำเจริญ 

  3. พ.อ.ธัญญ1       อิงคะกุล  4. พ.อ.ธนกร            เทียนศรี 

  5. พ.อ.ไผ3       บุญศิริ  6. พ.ท.ชัยรัตน1          บุรุษพัฒน1 

  7. พ.ท.ชาติชาย       พฤกษาพงษ1  8. พ.ท.สาธิต       ศิริบุญฤทธ์ิ 
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๑๔ 

 

 

 

รายชื่อแพทย6ประจำบ:าน สาขาประสาทศัลยศาสตร6 รพ.พระมงกุฏเกล:า 

ประจำปQการศึกษา 2562 - 2563 
   

สาขาประสาทศัลยศาสตร6 กศก.รพ.รร.6 

     

 ป�ที่ 1           1. ร.อ. พงศ1เจริญ  อึงขจรกุล          2. น.พ.อนิวรรต.       นิลกาญจน1 

 

ป�ที่ 2           1. พญ.แพรวด ี     สุคนพาทิพย1    2. นพ.สินธนา         กุลทนาวงศ1 

 

 ป�ที่ 3           1. นพ. พิร      ศรีอัศวประเสริฐ 2. นพ. เกรียงไกร       ภู3พิทยา

    

   ป�ที่ 4           1. ร.ท.วีรุตม1     สุภิรัตน1  2. นพ.นพ. ทินภัส      ชลายนเดชะ

   

 ป�ที่ 5           1. ร.ท.โกศล     โคจรธนากิจ 2. นพ.สราวุธ            สัมฤทธิ ์
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๑๕ 

อาจารย6ท่ีปรึกษา 

 

หลักการและเหตุผลในการกำหนดอาจารย6ท่ีปรึกษา  

หน3วยศัลยกรรมประสาท มีการกำหนดอาจารย1ท่ีปรึกษาสำหรับแพทย1ประจำบ'าน เพ่ือสร'างความสนิท

สนมระหว3างแพทย1ประจำบ'านและอาจารย1 ซ่ึงจะสนับสนุนให'การดูแลให'คำปรึกษาและติดตามความก'าวหน'าใน

การฝuกอบรมของแพทย1ประจำบ'านเป7นไปอย3างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อย3างไรก็ตาม แพทย1ประจำบ'านท่ีประสบ

ปyญหาระหว3างการฝuกอบรม ไม3ว3าจะด'านการเรียน การปฏิบัติงานประสบภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ หรือปyญหา

ส3วนตัวอ่ืน ๆ หากต'องการคำปรึกษาและการสนับสนุนจากทางหน3วยศัลยกรรมประสาท และกองศัลยกรรม 

แพทย1ประจำบ'านสามารถขอคำปรึกษาได'จากอาจารย1ทุกคนในกอง 

 

ระบบการกำหนดอาจารย6ท่ีปรึกษา  

ใช'การจัดเรียงลำดับอาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตามลำดับอาวุโส โดยเรียงจากอาวุโสน'อยไป

มากและกำหนดให'อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านทำหน'าท่ีดังประกาศข'างต'น ร3วมกับเป7นท่ีปรึกษา

โครงการวิจัยของแพทย1ประจำบ'าน หากแพทย1ประจำบ'านมีอาจารย1ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยหลายคน อาจารย1ทุก

คนในโครงการวิจัยถือเป7นอาจารย1ท่ีปรึกษาท้ังหมด แต3อาจารย1ท่ีปรึกษาหลักสำหรับโครงการวิจัยน้ัน ๆ จะเป7น

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านผู'มีหน'าท่ีรายงานความคืบหน'าของแพทย1ประจำบ'านต3อคณะกรรมการศึกษา

ของสาขาวิชาฯ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
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๑๖ 

รายนามอาจารย6ท่ีปรึกษาแพทย6ประจำบ:าน ปQ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

อาจารย6ที่ปรึกษา แพทย6ประจำบ:าน 

พ.อ.ธนกร  เทียนศร ี ร.อ.โกศล     โคจรธนากิจ 
นพ.พิร      ศรีอัศวประเสริฐ 

พ.ท.บุญโชต ิ เคียงกิตติวรรณ นพ.สราวุธ          สัมฤทธิ ์
พญ.แพรวด ี        สุคนพาทิพย1 

พ.อ.ประทีป  พลเฑียร ร.ท.วีรุตม1      สุภิรัตน1 
นพ.สินธนา         กุลทนาวงศ1 

พ.อ.ฐปนัตว1  จันทราภาส นพ.ทินภัส           ชลายนเดชะ 
ร.อ.พงศ1เจริญ      อึงขจรกุล 

พ.ท.กรณรักษ1  อุรัสยะนันทน1 นพ.เกรียงไกร       ภู3พิทยา 
น.พ.อนิวรรต       นิลกาญจน1 
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๑๗ 

พันธกิจของการฝCกอบรม/หลักสูตร  

 

หลักสูตรแพทย1ประจำบ'านฯ สาขาประสาทศัลยศาสตร1จัดข้ึน เพ่ือฝuกอบรมและผลิตประสาทศัลยแพทย1

ตามมาตรฐานสากลให'แก3กองทัพ และหน3วยงานพลเรือน โดยการฝuกอบรมครอบคลุม  

๑. ให'ผู'รับการฝuกอบรมมีความรู'ด'านประสาทศัลยศาสตร1 ทักษะการบริบาลผู'ปzวย ด'านประสาท

ศัลยศาสตร1 การบริบาลผู'ปzวย ทักษะการส่ือสารระหว3างบุคคล สหวิชาชีพ รู'จักการแพทย1ทางเลือก 

การทำเวชปฏิบัติให'สอดคล'องกับระบบสุขภาพของชาติ สามารถเรียนรู'อย3างต3อเน่ือง  

๒. ให'ผู'รับการฝuกอบรมมีความสามารถด'านวิจัย เวชศาสตร1อิงหลักฐานประจักษ1 มีความรู'ความเข'าใจ

ในกระบวนการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู'ปzวย  

๓. ให'ผู'รับการฝuกอบรมมีความรู' และบริการทางวิชาการแก3แพทย1 พยาบาล สหวิชาชีพ และประชาชน

ท่ัวไป 

๔. ปลูกฝyงขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมแก3ผู'รับการฝuกอบรม  

โดยใช'หลักการสากลของการพัฒนาศักยภาพคุณสมบัติของแพทย1 (competency-based learning), 

กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือม่ันได' (entrustable professional activities: EPA) และขีดข้ันความสามารถตามลำดับ

การเรียนรู' (milestones) ผู'ฝuกอบรมจะได'รับการกำกับดูแล ประเมิน และให'ข'อมูลป�อนกลับอย3างสม่ำเสมอ   

โดยคำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรู'ของผู'รับการฝuกอบรมเป7นศูนย1กลางทำให'มีการทบทวน และพัฒนาหลักสูตร

อย3างต3อเน่ือง  

 โดยหลักสูตรแพทย1ประจำบ'านสาขาประสาทศัลยศาสตร1 ได'กำหนดหลักสูตรตามแนวทางของราช

วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย1 ดังน้ี  

๖.๑.๑) สมรรถนะการดูแลรักษาผู5ป7วย (Patient Care)  

   ๑. ดูแลรักษาผู'ปzวยบาดเจ็บต3อระบบประสาทสมองและไขสันหลัง (traumatic brain and spine)  

   ๒. ดูแลรักษาผู'ปzวยเน้ืองอกระบบประสาทส3วนกลาง (neoplasm of nervous system)  

   ๓. ดูแลรักษาผู'ปzวยโรคกระดูกสันหลัง (spinal diseases)  

๔. ดูแลรักษาผู'ปzวยโรคลมชักและความผิดปกติเก่ียวกับหน'าท่ีการทำงานของสมอง (epilepsy and 

functional neurosurgical diseases)  

๕. ดูแลรักษา ผู'ปzวยโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases)  

๖. ดูแลรักษาผู'ปzวยเด็กท่ีมีโรคทางระบบประสาทส3วนกลาง  (pediatric neurosurgical diseases)  

๗. ดูแลรักษา ผู'ปzวยโรคระบบประสาทส3วนปลาย (peripheral nerve disease 

๘. การดำเนินการและการประเมิน (Entrustable professional activities) (ภาคผนวก) 

มีการแบ3งระดับการเรียนรู'ดังน้ี  

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๑ เรียนรู'เก่ียวกับการดูแลผู'ปzวยอุบัติเหตุและประสาทศัลยศาสตร1ระดับพ้ืนฐาน  

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๒ และ ๓ เรียนรู'เก่ียวกับการดูแลทางประสาทศัลยศาสตร1ระดับท่ัวไป  

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๔ และ ๕ เรียนรู'เก่ียวกับการดูแลทางประสาทศัลยศาสตร1ระดับสูง 
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๑๘ 

๖.๑.๒) ความรู5 ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแก5ปKญหาทางประสาทศัลยศาสตรQ 

(Medical Knowledge and Skills)  

๑. แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตร1การแพทย1พ้ืนฐานประยุกต1 (Correlated basic medical 

science) และพ้ืนฐานศัลยศาสตร1ท่ัวไป โดยจัดให'มีการเรียนการสอนในช3วงบ3ายวันพุธ  

๒. แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๒ และ ๓ เรียนวิทยาศาสตร1การแพทย1พ้ืนฐานทางประสาทศัลยศาสตร1 (basic 

science in neurosurgery) และปฏิบัติงานในหน3วยประสาทศัลยศาสตร1  

๓. แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี ๔ และ ๕ ฝuกปฏิบัติงานในหน3วยประสาทศัลยศาสตร1  

๔. แพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป� เข'าร3วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช3น morning report, topic review, 

morbidity-mortality conference, journal club, interdepartment conference เป7นต'น  

๕. แพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป� ได'รับการฝuกอบรมเก่ียวกับหัตถการ และ เคร่ืองมือใหม3 ท่ีใช'ในประสาท

ศัลยศาสตร1โดยมีการปฏิบัติ และประเมินโดยอาจารย1แพทย1อย3างเคร3งครัด รวมถึงใช'แบบประเมิน DOPs : 

(Direct observation procedural skills) ตาม EPA ต3างๆด'วย (ภาคผนวก) 

๖.๑.๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู5จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 

Improvement)  

๑. มีประสบการณ1การเรียนรู'ในการดูแลผู'ปzวยแบบองค1รวม และสหวิชาชีพ โดยแพทย1ประจำบ'านจะมีส3วน

ร3วมทีมดูแลผู'ปzวย อาทิเช3น ทีมสหวิชาชีพดูแลผู'ปzวยหลอดเลือดสมอง และผู'ปzวยโรคกระดูกสันหลัง เป7นต'น 

๒. สอนนิสิตนักศึกษาแพทย1 และแพทย1ประจำบ'านรุ3นน'อง  

๓.บันทึกข'อมูลในเวชระเบียนผู'ปzวยได'อย3างถูกต'องสมบูรณ1 และมีการตรวจสอบ (Chart review) อย3าง

สม่ำเสมอ (ภาคผนวก) 

๔. ทำงานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional study โดยเป7นผู'วิจัยหลักหรือ

ร3วม มีกิจกรรมวิชาการ Research progression presentation เพ่ือติดตามผลงานการวิจัยของแพทย1ประจำ

บ'าน และมีอาจารย1ท่ีปรึกษางานวิจัย เป7นผู'ดูแลอย3างใกล'ชิด (ภาคผนวก) 

๖.๑.๔) ทักษะปฏิสัมพันธQ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๑. การสร'างความสัมพันธ1ท่ีดีระหว3างแพทย1และผู'ปzวย  

๒. การดูแลผู'ปzวยและญาติในวาระใกล'เสียชีวิต  

๓. การบอกข3าวร'าย  

๔. การบริหารจัดการผ'ูปzวยท่ีมีความเส่ียงสูง difficult patient  

๕. เข'าใจพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต3างกัน  

๖. การส่ือสารกับผู'ปzวย ญาติ และผู'ร3วมงาน 

๗. การสร'างความสัมพันธ1ท่ีดีระหว3างแพทย1และผู'ร3วมงาน 

จัดให'มีการเรียนการสอนทางด'าน Interpersonal and Communication Skills แก3แพทย1ประจำบ'าน

โดยตรง โดยเชิญวิทยากรผู'ทรงคุณวุฒิมาให'ความรู' และมีการประเมินโดยใช'แบบประเมิน EPA, Performance 

evaluation และ 360 degree evaluation (ภาคผนวก) 
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๑๙ 

๖.๑.๕) ความเปqนมืออาชีพ (Professionalism)  

๑. ให'การบริบาลโดยมีผู'ปzวยเป7นศูนย1กลาง Patient-centered care  

(๑.๑) การยึดถือประโยชน1ของผู'ปzวยเป7นหลัก  

(๑.๒) การรักษาความน3าเช่ือของแพทย1ต3อผู'ปzวยและสังคม  

- การรักษามาตรฐานท่ีดีท่ีสุดในการดูแลรักษาผู'ปzวย 

- การให'เกียรติและยอมรับเพ่ือนร3วมงาน ผู'ปzวย และญาติ  

-ความสามารถปรับตนเองให'เข'ากับสภาวะแวดล'อมและการแก'ปyญหาเหตุการณ1เฉพาะหน'า 

๒. พฤตินิสัย  

(๒.๑) ความรับผิดชอบ และความตรงต3อเวลา  

(๒.๒) การแต3งกายให'เหมาะสมกับกาลเทศะ  

๓. จริยธรรมทางการแพทย1 (Medical Ethics) 

(๓.๑) ไม3แสวงหาผลประโยชน1ส3วนตัว  

(๓.๒) การนับถือให'เกียรติและรักษาสิทธิของผ'ูปzวย รวมถึงการตัดสินใจของผ'ูปzวยเก่ียวกับการรักษา  

(๓.๓) การขอความยินยอมจากผู'ปzวยในการดูแลรักษาและหัตถการ  

(๓.๔) การตัดสินใจการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีท่ีผู'ปzวยและญาติ ตัดสินใจการรักษาไม3ได'   

(๓.๕) การปฏิบัติในกรณีท่ีผู'ปzวยร'องขอการรักษาท่ีไม3มีประโยชน1หรือมีอันตราย  

(๓.๖) การรักษาความลับและการเป§ดเผยข'อมูลผู'ปzวย  

(๓.๗) การรู'จักประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข'อผิดพลาดของตนเอง  

๔. การเรียนรู'อย3างต3อเน่ืองตลอดชีวิต  

(๔.๑) การกำหนดความต'องการในการเรียนรู'ของตนเอง  

(๔.๒) การค'นคว'าความรู' และประเมินความน3าเช่ือถือได'ด'วยตนเอง  

(๔.๓) การประยุกต1ความรู'ท่ีค'นคว'ากับปyญหาของผู'ปzวยได'อย3างเหมาะสม  

(๔.๔) การวิเคราะห1และวิจารณ1บทความทางวิชาการ  

(๔.๕) การเข'าร3วมกิจกรรมวิชาการอย3างสม่ำเสมอ  

(๔.๖) การใช' electronic databases และ การใช'โปรแกรมคอมพิวเตอร1 ในการเรียนรู'  

(๔.๗) การถ3ายทอดความรู'แก3แพทย1 บุคลากรทางการแพทย1 นิสิต นักศึกษา ผู'ปzวยและญาติ  

โดยทางหลักสูตรได'จัดให'มีการเรียนการสอนทางด'าน Professionalism แก3แพทย1ประจำบ'านโดยตรง 

รวมถึงการเชิญวิทยากรจากสถาบันอ่ืนร3วมด'วย และมีการประเมินทางแบบ ประเมิน EPA, Performance 

evaluation และ 360 degrees evaluation 

 

๖.๑.๖) การปฏิบัติงานให5เข5ากับระบบ (System-based Practice)  

๑. มีความรู'และเข'าใจเก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
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๒๐ 

๒. มีความรู'และเข'าใจระบบประกันสุขภาพ เช3น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม 

ระบบ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข'าราชการ ระบบประกันชีวิต เป7นต'น  

๓. มีส3วนร3วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  

๔. มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษาต3อองค1กร  

๕. สามารถใช'ทรัพยากรในการรักษาอย3างเหมาะสม cost consciousness medicine  

๖. มีความรู'และเข'าใจเก่ียวกับ กฎหมายทางการแพทย1  

๗.มีความรู'และเข'าใจนโยบายการใช'ยาระดับชาติ เช3น องค1การอาหารและยา บัญชียาหลักแห3งชาติเป7นต'น  

 

๖.๑.๗)   แพทยศาสตรQศึกษา  

๑. เข'าใจหลักสูตรการฝuกอบรมแพทย1ประจำบ'านและแพทย1ประจำบ'านต3อยอด  

๒. เข'าใจการประเมินแพทย1ประจำบ'านและสถาบันฝuกอบรมแพทย1ประจำบ'าน  

๓. เข'าใจหลักการประเมินข'อสอบ  
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๒๑ 

หน:าที่และการปฏิบัติงานของแพทย6ประจำบ:าน  

สาขาประสาทศัลยศาสตร6 รพ.พระมงกุฎเกล:า 

 

          หัวหน:าแพทย6ประจำบ:าน 

  หัวหน'าแพทย1ประจำบ'าน จะได'รับการคัดเลือกหมุนเวียนจากแพทย1ประจำบ'าน ป�ที่ 4 หรือ 5 

โดยจะปฏิบัติหน'าท่ีตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

1. ทำหน'าที่บริการเพื่อให'การทำงานของแพทย1ประจำบ'าน และแพทย1ภายในหน3วย เป7นไปด'วยความ

เรียบร'อย 

2. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนภายในหน3วย ตามรายการซ่ึงจัดไว'ด'วยความร3วมมือจากแพทย1ประจำ

บ'าน  

3. เป7นตัวแทนของแพทย1ประจำบ'านในการประสานงานระหว3างแพทย1ประจำบ'านและอาจารย1หน3วย

ศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม และภาควิชาศัลยศาสตร1 วพม. 

4. ช3วยอาจารย1กำกับดูแลการเรียนการสอน นพท. ทั้งในแง3ทฤษฎีและปฏิบัติ รับทราบปyญหา แก'ไข 

ตลอดจนการประเมินผลของ นพท. 

5. รับผิดชอบในกิจกรรมของแพทย1ประจำบ'านทุกชั้นป� ทั้งในการประชุมในหน3วย นอกหน3วย อาทิ  

Interhospital conference, interdepartment conference, stroke round  การจัดการประชุม

ทางระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล เป7นต'น 

6. รับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการต3างๆ  ทุกชนิด ของแพทย1ประจำบ'านทุกชั้นป� โดยการมอบหมายหรือต้ัง

คณะทำงานข้ึนมาทำงานแล'วแต3ความเหมาะสม 

 

แพทย6ประจำบ:านปQที่ 5 

1. มีส3วนรับผิดชอบ  (มีอำนาจเต็มและสิทธ์ิ) ในการควบคุมดูแลการทำงานของ นพท. แพทย1ฝuกหัด และ   

แพทย1ประจำบ'านในสาย 

2. ร3วมรับผิดชอบผู'ปzวยทุกรายกับแพทย1ประจำบ'าน ท่ีรับไว'ในสายงานของตน 

3. ให'ความร3วมมือต3อการเรียนการสอนท้ังภายในกองและภาควิชา  

4. ให'การสอนและแนะนำแก3 นพท. แพทย1ฝuกหัดและแพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป�  

5. ร3วมรับผิดชอบในการรับและจำหน3ายผู'ปzวยโดยประสานงานกับอาจารย1ภายในสายงานของตน 

6. ร3วมรับผิดชอบในการเตรียมผ3าตัดดูแลผู'ปzวยท้ังก3อนและหลังผ3าตัด  

7. ร3วมรับผิดชอบในตรวจความสมบูรณ1ของเวชระเบียนในสาย ให'ทันตามกำหนดเวลาของ รพ. 

8. เข'าร3วม activity ต3างๆ ตามท่ีกองฯได'จัดไว' ให'ความรู' เสนอแนะความคิดเห็น 

9. รับผิดชอบอยู3เวรตามท่ีได'รับมอบหมาย 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๒๒ 

10. มีส3วนร3วมอยู3ในคณะกรรมการหลักสูตรแพทย1ประจำบ'านสาขาประสาทศัลยศาสตร1 โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล'า 

11. แพทย1ประจำบ'านป�ท ี ่  5  จะต'องส3ง portfolio, research progression และ log book ให'กับ

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตรวจทุก 6  เดือน 

 

แพทย6ประจำบ:านปQที่ 4 

1. มีส3วนรับผิดชอบ  (มีอำนาจเต็มและสิทธ์ิ) ในการควบคุมดูแลการทำงานของ นพท. แพทย1ฝuกหัด และ   

แพทย1ประจำบ'านในสาย 

2. ร3วมรับผิดชอบผู'ปzวยทุกรายกับแพทย1ประจำบ'าน ท่ีรับไว'ในสายงานของตน 

3. ให'ความร3วมมือต3อการเรียนการสอนท้ังภายในกองและภาควิชา  

4. ให'การสอนและแนะนำแก3 นพท. แพทย1ฝuกหัดและแพทย1ประจำบ'านรุ3นน'อง 

5. เป7นผู'รับผิดชอบหลักส3วน Order ในการเตรียมผ3าตัดดูแลผู'ปzวยทั้งก3อนและหลังผ3าตัด การเขียน 

operative note และ discharge plan 

6. ร3วมรับผิดชอบในตรวจความสมบูรณ1ของเวชระเบียน ให'ทันตามกำหนดเวลาของ รพ. 

7. เข'าร3วม activity ต3างๆ ตามท่ีกองฯได'จัดไว' นำเสนอ topic review  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

8. รับผิดชอบอยู3เวรตามท่ีได'รับมอบหมาย 

9. มีหน:าท่ีบรรยายสอนวิชา Basic Neurosurgery สำหรับแพทย6 นักศึกษาแพทย6ท่ีเข:ารับการอบรม

ในหน#วยศัลยกรรมประสาท 

10. แพทย1ประจำบ'านป�ที ่ 4  จะต'องส3ง portfolio, research progression และ  log book ให'กับ

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตรวจทุก 6  เดือน 

 

แพทย6ประจำบ:านปQที่ 3 

1. รับผิดชอบผู'ปzวยทุกรายท่ีรับไว'ในสายงานของตน 

2. ให'ความร3วมมือต3อการเรียนการสอนท้ังภายในกอง และภาควิชา  

3. ให'การสอนและคำแนะนำแก3 นพท. แพทย1ฝuกหัดและแพทย1ประจำบ'าน  

4. เป7นผู'รับผิดชอบหลักร3วมในส3วน Order ในการเตรียมผ3าตัดดูแลผู'ปzวยทั้งก3อนและหลังผ3าตัด การ

เขียน operative note และ discharge plan 

5. เริ่มทำการวิจัยและเสนอผลงานเบื้องต'น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป7นแพทย1ประจำบ'านป�

ท่ี4 

6. รวบรวมสถิติการผ#าตัดภายในสายทุกเดือนเพ่ือจัดทำ monthly report & MM conference 

7. ร3วมรับผิดชอบงานธุรการภายในสายทั้งหมด เช3น จัดตารางผ3าตัดและส3งใบ set ผ3าตัด,  เขียนใบขอ

อนุมัติใช'ยาต3างๆหรือการ investigation ฯลฯ 

8. เข'าร3วม activity ต3างๆ ตามท่ีกองฯได'จัดไว' นำเสนอ topic review ตามท่ีได'รับมอบหมาย 
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9. รับผิดชอบอยู3เวรตามท่ีได'รับมอบหมาย 

10. รับผิดชอบเรื่องใบ consult จากต#างแผนกหรือกอง เพ่ือให:การดูแลผู:ป�วยเหล#านี้เป�นไปด:วยความ

เรียบร:อย 

11. แพทย1ประจำบ'านป�ที ่ 3  จะต'องส3ง portfolio, research progression และ  log book ให'กับ

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตรวจทุก 6  เดือน 

 

 

แพทย6ประจำบ:านปQที่ 2 

1. ทำงานภายในสายของตนภายใต'การดูแลของแพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 3, 4 และอาจารย1ในสายงานน้ัน 

2. ร3วมประชุมในการเรียนการสอนต3างๆ ตามท่ีกำหนดไว'ในรายการของกองหรือตามท่ีได'รับมอบหมาย 

3. รับผิดชอบหลักในการรับผู:ป�วยเขียน admission note ตามท่ีได:รับมอบหมาย เขียน progress 

note และ discharge summary   

4. ช3วยผ3าตัดและทำผ3าตัดในรายท่ีกำหนดไว' 

5. มีหน:าที่เป�นพี่เลี้ยง และควบคุมแพทย6ประจำบ:านปQที่ 1,  แพทย6ฝCกหัดในสาย โดยมีแพทย1ประจำ

บ'านป�ท่ี 3, 4 เป7นผู'ร3วมรับผิดชอบ 

6. ทำหน:าที่ดูแล นพท. ภายในสายของตนและตาม นพท. ให'พร'อมดูแลและศึกษาผู'ปzวยทั้งเวลาปกติ

และฉุกเฉิน 

7. แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 2 จะต'องเสนอผลงานการนำเสนอ โครงร3างงานวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณา

เล่ือนช้ันเป7นแพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 3 

8. รวบรวมสถิติการผ#าตัดภายในสายทุกเดือนเพ่ือจัดทำ Weekly report 

9. รับผิดชอบอยู3เวรตามท่ีได'รับมอบหมาย 

10. ช3วยแพทย1ประจำบ'านป�ที่ 3 รวบรวมสถิติการผ3าตัดภายในสายเพื่อทำ monthly report และช3วย

เตรียม grandround ในแต3ละเดือน 

11. แพทย1ประจำบ'านป�ที ่ 2  จะต'องส3ง portfolio, research progression และ  log book ให'กับ

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตรวจทุก 6  เดือน 

 

แพทย6ประจำบ:านปQที่ 1  

1. ทำงานภายในสายของตนภายใต'การดูแลของแพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 2,  3,  4 และอาจารย1ในสายงาน 

2. ร3วมประชุมในการเรียนการสอนต3างๆ ตามท่ีกำหนดไว'ในรายการของกองหรือตามท่ีได'รับมอบหมาย 

3. มีหน:าท่ีรับผู:ป�วยทุกสายและช#วยเขียน admission note ,  progress note  ตลอดจน 

discharge summary ภายใต:การดูแลของแพทย6ประจำบ:านช้ันปQท่ี 2  

4. ช3วยผ3าตัดและทำผ3าตัดในรายท่ีกำหนดให' 

5. ช3วยงานและเป7นพ่ีเล้ียงให'แพทย1ฝuกหัดในสายงานของตน 
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6. ทำหน:าที่ดูแล นพท. ภายในสายของตนและตาม นพท. ให'พร'อมดูแลและศึกษาผู'ปzวยทั้งเวลาปกติ

และฉุกเฉิน 

7. แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 1 จะต'องริเริ่มนำเสนอโครงร3างการวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้นเป7น

แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 2 

8. รับผิดชอบอยู3เวรตามท่ีได'รับมอบหมาย 

9. ช3วยแพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 2 รวบรวมสถิติการผ3าตัดภายในสายเพ่ือทำ Weekly report 

10. แพทย1ประจำบ'านป�ท ี ่  1 จะต'องส3ง portfolio, research progression และ  log book ให'กับ

อาจารย1ท่ีปรึกษาแพทย1ประจำบ'านตรวจทุก 6  เดือน 
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การปฎิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
 

1. การขึ ้นปฏิบัติงานบน ward กองเริ ่มไม3เกิน 07.00 น. ในวันราชการและไม3เกิน 08.30 น. ใน

วันหยุดราชการ แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 4-5 มีหน'าที่รับผิดชอบ case ทุก case ในสาย โดยแบ3งงาน

การ round และปฏิบัติงานให'แก3แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 3, 2 และ 1 แพทย1ฝuกหัดและ นพท. ตาม

ความเหมาะสม 

2. การรับปรึกษาในฐานะแพทย1เวรอยู3ต้ังแต3 16.00 น.-08.00 น.ของวันรุ3งข้ึน 

แพทย6ประจำบ:านปQที ่ 1 หรือ 2 ทำหน'าที เป7น first call  ทำหน'าที ่รับปรึกษาดูแลผู 'ปzวยทาง

ศัลยกรรมประสาทจากห'องฉุกเฉินและดูแลผู'ปzวยที่อยู3ใน ward ทั้งหมด เตรียมผู'ปzวยก3อนผ3าตัด เข'า

ช3วยผ3าตัด ดูแลผู'ปzวยหลังผ3าตัด โดยท่ี 

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 2 ทำหน'าท่ีเป7น second call  

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 3 เป7น third call  

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 4-5 เป7น fourth call  
 

การปฎิบัติ 
 

1. แพทย1 first call จะมารับปรึกษาก3อนโดยมี นพท. และแพทย1ฝuกหัดพร'อมดูผู'ปzวยด'วย 

- แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 1  ต'องรายงานให'แพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 2  (second call) ทราบทุก case  

- แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 2  ต'องรายงานcase ทุก case และปรึกษาแพทย1ประจำบ'านป�ที่ 3, 4 และ 5  

ตามลำดับ 

- แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 3 ต'องรับผิดชอบ case ทุก case ในเวรและให'ปรึกษาแพทย1ประจำบ'านป�ที่ 4 

และ 5 ก3อนปรึกษา staff 

- ถ'าเป7น case ที่ต'องปรึกษา staff  กรณีเป7น case เก3าใน ward ให'ปรึกษาอาจารย1เจ'าของไข'ก3อน 

กรณีติดต3อไม3ได' หรืออาจารย1ไม3สะดวกที่จะมาร3วมดู case ให'ปรึกษา staff เวรของวันนั้น  กรณีตาม 

staff  เวรไม3ได' ให'ติดต3อ หัวหน'าหน3วยศัลยกรรมประสาทให'ทราบตามลำดับ 

2. ให'แพทย1ประจำบ'านทุกคนรับผิดชอบอยู3เวรดังตารางเวรซึ่งแจ'ง และได'รับอนุมัติจากหัวหน'าแพทย1             

ประจำบ'าน 

3. แพทย1ประจำบ'านที่อยู3เวร จะต'องปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล และสามารถตามหรือติดต3อได'ทันที 

และห'ามอยู3เวรซ'อนกับเวรห'องฉุกเฉิน หรือภารกิจอ่ืนๆ 

4. แพทย1ประจำบ'านป�ที่ 4-5 จะต'องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย1ประจำบ'าน

ทั้งหมดที่อยู3เวรรวมทั้งแพทย1ฝuกหัด และ นพท. ตามสายงาน มีหน'าที่ในการส3งเวรต3อ ให'แพทย1ประจำ

บ'านป�ที ่ 1 เวรต3อมาทราบ ใน case ที ่ Complicated เพื ่อทราบปyญหาและแนวทางการรักษาท่ี

ต3อเน่ือง 
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     ข:อมูลสถาบันฝCกอบรม 

หน#วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรมและภาควิชาศัลยศาสตร6 
1. สถานท่ี  

1.1 สำนักงาน 

- สำนักงานผู'บังคับบัญชาและสำนักงานเลขานุการแพทย1ประจำบ'าน กองศัลยกรรม 

       ต้ังอยู3ท่ีช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล'า 

- สำนักงานหน3วยประสาทศัลยศาสตร1 ต้ังอยู3ท่ีช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ห'องพักแพทย1ประจำบ'าน อยู3ช้ันท่ี 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

1.2 ห:องประชุมประสาทศัลยศาสตร6 2 ห:อง 

- ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา จุประมาณ 40 คน อยู3ช้ัน 7 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ห'องประชุมห'องวิจัยประสาทศัลยศาสตร1 จุได'ประมาณ 20  คน อยู3ช้ัน 8 อาคาร

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

1.3 ห:องผ#าตัดใหญ# ต้ังอยู#ท่ีช้ัน 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

   จำนวนห'องผ3าตัดใหญ3ท้ังหมด   10 ห'อง 

   โดยมีสัดส3วนการใช'ห'องท้ังหมด ดังน้ี 

 

ตาราง SET ผ#าตัด กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกล:า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 
                       

วันห:อง 
วันจันทร6 วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร6 

ห:อง 1 GEN 1 NEURO PLASTIC NEURO PLASTIC 

ห:อง 2 URO GEN 3 PEDIATRIC NEURO PEDIATRIC 

ห:อง 6 GEN 2 GEN 2 PLASTIC GEN 2 GEN 1 

**ห:อง 4** EMERGENCY ( SET CASE ที่ห:องผ#าตัด ) 

**ห:อง 5** ---------------------------------------------------CVT----------------------------------------------------------- 

ห:อง 9 CVT GEN 3 CVT CVT GEN 1 

ห:อง 14 OB-GYN TUR  (URO) OB-GYN TUR OB-GYN 

ห:อง 7 PROCTO URO PROCTO URO GEN 3 

ห:อง 12 OB-GYN OB-GYN OB-GYN OB-GYN OB-GYN 

ห:อง 

Trauma 

ตึกอุบัติเหตุฯ 

ชั้น 3 

 

GEN 1   (1, 3, 5) 

 PROCTO  (2, 4) 

 

NEURO  (1, 3, 5) 

GEN 3  (2, 4) 

 

PROCTO  (1, 3, 5) 

GEN 3  (2, 4) 

 

GEN 2 

 

PLASTIC  (1, 

3, 5) 

GEN 3  (2, 4) 

 ห'องผ3าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8    โทรศัพท1   :    93142 – 43               ห'องรอฟ¬น   :   94020,  94023 

 ห'องผ3าตัด ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 3                      โทรศัพท1   :    93415,  93419     
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 แผนกห'องฉุกเฉิน                                      โทรศัพท1   :   93403                                                                                              

UPDATE,  2017 

                                                                      

    

 

 

จำนวนเตียงของโรงพยาบาล       900   เตียง 

 

   จำนวนเตียงศัลยกรรมท้ังหมด     167    เตียง 

   จำนวนเตียงหออภิบาลผู'ปzวยหนัก        10     เตียง 

   จำนวนเตียงหออภิบาลผู'ปzวยเด็กหนัก         5    เตียง 

   จำนวนเตียงประกันสังคม                            3      เตียง       

   จำนวนเตียงแก'ปyญหา                                6      เตียง   

          

 โดยแบ#งเป�น   ศัลยกรรมท่ัวไป       71      เตียง 

   ประสาทศัลยศาสตร6      24   เตียง 

   ศัลยกรรมตกแต3ง         16  เตียง 

   ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก     19  เตียง 

   ศัลยกรรมยูโรวิทยา      28  เตียง 

   ห'องพิเศษศัลยกรรม      42  เตียง 

   Burn Unit           2      เตียง 

   เตียงอุบัติเหตุ       53  เตียง 

1.5 ห'องสมุด 

   ห'องสมุดรวมของโรงพยาบาล 

   ห'องสมุดแพทย1ประจำบ'านประสาทศัลยศาสตร1 

1.6 ห'องสวนหลอดเลือด (Angiogram Unit) ต้ังอยู3ท่ีช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

1.7 ห'องผ3าตัด Hybrid (Angiogram) ต้ังอยู3ท่ีช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

1.8 ห'องตรวจโรคศัลยกรรมประสาทศัลยกรรม 8   ห'อง วันจันทร1 และวันพุธ 

   ห'องผ3าตัดเล็ก    2   เตียง 

   ห'องทำแผล    2   เตียง 

2.   บุคลากร 

2.1 อาจารย6ประสาทศัลยศาสตร6 

อาจารย6ประจำหลักสูตร 

** ห้องผ่าตดัอบุัตเิหตุ ตั/งอยู่ที4 ชั/น 1-2 ตกึอบุัตเิหตุ 

** จาํนวนห้องผ่าตดัทั/งหมด    3  ห้อง 
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1. พล.ต.สิรรุจน1              สกุลณะมรรคา 

2. พ.อ.พีระ                   นาคลออ 

3. พ.อ.ภาสกร                วิราวรรณ 

4. พ.อ.ธนกร                  เทียนศรี 

5. พ.อ.ประทีป               พลเทียร 

6. พ.ท.ฐปนัตว1               จันทราภาส 

7. พ.ท.กรณรักษ1             อุรัสยะนันทน1 

8. พ.ต.บุญโชติ              เคียงกิติวรรณ 

9. พ.ต.วีระวงศ1          แสงโพธ์ิสุข 

10. พ.ต.ภาณุ                  บุญต3อเติม (ศึกษาต3อ) 

อาจารย6พิเศษ 

1. พ.อ.ปรเมศรว1   ลัดพลี 

 

        2.2 อาจารย6แพทย6 สาขาอ่ืน 

 - วิสัญญีแพทย1        14    ท3าน 

 - รังสีแพทย1           18    ท3าน 

 - พยาธิแพทย1  9     ท3าน 

 2.3 เจ:าหน:าท่ีประจำหน#วยศัลยกรรมประสาท 1 ท#าน 
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รายละเอียดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรแพทย6ประจำบ:าน  

สาขาประสาทศัลยศาสตร6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

 

กิจกรรมทางวิชาการหลัก 
 

1.Morbidity and Mortality Conference (MM) and Monthly Report 

วัตถุประสงค6 

1.  เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'าน และอาจารย1 ทราบถึงสาเหตุ และอาการของโรคแทรกซ'อน และการ

เสียชีวิตของคนไข'ท่ีอยู3ในความดูแล 

2.  เพ่ือพิจารณาศึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาวิธีป�องกัน หลีกเล่ียง และให'การรักษาโรคแทรก

ซ'อน และ/หรือสาเหตุของการเสียชีวิต 

3.  เพ่ือให'การรักษาผู'ปzวยอย3างดีท่ีสุดไปในภายหน'า โดยประเมินผลจากข'อมูลแต3ละระยะ 

สถานท่ี  ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   8.30 – 10.00น ศุกร1สุดท'ายของเดือน 

วิธีดำเนินการ 

1. เลือกผู'ปzวยเสียชีวิตหรือผู'ปzวยทุพพลภาพ ในเดือนน้ัน และสรุปจำนวนเคสในเดือนน้ันๆ โดย

จำแนกเป7นกลุ3มโรคตามท่ี อฝส กำหนด  

2.  หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านหรือแพทย1ประจำบ'านท่ีอาวุโสท่ีสุดของแต3ละสายท่ีดูแล เป7นผู'รับผิดชอบ

ในการเก็บรวบรวมข'อมูลผู'ปzวยเพ่ือเสนอต3อท่ีประชุมโดยเน'นประเด็นท่ีมีความสำคัญในรายน้ันๆ 

3.  หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านของแต3ละสายเรียนให'อาจารย1ผู'รับผิดชอบผู'ปzวย หรืออาจารย1ผู'มีส3วนท่ี

เก่ียวข'องทราบล3วงหน'า และนำรายละเอียดปรึกษากับอาจารย1ผู'รับผิดชอบ conference เพ่ือร3างข'อสรูป ข'อมูล 

และพิจารณารายละเอียด และหัวข'อท่ีควรจะนำมาอภิปรายและกำหนดตัวผู'ท่ีจะเป7นผู'นำเสนอในท่ีประชุม 

4.  ให'หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านหรือแพทย1ประจำบ'านท่ีอาวุโสท่ีสุดซ่ึงเป7นผู'รับผิดชอบในผู'ปzวยรายน้ัน  

วางแผนวิธีการนำเสนอในท่ีประชุม ตลอดจนการเตรียมข'อมูลต3างๆ  รวมท้ังฟ§ล1มเอ็กซเรย1ให'พร'อมก3อนท่ีจะ

นำเสนอในท่ีประชุม  

5.  ขอให'การนำเสนอในท่ีประชุมเป7นไปด'วยความกระชับ และได'ผ3านการกล่ันกรองและเตรียมพร'อม

อย3างเหมาะสมเพ่ือมิให'เสียเวลาไปโดยเปล3าประโยชน1 

6.  ผู'เข'าร3วมการประชุมประกอบด'วยอาจารย1 และแพทย1ประจำบ'าน โดยไม3อนุญาตให'นักศึกษาแพทย1

เข'าฟyง 
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2. Weekly Report 

วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือให'รู'ถึงจำนวนผู'ปzวยในของหน3วยอย3างละเอียดท่ีให'การบริการในเวลา 1 สัปดาห1 

2. เพ่ือให'รู'ถึงจำนวน และชนิดของการผ3าตัดในช3วงเวลาท่ีดังกล3าว 

3. ให'นักศึกษาแพทย1, Extern, Resident และ Staff ในหน3วย ทราบถึงการรักษา การดำเนินโรค ปyญหา

แทรกซ'อน และการแก'ไขแก3ผู'ปzวยแต3ละราย เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการบริการให'ดีข้ึน 

4. เพ่ือให'การเรียนการสอนทางวิชาการเชิงลึกแก3แพทย1ประจำบ'านสาขาน้ัน ๆ 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   10.00 – 11.00น ทุกวันศุกร1 เว'นกรณีมีประชุมพิเศษ 

วิธีดำเนินการ 

1. ให' resident ป�ท่ี 1 หรือ 2 เป7นผู'รวบรวมสถิติการรับผู'ปzวยเข'าเป7นผู'ปzวยใน และผู'ปzวยท่ีผ3าตัดตาม ward 

ต3างๆ ก3อนนำเสนอ 

2. Resident ป�ท่ี 2 หรือ 3 จะเป7นผู'นำเสนอ ซ่ึงจะต'องศึกษา สรุปถึงการรักษา การดำเนินโรค ปyญหาแทรก

ซ'อน และการแก'ไขแก3ผู'ปzวยแต3ละราย โดยทำการสรุปประเด็นท่ีได'เรียนรู'ให'กระชับ 

3. ผู'เข'าร3วมประชุมประกอบด'วย Staff, Resident, และนักศึกษาแพทย1 

 

3. Topic review 

วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือเป7นการสอนแพทย1ประจำบ'าน และนักศึกษาแพทย1ให'ได'รับความรู'พ้ืนฐานและการปฏิบัติการรักษา

ในผู'ปzวยสาขาประสาทศัลยศาสตร1 

2. เพ่ือทบทวนปรับปรุงการดูแลรักษาผู'ปzวยสาขาประสาทศัลยศาสตร1 ให'ทันสมัย 

3. เพ่ือปรับปรุงทักษะการส่ือสาร การสอน การใช'ภาษาและความเป7นมืออาชีพแก3แพทย1ประจำบ'าน 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   8.00 – 9.00น ทุกวันจันทร1 เว'นกรณีมีประชุม Research progression และ Journal club 

วิธีการดำเนินการ 

1. แพทย1ประจำบ'านสาขาประสาทศัลยศาสตร1 เสนอหัวข'อเร่ืองกับอาจารย1ผู'ดูแล   

2. แพทย1ประจำบ'าน Elective หรือ Extern ต'องทำ Topic Review 1 คร้ังโดยจะทำในวันจันทร1 เสนอ

หัวข'อเร่ืองกับแพทย1ประจำบ'านผู'ดูแล   

3. ผู'เข'าร3วมการประชุมประกอบด'วย Staff, Resident, Extern และนักศึกษาแพทย1 

 

 

 

4. Journal Club 
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วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านรู'จักและสามารถค'นคว'าหาความรู'จากแหล3งความรู'อ่ืน ๆ ท่ีไม3ใช3ตำรา

ทางการแพทย1 

2. เพ่ือให'รู'จักชนิดของวิธีวิจัยและสามารถประเมินคุณค3าของงานวิจัยได'ว3ามีข'อดีข'อเสียอย3างไร  มี

ความน3าเช่ือถือเพียงไร 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   8.00 – 9.00น ทุกวันจันทร1 เดือนละคร้ัง  

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านเป7นผู'เลือกรายงานวิจัยท่ีจะนำเสนอให'อาจารย1ทราบ 

2. แพทย1ประจำบ'านผู'รับผิดชอบให'นำเสนอให'ส้ัน กระชับและได'ใจความ โดยเน'นถึงความน3าสนใจของ

รายงานการวิจัยฉบับน้ัน ๆ  และความน3าเช่ือถือรวมท้ังการนำไปประยุกต1ใช'กับการวิจัยต3อยอดหรือ

การดูแลผู'ปzวย 

 

5. Grand round 

วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือให'รู'ถึงการดูแลรักษา แบบองค1รวมต้ังแต3 ประวัติ การตรวจร3างกาย ส3งการตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัย 

แนวทางการรักษา Evidence-based medicine, Medical ethic ภาวะแทรกซ'อน รวมถึงการร3วมดูแล

ของสหวิชาชีพ ของผู'ปzวยอย3างละเอียด โดยเลือกเคสท่ีเป7นผู'ปzวยในท่ีน3าสนใจ 1 ราย 

2. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป�สามารถรวบรวมนำความรู'ต3างๆ มาใช'ในการอภิปราย และออก

ความเห็นในการดูแลรักษาผู'ปzวยรายน้ี 

3. เพ่ือให'ผู'ปzวยท่ีซับซ'อนท่ีต'องการ การตัดสินใจร3วมกันของอาจารย1แพทย1 

สถานท่ี หอผู'ปzวยใน 

เวลา   11.00 – 12.00น ทุกวันศุกร1 เว'นกรณีมีประชุมพิเศษ 

วิธีดำเนินการ 

1. ให'แพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี 2 หรือ 3 เป7นผู'ติดต3ออาจารย1เพ่ือทราบเคสท่ีจะทำการอภิปราย 

2. ให' resident ป�ท่ี 1 หรือ 2 เป7นผู'รวบรวมอภิปรายประวัติ การตรวจร3างกาย 

3. Resident ป�ท่ี 3 หรือ 4 จะเป7นผู'อภิปรายผลการตรวจเพ่ิมเติม สรุปถึงการรักษา การดำเนินโรค ปyญหา

แทรกซ'อน และการแก'ไขแก3ผู'ปzวย โดยทำการสรุปประเด็นท่ีได'เรียนรู'ให'กระชับ 

4. Chief Resident เป7นผู'สรุป และให'ความรู'เชิงลึกในโรคน้ันๆ 

5. ผู'เข'าร3วมประชุมประกอบด'วย Staff, Resident, และนักศึกษาแพทย1 

 

6. Research progresssion 
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วัตถุประสงค6  

1. นำเสนอเก่ียวกับความก'าวหน'างานวิจัย, ต้ังแต3 โครงร3างงานวิจัย งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง จนสรุปงานวิจัย 

และลงมือเก็บข'อมูล โดยอาจารย1ท่ีปรึกษางานวิจัยร3วมด'วย 

2. แพทย1ประจำบ'านสามารถนำข'อเสนอ แนวความคิดหรือวิธีการ ไปใช'ปรับปรุงในการทำงานวิจัยของ

ตนเองได' 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   8.00 – 9.00น ทุกวันจันทร1 เดือนละคร้ัง  

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านนำเสนอความก'าวหน'างานวิจัยให'อาจารย1ทราบ 

2. อาจารย1ท่ีปรึกษางานวิจัยให'คำแนะนำ และอาจารย1ทุกท3านร3วมกำกับดูแล 

3. กำหนดระยะเวลาการทำงานวิจัย เป�าหมาย และการนำเสนอคร้ังต3อไป 
 

7. Morning report 

วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือให'รู'ถึงการดูแลรักษาต้ังแต3 ประวัติ การตรวจร3างกาย ส3งการตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัย แนวทางการ

รักษา ของผู'ปzวยอย3างละเอียด โดยร3วมกันอภิปรายในเคสท่ีได'รับการปรึกษาในช3วงนอกเวลาทำการ 

หรือเคสซับซ'อนท่ีต'องการการตัดสินใจร3วม 

2. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป�สามารถรวบรวมนำความรู'ต3างๆ มาใช'ในการอภิปราย และออก

ความเห็นในการดูแลรักษาผู'ปzวยรายน้ี 

3. เพ่ือให'ผู'ปzวยท่ีซับซ'อนท่ีต'องการ การตัดสินใจร3วมกันของอาจารย1แพทย1 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   8.30 – 9.00น ทุกวัน เว'นกรณีมีประชุมพิเศษ 

วิธีดำเนินการ 

1. ให'แพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี 4 หรือ 5 เป7นผู'ติดต3ออาจารย1เพ่ือทราบเคสท่ีจะทำการอภิปราย 

2. ให' resident ป�ท่ี 1 หรือ 2 เป7นผู'รวบรวมอภิปรายประวัติ การตรวจร3างกาย 

3. Resident ป�ท่ี 3 หรือ 4 จะเป7นผู'อภิปรายผลการตรวจเพ่ิมเติม สรุปถึงการรักษา การดำเนินโรค ปyญหา

แทรกซ'อน และการแก'ไขแก3ผู'ปzวย โดยทำการสรุปประเด็นท่ีได'เรียนรู'ให'กระชับ 

4. Chief Resident เป7นผู'สรุป และให'ความรู'เชิงลึกในโรคน้ันๆ 

5. ผู'เข'าร3วมประชุมประกอบด'วย Staff, Resident, และนักศึกษาแพทย1 
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๓๓ 

8. Preoperative conference 

วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือให'รู'ถึงการดูแลรักษาต้ังแต3 ประวัติ การตรวจร3างกาย ส3งการตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัย แนวทางการ

รักษา ของผู'ปzวยอย3างละเอียด โดยร3วมกันอภิปรายในเคสท่ีจะได'รับการผ3าตัดในวันรุ3งข้ึน 

2. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านทุกช้ันป�สามารถรวบรวมนำความรู'ต3างๆ มาใช'ในการอภิปราย และออก

ความเห็นในการดูแลรักษาผู'ปzวยรายน้ี 

3. เพ่ือให'ผู'ปzวยท่ีซับซ'อนท่ีต'องการ การตัดสินใจร3วมกันของอาจารย1แพทย1 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   13.00 – 14.00น ทุกวันจันทร1 และพุธ 

วิธีดำเนินการ 

1. ให'แพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี 4 หรือ 5 เป7นผู'ติดต3ออาจารย1เพ่ือทราบเคสท่ีจะทำการอภิปราย 

2. ให' resident ป�ท่ี 1 หรือ 2 เป7นผู'รวบรวมอภิปรายประวัติ การตรวจร3างกาย 

3. Resident ป�ท่ี 3 หรือ 4 จะเป7นผู'อภิปรายผลการตรวจเพ่ิมเติม สรุปถึงการรักษา วางแผนการผ3าตัด ข'อ

ควรระวัง โดยทำการสรุปประเด็นท่ีได'เรียนรู'ให'กระชับ 

4. Chief Resident เป7นผู'สรุป และให'ความรู'เชิงลึกในโรคน้ันๆ 

5. ผู'เข'าร3วมประชุมประกอบด'วย Staff, Resident, และนักศึกษาแพทย1 

6. แพทย1ประจำบ'านผู'ทำการอภิปรายต'องสลับกันไปออกตรวจห'องตรวจโรคผู'ปzวยนอกเสมอ เพ่ือมิให'เกิด

การรอตรวจท่ีไม3จำเป7นแก3ผู'ปzวย 
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๓๔ 

กิจกรรมทางวิชาการพิเศษ 
 

1. Patho-X-ray-Neurosurgical conference 

วัตถุประสงค6  

1. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านได'รับความรู'จาก interdepartment conference ได'ความรู'เชิงลึกจากแพทย1

ผู'เช่ียวชาญทางประสาทศัลยศาสตร1 รังสีวินิจฉัยระบบประสาท และพยาธิวิทยาระบบประสาท 

2. ได'รับความรู' แนวคิด และประสบการณ1อ่ืนๆจากต3างสถาบัน 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี  สถาบันประสาท 

เวลา   8.00 – 9.00น ทุกวันพุธ เว'นกรณีมีประชุม Neuro-ortho-PM&R conference 

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านแต3ละสายเดินทางไปสถาบันประสาท และเข'าร3วมการประชุม   

2. แพทย1ประจำบ'านอาจได'รับมอบหมายให'ปรึกษาอาจารย1ผู'เช่ียวชาญท่ีสถาบันประสาทในเคสท่ีขอการ

ตัดสินใจร3วม 

 

2. Neuro-ortho-PM&R conference 

วัตถุประสงค6  

1. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านได'รับความรู'จาก interdepartment conference ได'ความรู'เชิงลึกทางระบบ

กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส'นประสาทจากแพทย1ผู'เช่ียวชาญทางประสาทศัลยศาสตร1 ออร1โธป§ดิกส1 

รังสีวินิจฉัย และกายภาพระบบประสาท 

2. ได'รับความรู' แนวคิด และประสบการณ1อ่ืนๆจากต3างภาควิชา 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี  ห'องประชุมรวมกองออร1โธป§ดิกส1 ตึก มวก 

เวลา   8.00 – 9.00น ในวันพุธท่ีกำหนด 

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านแต3ละสายเดินทางไปสถาบันประสาท และเข'าร3วมการประชุม   

2. แพทย1ประจำบ'านอาจได'รับมอบหมายให'ปรึกษาอาจารย1ผู'เช่ียวชาญในเคสท่ีขอการตัดสินใจร3วม 

3. แพทย1ประจำบ'านต'องแจ'งอาจารย1เจ'าของไข'ให'รับทราบเสมอ กรณีเคสน้ันได'รับเลือกให'นำมาเข'าในการ

อภิปราย 

4. กรณีแพทย1ประจำบ'านเป7นผู'อภิปรายเคสน้ัน ต'องแจ'งอาจารย1เจ'าของไข'ให'รับทราบเสมอ และต'องเป7นผู'

ติดต3ออาจารย1ต3างแผนกทุกท3านท่ีเก่ียวข'องมาเข'าร3วมการประชุม และเร่ิมการอภิปรายให'ตรงเวลาท่ี

กำหนดอย3างเคร3งครัด 
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๓๕ 

2. Neuromed-Sx conference 

วัตถุประสงค6  

1. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านได'รับความรู'จาก interdepartment conference ได'ความรู'เชิงลึกทางระบบ

ประสาทจากแพทย1ผู'เช่ียวชาญทางประสาทศัลยศาสตร1 และอายุรกรรมระบบประสาท 

2. ได'รับความรู' แนวคิด และประสบการณ1อ่ืนๆจากต3างภาควิชา 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   9.00 – 10.00น ในวันศุกร1ท่ีกำหนด 

วิธีดำเนินงาน  

แพทย1ประจำบ'านหากได'รับมอบหมายเป7นผู'อภิปราย ให'ปรึกษาอาจารย1ก3อนเสมอ 

 

3. Comprehensive epilepsy conference 

วัตถุประสงค6  

1. เพ่ือให'แพทย1ประจำบ'านได'รับความรู'จาก interdepartment conference ได'ความรู'เชิงลึกทางโรค

ลมชัก จากแพทย1ผู'เช่ียวชาญทางประสาทศัลยศาสตร1 กุมารแพทย1ระบบประสาท และอายุรกรรมระบบ

ประสาท 

2. ได'รับความรู' แนวคิด และประสบการณ1อ่ืนๆจากต3างภาควิชา 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี ห'องประชุมพลตรีนายแพทย1 บัวจันทร1 สกุลณะมรรคา ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา   14.00 – 15.00น ในวันท่ีกำหนด 

วิธีดำเนินงาน  

แพทย1ประจำบ'านหากได'รับมอบหมายเป7นผู'อภิปราย ให'ปรึกษาอาจารย1ก3อนเสมอ 

 

 

4. Multidisciplinary Team (MDT) Conference: Stroke round 

วัตถุประสงค6 

1. เป7น conference ท่ีทำร3วมกันของอาจารย1 แพทย1ประจำบ'าน พยาบาล อายุรแพทย1ระบบประสาท

ประสาทศัลยแพทย1 แพทย1กายภาพบำบัด แพทย1โภชนาการ พยาบาลหอผู'ปzวย พยาบาลศูนย1หลอด

เลือดสมอง นักกายภาพ เภสัช และนักโภชนบำบัด มาประชุมเพ่ือร3วมกันวางแผนการรักษาผู'ปzวยโรค

หลอดเลือดสมอง 

2. ได'รับความรู' แนวคิด และประสบการณ1อ่ืนๆจากต3างภาควิชา และทีมสหวิชาชีพ 

3. สามารถนำความรู'ท่ีได'ไปประยุกต1ใช'ในการดูแลรักษาผู'ปzวยได' 

สถานท่ี หอผู'ปzวย 
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๓๖ 

เวลา  13.00 – 14.00น ในวันท่ีกำหนด 

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านหากได'รับมอบหมายเป7นผู'อภิปราย ให'ปรึกษาอาจารย1เจ'าของไข'ก3อนเสมอ และเร่ิม

การอภิปรายให'ตรงเวลาท่ีกำหนดอย3างเคร3งครัด 

2. หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านผู'ร3วมดูแลผู'ปzวยต'องเข'าร3วมอภิปรายเสมอ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวิชาการพิเศษ ภาควิชาศัลยกรรม 
 

1. Surgery & Anesthetic Conference ทุกวันพุธท่ี 2 ของเดือน เวลา 08.00-09.00 น.  ณ ห'องประชุม

พลเอกชูฉัตรฯ ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

2. Trauma audit   ทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน   เวลา 0800 – 0900 น. ณ ห'องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ 

ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

3. Medical – Surgical Conference ทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00 น.  ประชุม 

โดยอายุรกรรม และศัลยกรรมสลับกันเป7นเจ'าภาพ 

4. Surgery & X-Ray, Patho Conference ทุกวันพุธท่ี 4 ของเดือน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ 

ห'องประชุมพลเอกชูฉัตรฯ ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

5. Basic Sciences lecture สำหรับแพทย1ประจำบ'านป�ท่ี 1 ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย1จะแจ'งให'

ทราบ 

6. Tumor Conference ทุกวันศุกร1ท่ีกำหนด 

วิธีดำเนินงาน  

1. แพทย1ประจำบ'านหากได'รับมอบหมายเป7นผู'อภิปราย ให'ปรึกษาอาจารย1เจ'าของไข'ก3อนเสมอ และเร่ิม

การอภิปรายให'ตรงเวลาท่ีกำหนดอย3างเคร3งครัด 

2. หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านผู'ร3วมดูแลผู'ปzวยต'องเข'าร3วมอภิปรายเสมอ 
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๓๗ 

Neurosurgery Conference 2018 - 2019 

Neurosurgery Unit Department of Surgery 

Phramongkutklao Hospital 
 

 จันทร1 อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร1 

Wk.1 

 

Morning report 
Research Progression 

(08.00-09.00) 

Morning 

report 

 

Neuro-radio-

pathological 

Conference 

สถาบันประสาท  

(08.00-09.00) 

Morning 

report 

Morning report 

Topic Review (09.00-10.00) 

Weekly report (10-11.00) 

Grandround (11-12.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

  

Wk.2 

 

Morning report 

Journal Club  

(08.00-09.00) 

Morning 

report  

 

Neuro- radio-

pathological 

Conference 

สถาบันประสาท 

(08.00-09.00) 

Morning 

report  

  

Morning report 

Topic Review (09.00-10.00) 

Weekly report (10-11.00) 

Grandround (11-12.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

  

Wk.3 

 

Morning report 

Topic Review  

(08.00-09.00) 

Morning 

report  

 

Orthopedic-

Neurosurgery-

PM&R   

Conference 

(08.00-09.00) 

Morning 

report  

 

 

Morning report 
Neuromedicine Neurosurgery 

Conference (09.00-10.00) 

Weekly report (10-11.00) 

Grandround (11-12.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

  

Wk.4 

 

Morning report 

Topic Review  

(08.00-09.00) 

Morning 

report  

 

Neuro- radio-

pathological 

Morning 

report  

 

Morning report 
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๓๘ 

Conference 

สถาบันประสาท 

(08.00-09.00) 

 

Morbidity-Mortality & Monthly Report 

ติดตามผล Log Book และ Portfolio 

(09.00-10.00) 

Weekly report (10-11.00) 

Grandround (11-12.00) 
ติดตามผล Log Book และ Portfolio 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

 Preoperative 

conference 

(13.00-14.00) 

 Neuropediatric-Neurosurgery 

Comprehensive Epilepsy Conference  

 

หมายเหตุ 

1. ถ'ามีการเปล่ียนแปลงต'องรายงานให'อาจารย1ผู'ควบคุมทราบก3อนล3วงหน'า 

2. activities ของ subspecialty จะมีอาจารย1แต3ละ subspecialty เป7นผู'ดูแล 

3. Morbidity-Mortality report และ Grandround ควรปรึกษาอาจารย1เจ'าของไข' และอาจารย1ผู'

กำกับการประชุมล3วงหน'า 
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๓๙ 

ทัศนคติท่ีจำเป�นต#อการปฏิบัติงานเป�นแพทย6ประจำบ:านศัลยกรรมประสาท 

1. มีความรับผิดชอบต3อหน'าท่ี 

2. เป7นท่ีพ่ึงท่ีดีของผู'ปzวย อดทนต3อผู'ปzวยท่ีเรียกร'องขอความช3วยเหลือ โดยเฉพาะผู'ปzวยท่ีด'อยการศึกษา

หรือท่ีกำลังมีความหวาดกลัว 

3. ไม3ผลัดหรือปyดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความรีบด3วนในการแก'ปyญหา หรือให'การรักษาแก3

ผู'ปzวย 

4. มีความซ่ือตรงต3อวิชาชีพ 

5. จะต'องค'นคว'าหาความรู'เพ่ิมเติมอยู3เสมอและเผยแพร3ให'แก3ผู'ร3วมวิชาชีพและบุคคลท่ัวไป 

6. คำนึงถึงเศรษฐกิจทางการแพทย1เช3น ค3าใช'จ3ายของผู'ปzวย การเสียเวลาประกอบอาชีพของผู'ปzวย เป7นต'น 

7. ควรรู'จักประมาณตน ควรปรึกษาผู'ท่ีมีประสบการณ1ความสามารถมากกว3าโดยไม3ลังเลในเม่ือตนเองไม3

สามารถรักษาผู'ปzวยน้ัน 

8. เป7นผู'มีมนุษยสัมพันธ1อันดีต3อเพ่ือนร3วมวิชาชีพ และผู'ร3วมงานทุกระดับ ตลอดจนผู'ปzวยและญาติ 

9. เป7นผู'มีความรับผิดชอบต3อสังคม 

 
 

เกณฑ6การลงโทษ 
 

แพทย1ประจำบ'านผู'ไม3ปฎิบัติตามระเบียบข'อบังคับ ประพฤติตนไม3เหมาะสม ไม3กระทำตาม

หน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมาย จะได'รับการลงโทษเป7นสำดับดังต3อไปน้ีคือ                     

1.ว3ากล3าวตักเตือน   

2.ตักเตือนเป7นลายลักษณ1อักษร  

3.ทัณฑ1บนร3วมกับการซ้ำหน3วย 

4.ให'ออกจากการฝuกอบรม 

แพทย1ประจำบ'านผู 'ไม 3ผ 3านการประเมินในส3วน Performance evaluation และ 360 

degrees evaluation จะต'องปฏิบัติ ปรับปรุงตนและทำการประเมินใหม3 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

หากไม3ผ3านจะได'รับการซ้ำหน3วยเป7นจำนวนเดือนที่เหมาะสมหรือถ'าซ้ำในหน3วยทั้งป�เป7นป�ที่สอง ให'

ออกจากการฝuกอบรม อาจให'ซ้ำท้ังป�ข้ึนกับการตัดสินของคณะอนุกรรมการการประเมินผล 

สำหรับผู'ที่ไม3ผ3านเฉพาะข'อสอบวัดผลปลายป� การประเมิน EPA จะให'มีการซ3อมในระยะเวลา 

1 เดือน ถ'ายังไม3ผ3านจะต'องฝuกอบรมซ้ำ 

 ในกรณีท่ีแพทย1ประจำบ'านกระทำความผิดร'ายแรงเป7นอันตรายหรือภัยคุกคามต3อผู'ปzวยหรือ

เพ่ือนร3วมวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย1อ่ืน  คณะอนุกรรมการมีสิทธ์ิในการข'ามข้ันตอนการลงโทษ

คำตัดสิน             ของอนุกรรมการถือเป7นสิทธิขาด 
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๔๐ 

การลง  Electronic Log Book 
 

แพทย1ประจำบ'าน ประสาทศัลยศาสตร1 ทั ่วไปมีหน'าที ่ในการลง Electronic Log book 

หลังจากได'ทำหัตถการใดๆก็ตามกับผู'ปzวย ไม3ว3าจะเป7นหัตถการท่ีทำเองหรือเป7นผู'ช3วยก็ตาม  

ข้ันตอนการลงข'อมูลใน Electronic Log book 
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๔๑ 

      

 

กำหนดการสอบ Intraining Examination 
 

ช3วง เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม  

ผู'สอบไม3ผ3านต'องสอบซ3อมในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

     Textbook ที่สำคัญในห:องสมุดของ แผนกศัลยกรรมประสาท รพ.รร.6  
 

Standard Textbook 

1. Youmans Neurological Surgery 7th Edition 

2. Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery, Third Edition  

3. Schmidek and Sweet: Operative Neurosurgical Techniques 

4. Handbook of Neurosurgery by Greenberg   

5. Neurology and Neurosurgery Illustrated, International Edition 

by Lindsay 

6. Principles of Neurosurgery, 2e by Richard G. Ellenbogen 

7. Atlas of Neurosurgical Techniques, 2nd edition by Sekhar 
 

Journal ที่แพทย6ประจำบ:านควรอ#านทุกเดือน 
 

 1. Neurosugery 

 2. Journal of Neurosurgery 

 3. Stroke 

 4. Neurosurgery Focus 

 5. Interventional Neuroradiology 

 6. Journal of Neurosurgery: Spine 

 7. Journal of Neurosurgery: Pediatric  

 

    -------------------------------------------------- 
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๔๒ 

Essential Core Topics for Neurosurgical Residents 
Basic Science in Neurosurgery 

Surgical Anatomy of the Brain (arterial, venous, and neural structures) 

Supratentorial Compartment 

Infratentorial Compartment 

Surgical Anatomy of the Skull Base 

Far Lateral Approach 

Retrosigmoid Approach 

Transpetrosal Approach 

Orbitozygomatic Approach 

Endoscopic Endonasal Approach 

Spinal Anatomy 

Neuroanesthesia: Preoperative Evaluation 

Coagulation for the Neurosurgeon 

Neuroophthalmology 

Neurootology 

Neurourology 

Overview of Neuroradiology 

Principle of CT and MRI 

Radiology of the Spine 

Physiologic Evaluation of the Brain with MRI 

Molecular Imaging of the Brain 

Principles of Neurocritical Care 

CSF Physiology 

Production and Flow of CSF 

Physiology of the CSF and ICP 

Extracellular Fluid Movement and Clearance in the Brain: The Glymphatic Pathway 

Basic Science of CNS Infection 

Molecular Biology and Genomics: A Primer for Neurosurgeons 

Neurons and Neuroglia 

Neuroembryology and Molecular Genetics of the Brain 

Blood-Brain Barrier 

Anatomy and Synaptic Connectivity of the Basal Ganglia 
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๔๓ 

Basic Science of Neurooncology 

An Overview of Current Histopathologic and Genetic Classifications 

Brain Tumor Immunology and Immunotherapy 

Brain Tumor Stem Cells 

Molecular Genetics and the Development of Targets for Glioma Therapy 

Genetic Origins of Brain Tumors 

Basic Science of Pain 

Anatomy and Physiology of Pain 

Molecular Basis of Nociception 

Pathophysiology of Surgical Nerve Disorders 

Biomechanical Basis of TBI 

CBF, Cerebral Metabolism, and Cerebral Ischemia 
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๔๔ 

สวัสดิการ ค#าตอบแทน และระเบียบการลา 
 

สวัสดิการ  

-แพทย1ประจำบ'านทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะรับสวัสดิการดังน้ี  

๑. สวัสดิการท่ัวไป ได'แก3 ชุดเคร่ืองแบบ บัตรประจำตัว โรงอาหาร ท่ีจอดรถ หอพัก ห'องสมุด สถานท่ีออกกำลัง

กาย  

๒. สวัสดิการการการรักษาพยาบาล  

๓. สวัสดิการหอพัก  

รายละเอียดสวัสดิการท่ัวไป  

๑. เคร่ืองแบบ แพทย1ประจำบ'านจะได'รับเส้ือเคร่ืองแบบจำนวน ๕ ตัว  

๒. บัตรประจำตัวแพทย1ประจำบ'าน โดยบนบัตรจะระบุ รูปถ3าย ช่ือ นามสกุลและกอง  

๓. โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมีร'านจำหน3ายอาหารราคาถูกดังน้ี  

-ร'านค'าสวัสดิการโครงอาหารโรงพยาบาลพระมงกุฎ ช้ัน ๑ และช้ัน ๒  

-ร'านอาหารท่ีตึกวิทยาลัยพยาบาล  

๔. สถานท่ีจอดรถ แพทย1ประจำบ'านสามารถจอดรถได'ท่ีอาคารจอดรถ 10 ช้ัน  

๕. ห'องสมุดประสาทศัลยศาสตร1 และห'องวิจัยกองศัลยกรรม 

๖. สถานท่ีออกกำลังกาย  

-สระว3ายน้ำและ fitness center ท่ีหอพักนักศึกษาแพทย1-สนามเทนนิส ข'างหอพักนักศึกษาแพทย1  

-ลานออกกำลังกายหน'าหอพัก แพทย1ประจำบ'าน  

- ห'องออกกำลังกายท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 

รายละเอียดสวัสดิการค#ารักษาพยาบาล  

๑. แพทย1ประจำบ'านท่ีมีต'นสังกัด สามารถใช'สิทธ์ิเบิกจ3ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และรับยาท่ีห'องจ3ายยาท่ัวไป  

๒. แพทย1ประจำบ'านสังกัดกลาโหม สามารถใช'สิทธ์ิเบิกจ3ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และรับยาท่ีห'องจ3ายยา

นายทหารสัญญาบัตร 

๓.แพทย1ประจำบ'านท่ีมีประกันสังคมโรงพยาบาลอ่ืน เตรียมสำเนาบัตรประชาชนย่ืนติดต3อฝุายวิชาการ

โรงพยาบาลรวบรวมเพ่ือส3งให'แผนกเวชระเบียนและสถิติฯ เพ่ือติดต3อปรับย'ายสิทธ์ิ  

 

รายละเอียดสวัสดิการหอพัก  

๑. การจัดสรรหอพัก แพทย1ประจำบ'านทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะได'รับหอพัก โดยจัดให'อยู3ห'องละ ๒-๔ คน โดยมี ๒ 

อาคารดังน้ี  

- อาคารอายุรกรรม ๘ ช้ันด'านหลังโรงพยาบาล  

- หอพักแพทย1ประจำบ'านบริเวณวิทยาลัยแพทย1ศาสตร1พระมงกุฎเกล'า  
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๔๕ 

๒. ค3าใช3จ3ายหอพัก  

- ค3าสาธารณูปโภคส3วนกลางเดือนละ ๕๐๐ บาท  

- ค3าไฟฟ�าเหมาจ3ายในอัตรา ๕๐๐ บาท ใน ๑๕๐ หน3วยแรกหากเกินจากน้ีให'เป7นไปตามท่ีการไฟฟ�านครหลวง

กำหนด- ค3าเคเบ้ิลทีวีเดือนละ ๕๕ บาท  

 

ค#าตอบแทนการปฏิบัติงาน  

๑. ในเวลาราชการ  

-แพทย1ประจำบ'านสังกัดอิสระ รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ จำนวน ๑๕๐๐๐ บาท  

-แพทย1ประจำบ'านท่ีมีต'นสังกัด เงินเดือนประจำตามหน3วยงานต'นสังกัด  

-แพทย1ประจำบ'านสังกัดกลาโหม เงินเดือนประจำตามช้ันยศ และประกาศของกระทรวงกลาโหม  

๒. นอกเวลาราชการ  

แพทย1ประจำบ'านจะได'ค3าตอบแทนการอยู3เวรนอกเวลาราชการของภาครังสีวิทยาและการอยู3เวรห'องฉุกเฉินเวร

เป7นจำนวนเงิน ๑๐๐๐๐ บาทต3อเดือน  

ระเบียบการลา  

การลาของแพทย1ประจำบ'าน  

๑. ลากิจ จะได'รับอนุญาตเฉพาะเม่ืออาจารย1เห็นว3าจำเป7นเท3าน้ัน  

-ให'ส3งใบลาล3วงหน'าไม3น'อยกว3า ๗ วัน  

-กรณีเร3งด3วน ให'ขออนุญาตอาจารย1ทาง โทรศัพท1แล'วส3งใบลาตามภายหลัง  

-ต'องผ3านการพิจารณาและได'รับอนุญาต จึงจะลาได'  

๒. ลาปzวย ลาได'เฉพาะกรณีตนเองปzวย  

-กรณีปzวยท่ีต'องหยุดพักผ3อน ต'องมีใบรับรองแพทย1  

-กรณีแพทย1นัดตรวจเป7นคร้ังๆ หรือการทำฟyน, ให'ขออนุญาตอาจารย1ผู'ดูแลแพทย1ประจำบ'านและอาจารย1ผู'

ควบคุมประจำวัน ล3วงหน'า ๓ วัน โดยจะนับเป7นการลากิจถ'าต'องขาดงาน แต3จะอนุโลมเป7นการขออนุญาต ถ'า

ไม3กระทบต3อการปฏิบัติงาน  

๓. เม่ือแพทย1ประจำบ'าน ปฏิบัติงานในหน3วย หรือแผนกต3างสถาบัน หรือโรงพยาบาลสมทบ ให'อาจารย1ผู'ดูแล

แพทย1ประจำบ'านน้ันๆ โดยจะเป7นผู'พิจารณาการอนุญาตหรือไม3อนุญาต และแพทย1ประจำบ'านต'องแจ'งให'

อาจารย1ประจำหลักสูตรประสาทศัลยสาสตร1 กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล'าทราบ พร'อมใบลา เพ่ือ

จะได'บันทึกการลาได'ครบถ'วน  

๔. ถ'าแพทย1ประจำบ'าน ลา และ / หรือขาด การปฏิบัติงาน เกินท่ีกำหนด หรือไม3ปฏิบัติตามระเบียบการลา๔

อาจารย1ผู'ดูแลแพทย1ประบ'าน จะเป7นผู'พิจารณาในข้ันต'น เช3น การตักเตือน และ/หรือ พิจารณารายงาน

ตามลำดับช้ัน เพ่ือกำหนดบทลงโทษต3อไป  
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๔๖ 

การลาประชุมวิชาการและการไป Elective  

๑. ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย (ป�ละ ๒ คร้ัง)  

- แพทย1ประจำบ'านทุกคนไปร3วมประชุมหากไม3ติดภารกิจใดๆ  

- แพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี ๑ และ แพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี ๒ ท่ีรับปรึกษาเวร ให'รับผิดชอบงานในหน3วยก3อน

เป7นลำดับแรก โดยสามารถหมุนเวียนคนไปร3วมประชุมได'  

๒. ประชุมวิชาการย3อย จัดโดยชมรม สมาคม หรือสถาบันต3างๆ 

- แพทย1ประจำบ'านให'ขออนุญาตกับอาจารย1เป7นคร้ังๆไป  

๔. การไป Elective ของแพทย1ประจำบ'านช้ันป�ท่ี ๓, ๔ และ ๕ (ท้ังใน/ต3างประเทศ) ช3วงเวลาท่ีไปของแต3ละคน

ต'องไม3ทับซ'อนกัน (รวมช3วงเวลาเดินทางด'วย) ให'หัวหน'าแพทย1ประจำบ'านแจ'งช3วงเวลาและสถานท่ีไป Elective 

ของแพทย1ประจำบ'านแต3ละช้ันป� ให'อาจารย1เห็นชอบ รับทราบในกรณีจำเป7นต'องมีช3วงเวลาทับซ'อนให'ช้ีแจง

เหตุผลให'ชัดเจน เพ่ือจะได'นำเสนอคณาจารย1หลักสูตรรับทราบ และให'อนุมัติเป7นกรณีพิเศษ  
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๔๗ 

การประเมินและเกณฑ6การประเมิน แพทย6ประจำบ:านประสาทศัลยศาสตร6  

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

๑. การประเมินรายปQ 

     เป7นการประเมินโดยมีการจัดสอบรายป� (in-training examination) ในช3วงเดือน มกราคม – 

พฤษภาคม ของทุกป�  

แพทย1ประจำบ'าน ช้ันป�ท่ี ๑ 

  สอบข'อเขียน  เกณฑ1การผ3านต'องได'คะแนนต้ังแต3 ร'อยละ ๒๐ ข้ึนไป  

 แพทย1ประจำบ'าน ช้ันป�ท่ี ๒ 

  สอบข'อเขียน  เกณฑ1การผ3านต'องได'คะแนนต้ังแต3 ร'อยละ ๓๐ ข้ึนไป  

 แพทย1ประจำบ'าน ช้ันป�ท่ี ๓ 

  สอบข'อเขียน  เกณฑ1การผ3านต'องได'คะแนนต้ังแต3 ร'อยละ ๔๐ ข้ึนไป  

 แพทย1ประจำบ'าน ช้ันป�ท่ี ๔ 

  สอบข'อเขียน  เกณฑ1การผ3านต'องได'คะแนนต้ังแต3 ร'อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

 แพทย1ประจำบ'าน ช้ันป�ท่ี ๕ 

  สอบข'อเขียน  เกณฑ1การผ3านต'องได'คะแนนต้ังแต3 ร'อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

หมายเหตุ : ประเมินไม3ผ3านในหัวข'อใดต'องเข'ารับการสอบซ3อม และจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ิมเติม

คะแนนคิดเป7นค3าเฉล่ียรวม ของคะแนนสอบท้ังหมด 

๒. การประเมินรายเดือน 

 แพทย1ประจำบ'าน  จะได'รับการประเมินจากอาจารย1 โดยมีแนวทางการประเมินและเกณฑ1การ

ประเมิน ดังน้ี 

๑. แบบประเมิน Chart Review เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องลงครบอย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๒. แบบประเมินการเข'าร3วมกิจกรรมทางวิชาการ และระยะเวลาการทำงาน เกณฑ1ผ3านต'อง

มากกว3า ร'อยละ ๘๐ 

๓. แบบประเมิน Portfolio เกณฑ1ผ3านต'องลงครบอย3างน'อยร'อยละ ๖๐ 

๓. การประเมินราย ๖ เดือน 

 แพทย1ประจำบ'าน จะได'รับการประเมินจากอาจารย1 โดยมีแนวทางการประเมินและเกณฑ1การ

ประเมิน ดังน้ี 

๑. แบบประเมิน Performance Evaluation หากได'เกณฑ1น'อยกว3าร'อยละ ๕๐  ต'องแก'ไขให'ได'

ภายใน ๓๐ วัน 

๒. แบบประเมิน 360 degree Evaluation หากได'เกณฑ1น'อยกว3าร'อยละ ๕๐ ต'องแก'ไขให'ได'

ภายใน ๓๐ วัน 
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๔๘ 

๓. แบบประเมิน Research Progression เกณฑ1ผ3านต'องลงครบ อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๔. การประเมินราย EPA, milestone 

 แพทย1ประจำบ'าน จะได'รับการประเมินจากอาจารย1 โดยมีแนวทาง การประเมินและเกณฑ1การ

ประเมิน ดังน้ี 

๑. แบบประเมินรวม EPA เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องสมบูรณ1อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๒. แบบประเมิน DOPs  เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องสมบูรณ1อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๓. แบบประเมิน Mini-CEXsเกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องสมบูรณ1อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๔. แบบประเมิน CbDs เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องสมบูรณ1อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๕. แบบประเมิน Conference Presentation Evaluation เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'อง

สมบูรณ1อย3างน'อยร'อยละ ๕๐ 

๖. แบบประเมิน Journal Club Evaluation เกณฑ1ผ3านตาม milestone ต'องสมบูรณ1อย3าง

น'อยร'อยละ ๕๐ 

หมายเหตุ : ประเมินไม3ผ3านในหัวข'อใดต'องเข'ารับการสอบซ3อม และจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ิมเติม 

คะแนนคิดเป7นค3าเฉล่ีย รวมของคะแนนสอบท้ังหมด 

      

หลักเกณฑ6 และ แนวทางการประเมินแพทย6ประจำบ:าน ประสาทศัลยศาสตร6 กองศัลยกรรม โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล:า 

- แบบประเมิน Performance Evaluation และแบบประเมิน 360 degree Evaluation เป7นแบบ

ประเมินทางออนไลน1 

- หากการสอบข'อเขียน ไม3ผ3านจะต'องจัดการสอบซ3อมภายใน ๓๐ วัน 

- หากการประเมินไม3ผ3าน ให'แก'ไขและทำการประเมินและผ3าน ข'อกำหนดภายใน ๓๐ วันถึงจะผ3านช้ัน

ป�ได' 

- การประเมินตาม EPA และ Milestone เป7น competency base 

- การผ3านช้ันป�ต'องได'ตามเกณฑ1ให'ครบท้ัง  ๔ หัวข'อการประเมิน ซ่ึงครอบคลุม EPA, Core 

Competencies, และ Milestone ตามหลักการ WFME 

หมายเหตุ  

- หากมีการประเมินไม3ผ3าน โดยได'แก'ไขปรับปรุงใน ๓๐ วันแล'ว ต'องมีการปฏิบัติการซ้ำในช้ันป�น้ันๆ 

- แพทย1ประจำบ'านสามารถย่ืนคำร'องอุทธรณ1ได' ภายใน ๑๕ วันหลังทราบผล 

- ผลการประเมินท่ีไม3ได'อยู3ในช้ันความลับ สามารถขอสำเนาได' 
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๔๙ 

 

 

 

ตารางแสดง EPA, Milestone และการประเมิน 

 
 

ตารางแสดง EPA และการประเมิน Competency 
 

EPA/ 

Competency 

Patient Care Knownledge Practice-based Learning 

and Improvement  

 

Professionalism System-based 

Practice 

EPA 1: Brain tumor ü ü ü ü ü 

EPA 2: Degenerative 

Spine 

ü ü ü ü ü 

EPA 3: Spine disease 

& trauma 

ü ü ü ü ü 

EPA 4: TBI ü ü ü ü ü 

EPA 5: Vascular ü ü ü ü ü 

EPA 6: Others ü ü ü ü ü 
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๕๐ 

 

 

 

ตารางแสดง แบบประเมินต#างๆ และการประเมิน Competency 
 

แบบประเมิน/ 

Competency 

Patient 

Care 

Knownledge Practice-

based 

Learning and 

Improvement  

 

Interpersonal 

and 

communication 

skills 

Professionalism System-

based 

Practice 

Mini-CEX: mini-

clinical 

evaluation 

excercise 

ü ü ü ü  ü 

CbD: case-based 

disscussion 

ü ü ü ü ü ü 

ChR: Chart 

review 

ü  ü ü ü ü 

CPE: Conference 

presentation 

evaluation 

 ü  ü ü  

DOPs: Direct 

Observe 

Procedural Skills 

ü  ü ü ü ü 

PE: performance 

evaluation 

ü ü ü ü ü ü 

360 degrees 

evaluation 

ü  ü ü ü ü 

Research 

Progression 

  ü ü ü  

Journal club 

evaluation 

 ü ü ü ü  
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๕๑ 

 

 
 

                      สถิติการสอบวุฒิบัตร แพทย6ประจำบ:านประสาทศัลยศาสตร6 
 

ป�การศึกษา เต็มโควต'า  (คน ) รับจริง  (คน ) ผลการสอบวุฒิบัตร หมายเหต ุ
2524 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2528 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2530 2 1 ผ3าน 1 คน - 
2531 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2532 2 2 ผ3าน 1 คน ลาออก 1 คน 
2533 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2534 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2535 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2536 2 1 ผ3าน 1 คน - 
2537 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2538 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2539 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2540 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2541 2 2 ผ3าน 2 คน - 
2542 3 2 ผ3าน 2 คน - 
2543 3 2 ผ3าน 1 คน ลาออก 1 คน 
2544 3 2 ผ3าน 2 คน - 
2545 3 2 ผ3าน 2 คน - 
2546 3 1 ผ3าน  1  คน - 
2547 3 2 ผ3าน  2  คน - 
2548 3 3   ผ3าน  3  คน - 
2549 3 1 ผ3าน  1  คน - 
2550 3 3 ผ3าน  2  คน ลาออก  1  คน 
2551 3 2 ไม3ผ3าน 1 คน ลาออก  1  คน 
2552 3 3 ผ3าน 3 คน - 
2553 3 3 ผ3าน 3 คน - 
2554 3 3 ผ3าน 3 คน - 
2555 3 2 ผ3าน 1 คน ลาออก  1  คน 
2556 3 3  ลาออก  1  คน 
2557 3 3   
2558 3 2  ลาออก  1  คน 
2559 3 2   
2560 3 2   
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๕๒ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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๕๓ 

 
 

แนวทางในการบนัทกึเวชระเบยีนผู้ป่วยสาํหรับแพทย์ตามเกณฑ์แพทยสภา 
 

 การบนัทกึเวชระเบียนผู้ ป่วย มีวตัถปุระสงค์เพืCอก่อให้เกิดความตอ่เนืCองในการดแูลรักษาผู้ ป่วย เกิดการสืCอสารทีCดี
ระหวา่งทีมผู้ให้บริการผู้ ป่วย และประกนัคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
 การบนัทกึข้อมูลทางคลนิิกของผู้ป่วยเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ดแูลรักษาผู้ป่วย ซึKงจะต้องทาํการ
บนัทกึข้อมูลนี Mด้วยตนเอง หรือกาํกับตรวจสอบให้มีการบนัทกึทีKถกูต้อง 
 
แนวทางในการบนัทกึเวชระเบียนผู้ ป่วยสําหรับแพทย์ มีดงันี O 
P.   ผู้ป่วยนอก ข้อมลูผู้ ป่วยทีCพงึปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
 S.S   อาการสาํคญัและประวตักิารเจ็บป่วยทีCสาํคญั 
 S.X   ประวตักิารแพ้ยา สารเคมี หรือสารอืCนๆ 
 S.Z   บนัทกึสญัญาณชีพ (Vital signs) 
 S.e   ผลการตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีCผิดปกตหิรือทีCมีความสาํคญัตอ่การวินิจฉยัหรือการให้การรักษาแก่ผู้ ป่วย 
 S.g   ปัญหาการวินิจฉยัโรคหรือการแยกโรค 
 S.i   การสงัการตรวจรักษาพยาบาล รวมตลอดถงึชนิดของยาและจํานวน 
 S.j   คําแนะนําอืCน ๆ ทีCให้แก่ผู้ ป่วย 
R.   ผู้ป่วยทีKรับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมลูผู้ ป่วยทีCพงึปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ ป่วย   ได้แก่ 
 X.S   อาการสาํคญัและประวตักิารเจ็บป่วยทีCสาํคญั 
 X.X   ประวตักิารแพ้ยา สารเคมีหรือสารอืCน ๆ 
 X.Z   ประวตักิารเจ็บป่วยในอดีตทีCสาํคญั ซึCงอาจสมัพนัธ์เกีCยวข้องกบัการเจ็บป่วยในครั Oงนี O 
 X.e   บนัทกึสญัญาณชีพ (Vital signs) 
 X.g   ผลการตรวจร่างกายทกุระบบทีCสาํคญั 
 X.i   การวินิจฉยัโรค หรือการแยกโรค 
 X.j   เหตผุลความจําเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาล และแผนการดแูลรักษาผู้ ป่วยตอ่ไป 
T.   ผู้ป่วยระหว่างนอนพกัรักษาในสถานพยาบาล   ข้อมลูทีCพงึปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
 Z.S   บนัทกึเมืCอมีการเปลีCยนแปลงทางคลนิิคของผู้ ป่วยทีCสาํคญัระหวา่งพกัรักษาตวัในสถานพยาบาล 
 Z.X   บนัทกึอาการทางคลนิิก และเหตผุลเมืCอมีการสัCงการรักษาพยาบาลหรือเพิCมเตมิ หรือเปลีCยนแปลงการ
รักษาพยาบาล 
 Z.Z   ผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การตรวจพิเศษตา่ง ๆ 
 Z.e   บนัทกึรายละเอียดการผา่ตดั การคลอด หรือการทําหตัถการตา่ง ๆ 
U.   เมืKอจาํหน่ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาล   ข้อมลูทีCพงึปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
 e.S   การวินิจฉยัโรคขั Oนสดุท้ายหรือการแยกโรค 
 e.X   สรุปผลการตรวจพบและเหตกุารณ์สาํคญัระหวา่งการนอนพกัรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการ
รักษาพยาบาลทีCผู้ ป่วยได้รับ 
 e.Z   สรุปการผา่ตดัและหตัถการทีCสาํคญั 
 e.e   ผลลพัธ์จากการรักษา 
 e.g   สถานภาพผู้ ป่วยเมืCอจําหนา่ยจากสถานพยาบาล 
 e.i   คําแนะนําทีCให้แก่ผู้ ป่วยหรือญาต ิ
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๕๔ 

V.   การสัKงการรักษาและการบนัทกึอาการทางคลนิิก   ควรบนัทกึด้วยลายมือทีCมีลกัษณะชดัเจนพอเพียงทีCผู้ อืCนจะอา่น
เข้าใจได้ หรือใช้การพิมพ์และแพทย์ผู้ รักษาผู้ ป่วยต้องลงนามกํากบัคําสัCง หรือบนัทกึทกุครั OงในกรณีทีCลายมือชืCออาจไมช่ดัเจน
ควรมีสญัลกัษณ์ซึCงทีมผู้ รักษาสามารถเข้าใจได้งา่ย ประกอบด้วย 
W.   การรักษาพยาบาลด้วยคาํพดูหรือทางโทรศัพท์   จะทําได้เฉพาะในกรณีทีCมีความจําเป็นรีบดว่นเพืCอความปลอดภยั
ของผู้ ป่วย หรือในกรณีการรักษาทีCไมก่่อให้เกิดผลร้ายตอ่ผู้ ป่วย 
 ทกุครั OงทีCมีการสัCงการรักษาพยาบาลด้วยคําพดู หรือทางโทรศพัท์ แพทย์ผู้สัCงการรักษาต้องลงนามกํากบัท้ายคําสัCง
โดยเร็วทีCสดุเทา่ทีCจะสามารถดําเนินการได้และอยา่งช้าทีCสดุไมค่วรเกิน Xe ชัCวโมง ภายหลงัการสัCงการรักษาดงักลา่ว 
Z.   แพทย์ผู้รักษาพยาบาลพงึทาํการบนัทกึข้อมูลทางคลนิิกต่าง ๆ   ดงักลา่วให้เสร็จสิ Oนโดยรวดเร็วภายหลงัเหตกุารณ์
นั Oน ๆ 
 บนัทกึเวชระเบียนควรมีความสมบรูณ์อยา่งช้าภายใน Sg วนั หลงัจากผู้ ป่วยถกูจําหนา่ยจากการรักษาพยาบาล 
 
หมายเหตุ 
 เพืCอประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยให้ตอ่เนืCอง  ควรเก็บรักษาบนัทกึเวชระเบียนไว้อยา่งน้อยทีCสดุ g ปี  นบั
จากวนัทีCผู้ ป่วยมาตดิตอ่รับการรักษาครั Oงสดุท้าย และก่อนทีCสถานพยาบาลจะทําลายเวชระเบียบดงักลา่ว ควรจะได้มีการ
ประกาศเพืCอให้ผู้ ป่วยทีCยงัประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมลูในเวชระเบียนดงักลา่ว สามารถคดัค้านการทําลายหรือทําการ
คดัลอก คดัสาํเนาข้อมลูเฉพาะสว่นของตนเพืCอใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๕๕ 

แบบประเมนิ EPA 1-6 

- Chart review 

- Mini-CEXs 

- CbDs 

- DOPs 

- Conference presentation evaluation 

- Journal club evaluation 

- Research Progression 

- แบบประเมนิ Portfolio 

- แบบประเมนิรวม EPA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๕๖ 

Chart Review for Neurosurgery Resident Training: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Date of review …………………………………. 

Diagnosis: …………………………………………………………… 

EPA:  [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine        [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

        [  ] 4. TBI                  [  ] 5. Vascular                [  ] 6. others      

   

ChR: (level 1-4): Resident Name: ………………………………………………… level ………… 

 

Skills  Below 

expectations 
Borderline Meet 

expectations 
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

  Performs a history      

  Performs physical examination      

  Interprets CT, MR, and angiographic studies      

  Progress note      

Overall review      

Comments 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staff: ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

ChR: (level 3-4):  

 

Skills  Below 

expectations 
Borderline Meet 

expectations 
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

  Preoperative order       

  Incorporate considerations of cost awareness and risk–

benefit analysis (SBL) 

     

  Operative note      

  Postoperative order      

  Discharge plan      

Overall review      

Comments 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staff: ………………………………………………………………………………. 

 

อาจารย1แพทย1 ให'คะแนน เดือนละ 1 คร้ัง 

Milestone 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 24 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้ง ต3อ EPA (รวม 6 ครั้ง) 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 48 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 2 ครั้ง ต3อ EPA (รวม 12 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๕๗ 

 

Mini-Clinical Evaluation Exercise: Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level …………… 

Diagnosis: ……………………………………………………………  

Date: ……………………………………………………… 

 

EPA:  [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine        [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

        [  ] 4. TBI                  [  ] 5. Vascular                [  ] 6. others       

 

Skills  Below 

expectations 
Borderline  Meet 

expectations  
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

1. Complete History taking      

2. Complete Physical Examination      

3. Communication & Presentation Skills      

4. Problem lists, Judgement      

Level 2-4      

5. Order and Investigations      

6. Describes Findings      

7. Provides Pre/Postoperative care      

8. Communicate effectively with patient and families 

(ICS)  

     

9. Incorporate considerations of cost awareness and 

risk–benefit analysis (SBL) 

     

10. Overall Clinical Care      

 

Comments (suggestions for development) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Staff: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Self comments 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Milestone 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 12 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations ข'อ1-4 อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ EPA (รวม 6 ครั้ง) 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอนช3วง 12-24 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ EPA (รวม 6 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๕๘ 

 

Case-based Discussion: Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level ………………………… 

Diagnosis: ……………………………………………………………  

Date: ……………………………………………………… 

 

EPA:  [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine        [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

        [  ] 4. TBI                  [  ] 5. Vascular                [  ] 6. others      

  
 

Skills  Below 

expectations 
Borderline  Meet 

expectations  
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

1. Differential Diagnosis from clinical finding      

2. Describes advanced imaging      

3. Interprets results of investigations      

4. Provides management      

5. Recognizes risks and complications      

6. Manage complications      

7. Professionalism      

8. Communicate effectively (ICS)       

9. Incorporate considerations of cost awareness and 
risk–benefit analysis (SBL) 

     

10. Overall Clinical Judgement      

 

Comments (suggestions for development) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Staff: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Self comments 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Milestone 
เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 36 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ EPA (รวม 6 ครั้ง) 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอนช3วง 48 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อยอีก 1 ครั้งต3อ EPA (รวม 6 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

๕๙ 

Direct Observe Procedural Skills for Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level …………… 

Diagnosis: …………………………………………………………… Procedure: ……………………………………… 

Surgery Date: ……………………………………………………… 

 

EPA:  [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine        [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

        [  ] 4. TBI                  [  ] 5. Vascular                [  ] 6. others 

(  ) Basic procedure             (  ) Complex procedure 

 

Skills  Below 

expectations 
Borderline  Meet 

expectations  
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

1. Prepares for procedure according to an agreed 

protocol 

     

2. Provides patient safety      

3. Special drug and equipment preparations      

4. Positioning      

5. Manual dexterity, correct tissue planes      

6. Seeks help where appropriate (own limitations)      

7. Hemostasis      

8. Postoperative care      

9. Communicate effectively with patient and families 

(ICS)  

     

10. Incorporate considerations of cost awareness 

and risk–benefit analysis (SBL) 

     

11. Completes documentation (OpNote)      

12. Overall ability to perform whole procedure      

Comments (suggestions for development) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Staff: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Self comments 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

Milestone 

เกณฑ1ผ3าน เมื่อครบการฝuกสอน 36 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งใน EPA 2,3,4  โดยมี Basic Procedures: level 2 full supervision 1 ครั้ง (รวม 3 ครั้ง) 

เกณฑ1ผ3าน เมื่อครบการฝuกสอน 48 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ  EPA โดยมี Basic Procedures level 3 supervision on demand 1 ครั้ง (รวม 6 ครั้ง) 

เกณฑ1ผ3าน เมื่อครบการฝuกสอน 56 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 2 ครั้งต3อ  EPA โดยมี Basic Procedures:  level 4 unsupervised 1 ครั้งและ Complex Procedures level 3 supervision on 

demand 1 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง) 

EPA Level of Supervision for this procedure 

(  )1. Observation 

(  )2. Full supervision 

(  )3. Supervision on demand 

(  )4. Unsupervised 

(  )5. Provide to colleagues



 
 

CONFERENCE PRESENTATION EVALUATION: Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level ………………………… 

CONFERENCE TOPIC: ……………………………………………………………  

Date: ……………………………………………………… 

 

EPA:  [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine        [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

        [  ] 4. TBI                  [  ] 5. Vascular                [  ] 6. others      

  

Skills  Below 

expectations 
Borderline  Meet 

expectations  
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

1. The Presenter was well organized and prepared.       

2. Presenter exhibited a good understanding of topic 
 

     

3. Presenter responded effectively to audience 

questions and comments.  
 

     

4. Presenter spoke clearly/effectively 
 

     

5. Slides / Visual aids: (organization, number, clarity)  
 

     

6. Oral Presentation & Delivery: (Confidence, eye 

contact, rate of speech, enunciation, appropriate use 

of pauses)  
 

     

7. Time for presentation used effectively 
 

     

8. Overall Performance: 
  

 

     

 

Comments (suggestions for development) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Staff: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Self comments 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Milestone 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 36 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ EPA 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอนช3วง 48 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อยอีก 1 ครั้งต3อ EPA 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

JOURNAL CLUB EVALUATION: Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 

Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level ………………………… 

Journal Article: ……………………………………………………………  

Date: ……………………………………………………… 

 

EPA:   [  ] 1. Brain Tumor     [  ] 2. Degenerative Spine         [  ] 3. Spine Trauma & Diseases  

         [  ] 4. TBI                  [  ]  5. Vascular                 [  ] 6. others      

  

Skills  Below 

expectations 
Borderline  Meet 

expectations  
Above 

expectations 

Unable to 

comment 

1.  

Paper Selection (importance, interest, general appeal):  
 

     

2.  

Background Knowledge & Introduction of Topic, Questions, 

and Experimental System:  
 

     

3.  

 Critical Analysis of Results:  
 

     

4.  

 Concise and Accurate Conclusions, Caveats, and Future 

Experiments or Implications:  
 

     

5.  

 Slides / Visual aids: (organization, number, clarity)  
 

     

6.  

 Oral Presentation & Delivery: (Confidence, eye contact, rate 

of speech, enunciation, appropriate use of pauses)  
 

     

7.  

Ability to Answer Questions from the Audience:  

7.1) What is the key question this study tries to answer? 

7.2) What are the main conclusions in this article? 

7.3) How does the article’s information relate to what you 

already know? 

7.4) Are there any biases in the design? 

7.5) Are there any important deficiencies in the presentation? 

7.6) Would the knowledge gained from the review assist your 

clinical practice? 
 

     

8. Overall Performance:  

  
 

     

 

Comments (suggestions for development) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Staff: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

 

Self comments 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Resident: ……………………………../ date./ …………………………………………………. 

Milestone 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอน 36 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อย 1 ครั้งต3อ EPA 

เกณฑ1ผ3าน: เมื่อครบการฝuกสอนช3วง 48 เดือนต'องได'ระดับ meet expectations อย3างน'อยอีก 2 ครั้งต3อ EP 



2 
 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

RESEARCH PROGRESSION EVALUATION FORM: Neurosurgery: Phramongutklao Hospital 
Version 1.19 

Resident Name: …………………………………………..............................………  Level …………………………    

Research Topic: ……………………………………………………………  

Date: ………………………………………………………    (ครั้งที่ ............๑ / ๒ / ๓............. ประจำป�การศึกษา .......๒๕..........) 

ยังไม3ได'หัวข'องานวิจัย   เริ่มทำวิจัยแล'ว  เสร็จสิ้นงานวิจัยแล'ว 

Progression by levels 

(Milestone) 

Below 

expectations 

Borderline  Meet 

expectations  

Above 

expectation

s 

Unable to 

comment 

Level 1.  

(  ) Paper Selection (เร่ิมติดต3อสอบถาม, มีหัวข'อท่ีสนใจ,  

(  ) ผ3านศึกษาอบรมกระบวนการวิจัยทางทฤษฎีแล'ว  

          

Level 2.  

(  ) Paper Selection (เร่ิมติดต3อสอบถาม, มีหัวข'อท่ี

สนใจ, มีการนำเสนองานวิจัยท่ีใกล'เคียง และคำถาม

งานวิจัย) 

(  ) ได'ปรึกษาอาจารย1ผู'รับผิดชอบงานวิจัยแล'ว 

(  ) ได'ปรึกษาอาจารย1ท่ีปรึกษาแล'ว 

(  ) เร่ิมเขียน Proposal   

     

Level 3.  

(  ) Research Proposal ใกล'เสร็จส้ิน 

(  ) Research Proposal  สมบูรณ1 

(  ) ส3งพิจารณา Ethic แล'ว 

(  ) ผ3านการพิจารณา Ethic  

     

Level 4.  

(  ) เร่ิมงานวิจัย เก็บข'อมูล 

(  ) เร่ิมเปรียบเทียบข'อมูลเชิงสถิติ  

     

Level 5.  

(  ) Full Paper รอตรวจสอบ 

(  ) Full Paper  สมบูรณ1 

(  ) Full Paper  ส3งพิจารณาตีพิมพ1 

(  ) Full Paper ได'รับการ Accept  

 

     

ภาพรวมในการนำเสนอคร้ังน้ี ความต้ังใจ รับผิดชอบงาน   

Overall Progression:   

     

 

 Comments (suggestions for development) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staff: …………………………………../ date./ ………………………………………………… 

Self comments 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 

Milestone เกณฑ1ผ3าน: หากไม3ได'ครบตาม level ท่ีกำหนดอาจารย1ผู'รับผิดชอบงานวิจัย และอาจารย1ท่ีปรึกษาร3วมปรับปรุงแก'ไข หากได'เกิน level ท่ีกำหนดให'ลงในช3อง Above 

expectations  
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

แบบประเมินแฟ±มสะสมผลงาน (Portfolio) แพทย6ประจำบ:าน  

สาขาประสาทศัลยศาสตร6 กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

ชื่อ........................................................................ สังกัด ....................................................................... 

ชั้นป�ที่  ..........๑.......๒......๓...,..๔.......๕...............   อาจารย1ที่ปรึกษา...........................................อาจารย1ที่ปรึกษางานวิจัย....................................... 
            ครบ    หมายเหตุ 

๑. ประวัติส#วนตัว ๑.๑ ข:อมูลทั่วไป 

๑.๒ ใบประเมินคะแนนเกณฑ6การรับแพทย6ประจำบ:าน 

๑.๓ ใบประกาศเกียรติคุณ และการบำเพ็ญประโยชน6 

  

๒. แบบประเมินกิจกรรมทางวิชาการ และ EPA ๒.๑  Journal Club Evaluation Form 

๒.๒  Conference Presentation Evaluation Form 

๒.๓  Case-based Discussion 

๒.๔ Chart Review 

๒.๕ Mini-Clinical Evaluation Exercise 

๒.๖ Direct Observation Procedures  

๒.๗ แบบประเมิน EPA รวม 

๒.๘ แบบประเมินการเข:าร#วมกิจกรรมวิชาการ และการ

ปฏิบัติงาน 

๒.๙ คะแนนสอบภายใน (In-Training Examination) 

  

๓. แบบประเมินความก:าวหน:าทางงานวิจัย ๓.๑ Research Progression Evaluation Form 

๓.๒ เอกสารรับรองโครงการวจิยั 

๓.๓ งานวิจัย  

  

๔. แบบประเมิน  Non-technical Skills และ 

Technical Skills 

๔.๑  Performance Evaluation Form 

๔.๒  360 degrees Evaluation Form 

๔.๓  ข:อมูล Logbook ประจำปQ 

  

๕. ประกาศนียบัตร และหลักฐานการศึกษาต#อเนื่อง ๕.๑ ทางความรู:เชิงทฤษฎ ี

๕.๒ เชิงปฏิบัติการ และทางหัตถการ 

  

๖. แบบตอบกลับ และประเมินตนเอง  ๖.๑ แบบตอบกลับ และประเมินตนเอง คำแนะนำต#อหลักสูตร 

๖.๒ แบบประเมินตอบกลับ จากอาจารย6ที่ปรึกษา  

๖.๓ แบบประเมินตอบกลับจากการศึกษา Elective 

  

๗. การเข:าร#วมกิจกรรมส#วนรวม กิจกรรมการสอน 

การประกันคุณภาพ และการบำเพ็ญประโยชน6 

๗.๑ กิจกรรมระบบประกันคุณภาพ 

๗.๒ กิจกรรมการสอน และบำเพ็ญประโยชน6 
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

 

 

ปีการศึกษา           

EPA/Milestone Level 1 pass Level 2 pass Level 3 pass Level 4 pass Level 5 pass 

EPA 1: Brain 
tumor 

Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  

 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    

     DOPs  DOPs    
EPA 2: 
Degenerative 
Spine 

Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  

 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    
       DOPs    
EPA 3: Spine 
disease & trauma 

Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  

 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    
       DOPs    
EPA 4: TBI Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  
 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    
       DOPs    
EPA 5: Vascular Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  
 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    
     DOPs  DOPs    
EPA 6: General 
Neurosurgery 

Mini-CEX  Mini-CEX  JCE  JCE  MCQ  

 MCQ  ChR  ChR  ChR  DOPs  
   MCQ  MCQ  MCQ    
     CbD  CbD    
     CPE  CPE    
     DOPs  DOPs    
           

EPA: Entrustable Professional Activities, Mini-CEX: mini-clinical evaluation excercise, ChR: Chart review, MCQ: Multiple 
Choice Question, CbD: Case based discussion, DOPs: Direct observation procedural skills, Sx Skill: Surgical Skills, JCE: Journal 
club evaluation, CPE: Conference presentation evaluation  

แบบประเมิน EPA รวม 
แพทย1ประจำบ'านประสาทศัลยศาสตร1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล'า 

ช่ือ.....................................................   อาจารย1ท่ีปรึกษา .......................................... 
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

 

แบบประเมินการเข:าร#วมกิจกรรมวิชาการ และการปฏิบัติงาน 

สาขาประสาทศัลยศาสตร6 กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

ชื่อ............................................................................ชั้นป�ที่  ..........๑.......๒......๓...,..๔.......๕...............   

เดือน ........................................................ ป�การศึกษา...................................... อาจารย1ที่ปรึกษา.............................................................. 

   คิดเป�นร:อยละ หมายเหตุ 
๑. การเข:าร#วมกิจกรรมวิชาการ ๑.๑ กิจกรรมทั้งหมด ................ ครั้ง  

      ขาดโดยมิได:รับอนุญาต ............................ ครั้ง 

๑.๒ เหตุผล ................................................................................... 

 

  

๒. การปฏิบัติงาน 

 

๒.๑  จำนวนวันปฏิบัตืงานทั้งหมด...................  

       ขาดโดยมิได:รับอนุญาต............................... วัน 

๒.๒  เหตุผล ................................................................................. 

  

(แพทย6ประจำบ:านต:องเข:าร#วมกิจกรรมต#างๆไม#ต่ำกว#า ร:อยละ 80) 

หมายเหต ุ
 Comments (suggestions for development) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staff: …………………………………../ date./ ………………………………………………… 

Self comments 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Resident: …………………………………../ date./ …………………………………………………. 
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

 

แบบอุทธรณ6ขอตรวจสอบผลการประเมิน  

หน#วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล:า 

 

เขียนที่ .............................................  

วันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ..........  

เรียน ประธานกรรมการหลักสูตรแพทย1ประจำบ'าน สาขาประสาทศัลยศาสตร1 

 

ข'าพเจ'า นายแพทย1/แพทย1หญิง ..................................................................................................................  

แพทย1ประจำบ'านชั้นป�ที่ ............มีความประสงค1ขอตรวจสอบและทราบ ผลการประเมิน/ ผลคะแนนสอบ ในหัวข'อ

...........................................................................................................................................................  

ของวันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ.......... เนื่องจาก........................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

ลงชื่อ ............................................................  

( .......................................................... )  
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

ตารางการปฏิบัติงานปQ 2562-63 
หมายเหต:ุ สามารถปรับเปลี่ยนได'ตามความเหมาะสม 
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คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาทศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี 62-63 

 

 

 

สัญญารับรองการรักษาความลับ 
 

สัญญาฉบับนี้ทำที่ .............................................  วันที่ ................ เดือน ................... พ.ศ. ...................  

สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นระหว3าง ...................................................... (ซึ ่งต3อไปนี ้ในสัญญานี้เรียกว3า“ผู :เป¶ดเผยข:อมูล”) ฝุายหนึ่งกับ 

............................................ (ซึ่งต3อไปจะเรียกว3า “ผู:รับข:อมูล”) อีกฝzายหนึ่งและร3วมกันเป7น “คู#สัญญาทั้งสองฝ�าย” ความเบื้องต:น : โดยที่คู3สัญญาทั้ง

สองฝzาย มีความประสงค1จะร3วมหารือเกี่ยวกับข'อมูลส3วนตัว ปyญหาสุขภาพกายและจิตใจผู'เป§ดเผยข'อมูลได'เป§ดเผยข'อมูลอันเป7นความลับ ให'ผู'รับข'อมูลได'

รู' ซึ่งผู'เป§ดเผยข'อมูลประสงค1ที่คุ'มครองเรื่องดังกล3าวไว'เป7นความลับ  

คู#สัญญาทั้งสองฝ�ายจึงได:ตกลงกัน ดังนี ้ 

๑. ภายใต'สัญญาฉบับนี้ “ข:อมูลความลับ” หมายถึง ข'อมูลใดๆ ซึ่งผู'เป§ดเผยข'อมูลได'เป§ดเผยแก3ผู'รับข'อมูลและผู'เป§ดเผยข'อมูลประสงค1ที่จะ

ให'ผู'รับข'อมูลเก็บรักษาข'อมูลดังกล3าวไว'เป7นความลับ โดยที่ข'อมูลดังกล3าวเกี่ยวข'องกับ ข'อมูลส3วนตัว ปyญหาสุขภาพกายและจิตใจ  

๒. ผู'รับข'อมูลตกลงที่จะดำเนินการรักษาความลับของข'อมูลที่เป7นความลับจากผู'เป§ดเผยข'อมูลอันเป7นความลับ ดังนี้  

๒.๑ จะรักษาด'วยความรับผิดชอบและเก็บข'อมูลความลับไว'โดยครบถ'วน และ อย3างเคร3งครัด  

๒.๒ จะไม3เป§ดเผยข'อมูลไม3ว3าทั้งหมดหรือบางส3วนให'แก3บุคคลอื่น เว'นแต3 ผู'เป§ดเผยข'อมูลได'อนุญาตไว'เป7นหนังสือ  

๒.๓ ภายใต'เงื่อนไขตามสัญญาข'อ  

๒.๔ จะไม3ใช'ข'อมูลความลับเพื่อประโยชน1ของตนเอง หรือของผู'อื่นยิ่งไปกว3าประโยชน1ของผู'เป§ดเผยข'อมูล  

๒.๕ จะใช'ข'อมูลความลับเพื่อการรับคำปรึกษา และจะไม3ใช'เพื่อวัตถุประสงค1อื่น และจะใช'เท3าที่ระหว3างสัญญานี้มีผลใช'บังคับ

เท3านั้น  

๓. ข'อผูกพันในเรื่องการเก็บความลับนี้ จะไม3นำไปใช'กับข'อมูลซึ่งผู'รับข'อมูลสามารถพิสูจน1 เป7นลายลักษณ1 อักษรได'ว3า  

๓.๑ เป7น หรือกลายเป7นสิ่งที่สาธารณะชนรับรู'ได'โดยการกระทำ หรือการกระทำใด นอกเหนือไปจากการกระทำของผู'รับข'อมูล 

หรือ  

๓.๒ เป7นสิ่งที่ถูกกำหนดไว' (และเพียงเท3าที่กำหนดไว') ว3าให' ต'องเป§ดเผยโดยกฎหมาย ศาล หรือตามระเบียบปฏิบัติของศาลที่มี

เขตอำนาจศาลนั้นได'วางไว' หนังสือบอกกล3าวเช3นว3านี้ จะต'องส3งให'ผู'เป§ดเผยข'อมูลโดยพลัน เพื่อที่ผู'เป§ดเผยข'อมูลอาจที่จะปฏิเสธในการ

เป§ดเผยข'อมูลนั้นได'ทันเวลา  

๔. บรรดาข'อมูลความลับทั้งหลายที่สามารถอ3านได' ให'รวมตลอดถึง ข'อสรุป สำเนา และข'อความที่ถูกตัดทอนออกมาต3างๆ ของข'อมูล

ความลับ ไม3ว3าจะได'จัดหามาโดยผู'เป§ดเผยข'อมูลหรือไม3ก็ตาม จะต'องเป7นทรัพย1สินของผู'เป§ดเผยข'อมูลแต3ผู'เดียว ผู'รับข'อมูลจะต'องดำเนินการอย3างใด

อย3างหนึ่งตามที่ผู'เป§ดเผยข'อมูลร'องขอ หรือเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ดังนี้  

๔.๑ ให'ผู'รับข'อมูลส3งบรรดาข'อมูลความลับดังกล3าวข'างต'นให'ผู'เป§ดเผยข'อมูลในทันที หรือ  

๔.๒ ให'ทำลาย เพื่อเป7นการคุ'มครองตามระเบียบ หรือตามที่กฎหมายกำหนดและในกรณีที่ข'อมูลความลับถูกเก็บอยู3ในเครื่อง

คอมพิวเตอร1 จะต'องทำการลบทิ้งรายการข'อมูลต3างๆ ที่มีอยู3และต'องเข'าดำเนินการได'โดยทันที  

๕. ผู'รับข'อมูลจะป�องกันความเสียหายของคู3สัญญาฝุายเป§ดเผยข'อมูลจากความสูญเสีย ความเสียหายและความรับผิดชอบต3างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การเป§ดเผยข'อมูลหรือการใช'ข'อมูลความลับนั้นโดยไม3ได'รับอนุญาต  

๖. ข'อผูกพันในการเก็บความลับตามสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช'บังคับอยู3 เมื่อการรับคำปรึกษาเสร็จสิ้นทกุกระบวนการ  

๗. สัญญาฉบับนี้ให'อยู3ใต'บังคับของกฏหมายประเทศไทย ให'ศาลของประเทศไทยมีอำนาจ ในกรณีที่มีข'อพิพาท ใดๆอันเกิดขึ้นจากสัญญานี้ 

เพื่อเป7นหลักฐานในการนี้ คู3สัญญาทุกฝุายต3างได'ลงนามไว'แล'วในสัญญาฉบับนี้ในวันและป�ซึ่งได'ระบุไว'ข'างล3างนี ้ 

 

ลงชื่อ……………………….……...........ผู'เป§ดเผยข'อมูล    ลงชื่อ..............................................................ผู'รับข'อมูล  

(......................................................)     (......................................................)  

 


