
 
 

 

ภาคผนวก ๑๔ 
การปฏบิัติงานใน รพ.พุทธชินราช 

 
ER (ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)และ EMD (ศูนย์สั่งการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน) รพ.พุทธชินราช  
คู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                             
กลุ่มงานอายุกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑. ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม  
๑.๑ ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Emergency Medicine 

๑.๒ ชื่อวุฒิบตัร  
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
           วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

กลุ่มงานอายุกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
อาจารย์ประจ า กลุ่มงานอายุกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  
รายนามและคุณวุฒิอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดูในท้ายเอกสาร 

การปฏิบัติงานที่ทางหมอควรต้องได้อ่านและทราบรายละเอียดก่อนที่มาปฏิบัติงาน 
๑.ตารางการปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (๑ เดือน) 
๒.แพทย์ทุกท่านต้องเตรียมท า Topic review in emergence medicine คนละ ๑ เรื่อง 
**** โดยในวันที่มาเริ่มปฏิบัติงานวันแรกต้องเขียนหัวข้อ Topic นั้น ที่กระดาษกิจกรรมของแผนก นั้น
หมายความว่าต้องเตรียมมาล่วงหน้า และวันท ากิจกรรม คือวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของเดือน  
๓. เป้าประสงค์การเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์หลัก อ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 เป้าประสงค์ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานทีห่้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คือ 

o มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต 
o สามารถให้การดูแลรักษาและท าหัตถการในผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ 
o สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้อง

อุบัติเหตุและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี 



 
 

o สามารถสื่อสารในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการสื่อสารกับผู้ป่วย/ญาติ ได้อย่างเหมาะสม 
o บันทึกเวชระเบียนได้อย่างเหมาะสม 

๔. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 - ใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๑ เดือน 

- เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ของเดือนและเดินทางกลับในวันสุดท้ายของเดือน โดยวันที่เดินทางกลับให้
ปฏิบัติงานช่วงเช้าจนถึง ๑๐.๐๐ น. ก่อนเดินทางกลับ 

๕. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( ๒ เดือน) 
    ๕.๑ การปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (๑ เดือน) 

 ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร
อายุรศาสตร์ และอาจารย์กลุ่มงานอายุรกรรม   

 ท าหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ทุกวัน โดยวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.และ
วันหยุดเวลา ๗.๓๐-๑๒.๐๐น. 

 เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือฝึกท าหัตถการทางอายุรศาสตร์ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชระเบียนของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เช่น ใบปรึกษา การสรุปเวชระเบียน 

เป็นต้น 
         ๕.๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

 เป็นผู้น าเสนอประชุมวิชาการ หัวข้อ Emergency Medicine ที่สนใจ จ านวน ๑ เรื่อง ในระยะเวลา 
๑ เดือนที่ปฏิบัติงาน โดยน าเสนอในช่วงวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของเดือนนั้น 

 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยกลุ่มงานอายุรกรรม ตามสรุปตารางกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งประกอบด้วย 
o เข้าฟังการประชุม morning conference 
o กิจกรรมอภิปรายของภาควิชาฯ เช่น topic review, faculty lecture, Chest and Neuro round 

 ๕.๒ Activity แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
      ปฏิบัติงานศูนย์สั่งการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMD)  ๑ เดือน  
 

วัน ๘.๐๐ –๑๑.๓๐น. ๑๑.๓๐– ๑๒.๐๐ น. 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐น. ๑๔.๐๐–๑๖.๓๐น. 

จันทร์ Morning  Round Morning conference 
Interesting Case 
Hemato round 
MM conference 

Ward work 

อังคาร Morning Round 
Morning confernce 
X-ray conference 

Topic review Ward work 

พุธ Morning Round Morning conference Subspecialty round Ward work 

พฤหัสบดี Morning Round Morning conference Neuro round Ward work 

ศุกร์ Morning Round Morinig confrence 
Lecture/Topic reviw 

in emergncy 
medicine 

Ward work 

เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด
นักขัตฤกษ์ Morning Round    



 
 

 

 
 
รายนามและคุณวุฒิอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมของหลักสูตร รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 
 ชื่อ 

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
สาขาอายุรศาสตร์ 

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
สาขาต่อยอด (ระบุสาขา) 

๑ นายวิบูล  อุทัยแสงสุข วว.อายุรศาสตร์  
๒ นางสาวอุดมลักษณ์  เจนพาณิชย์  วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด, วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
๓ นายขจร  สุนทราภิวัฒน์ วว.อายุรศาสตร์  
๔ นายวิรัช  ศิริกุลเสถียร วว.อายุรศาสตร์  
๕ นางอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ วว.อายุรศาสตร์  
๖ นายสุจิณ  สรรพมงคล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
๗ นางสางอังคณา  นรเศรษฐ์ธาดา วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 
๘ นางสาววรมน  เจียมศรีพงษ์ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 
๙ นายพจน์  เจียรณ์มงคล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

๑๐ นายครรชิต  เชี่ยวชาญ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
๑๑ นายนพดล  วณิชชากร วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 
๑๒ นายวรพล  บูรณโชคไพศาล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
๑๓ นางสาวปวรมน  ศรีบุษรา  วว.ประสาทวิทยา 
๑๔ นายมาโนชญ์  บูรณโชคไพศาล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
๑๕ นายโตมร  ทองศรี วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
๑๖ นางศุทธินี  ค าปิวทา วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 
๑๗ นางสาวพรพิศ  ตรีบุพชาติสกุล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
๑๘ นางศศิธร  วาณิชย์เจริญพร วว.อายุรศาสตร์ วว.โภชนศาสตร์คลินิก 
๑๙ นางสาวรัชนี  เสนาน้อย  วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด 
๒๐ นายพลชัย  ปลื้มภาณุภัทร  วว.ประสาทวิทยา 
๒๑ นางสาวนฤชยา  พัฒนา วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
๒๒ นางสาวหฤทยา กัสยานันท์  วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด 
๒๓ นางสาวประพาฬรัตน์  แก้วชมภู วว.อายุรศาสตร์  
๒๔ นายเกรียงศักดิ์  เจริญสุข วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 
๒๕ นายวีรภัทร  นิ่มเกียรติขจร วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
๒๖ นางสาวศุภร  จิตตเสถียร  วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด 
๒๗ นางสาวบุญญรัตน์  มณี วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 
๒๘ นายนเรศ  วิไลสกุลยง  วว.ตจวิทยา 

กิจกรรมวิชาการที่ควรเข้า   
Morning Round  ทุกวัน กับ staff ประจ าศูนย์สั่งการณ์การแพทย์ฉุกเฉินMorning conference  ทุกวันจันทร์-ศุกร์       
Interesting case ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒     X-ray conference / Topic review ทุกวันอังคาร   MM conference  
ทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน     
Topic revive in emergency medicine วันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของเดือน คัดเลือกโดย R๓ emergency med 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมวิชาการ : ห้องประชุมอายุรกรรม ชั้น ๑ ตึกส านักงานธุรการอายุรกรรม 



 
 

๒๙ นายวีรภัทร  นิ่มเกียรติขจร วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
๓๐ นางธนวรรณ  ปรีพูล วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
๓๑ นายณัฐวัฒน์  จันทรังษี วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 
๓๒ นางจารุวรรณ  เดียวสุรินทร์ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
๓๓ นายชยดล  น าเอกลาภ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 
๓๔ นายธิติพนธ์  ชาญจนะกิจสกุล วว.อายุรศาสตร์  
๓๕ นายเจริญรัตน์  เจริญชัยธนพร  วว.ประสาทวิทยา 
๓๖ นายแพทย์เอนก  สุภาพ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๗ แพทย์หญิง ชมพูนุท  แสงพานิชย ์ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๘ แพทย์หญิง นิภา  พึ่งส าราญ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา 

 ชื่อ 
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
สาขาอายุรศาสตร ์

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
สาขาต่อยอด (ระบุสาขา) 

การปฏิบัติงาน จ านวน
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

๑ นายสมบูรณ์  ตันศุภสวัสดิกุล วว.อายุรศาสตร์  ๓๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  
  
 ๖. สวัสดิการ 

 การลาหยุดประจ าเดือน อนุญาตให้ลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เป็นเวลา ๒ วันติดกัน ได้ ๒ ครั้ง ใน ๑ 
เดือนของการปฏิบัติงาน โดยต้องส่งใบลาล่วงหน้าก่อนลาและต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  

 การลากิจ ต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  
 กรณีเจ็บป่วย ต้องแจ้งอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช 

พิษณุโลก เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการรักษาและพิจารณาการลาหยุดพัก 
๗. การประเมินผล 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่๓ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยอาจารย์อ านวยการ

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ควบคุมการปฏิบัติงานในช่วงเวลาน้ัน 
 การนับเวลาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย ๘๐% 
 มีเวลาการปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 ประเมินผลความพึงพอใจ หลังการปฏิบัตงิาน โดยแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๓ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
 ๘. แนวทางการปฏิบัติงาน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพุทธชินราช   
 หากมีเหตุต้องลาในวันที่ไป elective หรือป่วยไม่สบาย ใหต้ิดต่อประสาน  คุณมิ้น ๐๘๙-๗๐๘-๓๐๘๕ 
 วันแรกไปติดต่อและยื่นเอกสาร  ชั้น๖ อาคารอาคารมหิดล 
 เอกสารที่ต้องน าไปยื่น -ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร  ๑ ใบ   (ที่จะโอนเงินเข้าให้) 
  ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ 

**หมายเหตุ เงินจะเข้ามาหลังจาก elective ไปแล้ว ๑ เดอืน 
 
 


