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ภาพรวมแผนการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
เพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธที่พึงประสงคจากการฝกอบรม กลาวคือ แพทยที่จบการฝกอบรมตอง

สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน ไดแก 
1. การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)  
2. ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical knowledge and skills) 
3. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) มีความรูความเขาใจในเรื่องการ

ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

แพทยประจําบานอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงจะเขาสูแผนการฝกอบรมโดย
ภาพรวม ดังนี้ 

การดูแลผูปวยใน 
- แพทยประจําบานชั้นปที่  1 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางอายุรศาสตรในหอผูปวย 

อายุรกรรม ไดแก อายุรกรรมชาย 1 อายุรกรรมชาย 2 อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมทั่วไป หองพิเศษ
ผูปวยอายุรกรรม รวมทั้งหอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care Unit, RCU) หอ
อภิบาลผูปวยอายุรกรรม (Intensive Care Unit, ICU) และหออภิบาลผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ (Cardiac 
Care Unit, CCU) 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 ปฏิบัติงานในหนวยเฉพาะทางตาง ๆ ของอายุรศาสตร และหอ
อภิบาลผูปวยอายุรกรรม 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ปฏิบัติงานเปนแพทยหัวหนาหอผูปวย (ward chief) ในหอผูปวย
อายุรกรรม หอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ หออภิบาลผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit, 
CCU) และหออภิบาลผูปวยอายุรกรรม (Intensive Care Unit, ICU) 

การดูแลผูปวยนอก 
- แพทยประจําบานทุกชั้นป ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางตอเนื่อง สัปดาหละ 1 ครั้ง อยาง

นอยครั้งละ 3 ชั่วโมง ที่หองตรวจอายุรกรรมทั่วไป (general medicine) รวมถึงการรับปรึกษาผูปวย
ตางแผนกที่มีปญหาทางอายุรกรรม ยกเวนในขณะปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ  
หออภิบาลผูปวยอายุรกรรม และหออภิบาลผูปวยวิกฤตโรคหัวใจและหองฉุกเฉิน 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกที่คลินิกอายุรกรรมเฉพาะหนวย 
(subspecialty) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง อยางนอยครั้งละ 3 ชั่วโมง ยกเวนในขณะปฏิบัติงานใน
หนวยวิชาโรคหัวใจ 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ปฏิบัติงานที่หองฉุกเฉินและหองผูปวยสังเกตอาการตามรอบ 
(rotation) รอบละ 4 สัปดาหตอป โดยปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00-16.00 น.  
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- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ปฏิบัติงานที่ศูนยคัดกรองผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ เดือนละ 
2-3 ครั้ง ผลัดละ 8 ชั่วโมง ยกเวนในชวงปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยอายุรกรรม และหอผูปวยวิกฤติ
ทางเดินหายใจ 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 2, 3 ปฏิบัติงานที่หองฉุกเฉินและหองผูปวยสังเกตอาการนอกเวลา
ราชการ ผลัดละ 8 ชั่วโมง 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ปฏิบัติงานที่หองตรวจผูปวยนอก ambulatory medicine เปน
ระยะเวลา 3 สัปดาห โดยปฏิบัติงานทุกวันในวันและเวลาราชการ วันละ 3 ชั่วโมง 

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
- แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว อยางนอย 3 สัปดาห  
วิชาเลือกทางดานอายุรศาสตร 
- แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 มีวิชาเลือกทางดานอายุรศาสตรเฉพาะสาขา สามารถเลือกไดทั้ง

ในและนอกสถาบัน ตามความสมัครใจโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 12 สัปดาห 
หัตถการทางอายุรศาสตร 
- มีการฝกอบรมเกี่ยวกับหัตถการพื้นฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตาง 

ๆ ที่ใชในอายุรศาสตร ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Essential knowledge and intervention) 
ตั้งแตแพทยประจําบานชั้นปที่ 1 

วิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต 
- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 เรียนวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกตตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (หลักสูตรรวมโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
การทํางานวิจัย 
- ตลอดการฝกอบรม แพทยประจําบานตองเปนผูวิจัยหลักของงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง 
กิจกรรมวิชาการตาง ๆ  
- แพทยประจําบานทุกชั้นป เขารวมกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ดังจะไดกลาวตอไป 
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การปฏิบัติงานของแพทยประจําบานสาขาวิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไปของแพทยประจําบานสาขาวิชาอายุรศาสตร 

1. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานบริการถือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมและการพัฒนา
ความเปนวิชาชีพ 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามขอปฏิบัติที่สาขาวิชากําหนด ไมอนุญาตใหแพทยประจําบานเปลี่ยนแปลง
แนวทางการปฏิบัติโดยพละการ โดยมิไดปรึกษากับอาจารยผูดูแลหลักสูตรการฝกอบรมหรืออาจารยที่
ไดรับมอบหมาย 

3. แพทยประจําบาน ถือเปนผูชวยสอนของอาจารย ในการสอนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4, 5 
และ 6 

4. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการทุกกิจกรรมตามขอกําหนดโดยเครงครัด 
5. เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมสวนกลางที่สาขาวิชาฯ และคณะฯ เปนผูจัดขึ้น 
6. ใหความรวมมือกับภาควิชาอื่นในการรวมดูแลผูปวยตามหนาที่ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
7. ใหศึกษาและเรียนรูทักษะความเปนมืออาชีพ (professionalism) จากอาจารยและเพื่อน

รวมงานอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติงาน เชน patient-centered care พฤตินิสัย จริยธรรมทางการแพทย การ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนตน 

8. เปนตัวอยางที่ดีในดานการทํางาน คุณธรรม และจริยธรรมแกผูรวมงานและนักศึกษาแพทย
ทุกชั้นป ใหเกียรติผูรวมงานทุกระดับ 

9. ใหความรวมมือสาขาวิชาฯในการประเมินดานตาง ๆ ตามที่สาขาวิชารองขอ เชน การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจ เปนตน 

10. มีความรับผิดชอบตอตนเองในการฝกอบรม ทั้งดานการดูแลผูปวย การบันทึกเวชระเบียน 
การทําวิจัย การติดตออาจารยที่ปรึกษา และดานอ่ืน ๆ 
 
1. การปฏิบัติงานในหอผูปวยใน (IPD) 

- เริ่มปฏิบัติงานเวลา 7.00-17.00 น. ตองตรวจผูปวย และสั่งการรักษาแกผูปวย อยางนอยวัน
ละ 2 ครั้ง เชาและเย็น บันทึกเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ เขียน progress note ทุกวันใน 3 วันแรกที่
ผูปวยไดรับการรักษาในโรงพยาบาล และหลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผูปวย ถางานไมเสร็จให
อยูลวงเวลา อยาใหงานคั่งคาง 

- ควรตรวจเยี่ยมผูปวยชวงเชาใหเสร็จ สั่งการรักษาและสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการภายในเวลา 
8.30 น. เพื่อสามารถเขารวมกิจกรรม morning report ตามเวลาที่กําหนดไว 

- สอน แนะนํา และเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4, 5 หรือ 6 ที่รวมทํางานใน 
หอผูปวยดวย สงเสริมใหนักศึกษาแพทยมีสวนรวมในการดูแลผูปวยในการตรวจเยี่ยมผูปวย 

- คัดเลือกผูปวยเพื่อนําเสนอ และอภิปรายในกิจกรรม grand round ของหอผูปวยอายุรกรรม
ชาย และอายุรกรรมหญิง ซึ่งจัดขึ้น สัปดาหละครั้ง ในวันพุธ เวลา 08.30-09.30 น. โดยจะตองแจง
อาจารยในหนวยวิชาที่เกี่ยวของลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง เพื่อเขารวมในการอภิปรายผูปวย 
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- ปฏิบัติการตรวจรักษาภายใตการดูแลของอาจารย ward staff และแพทยประจําบานอาวุโส 
- การปรึกษาหนวยวิชาเฉพาะ ใหเขียนใบขอคําปรึกษาในระบบ HIS โดยจะตองระบุประเด็นที่

ตองการปรึกษาใหชัดเจน และเมื่ออาจารย แพทยประจําบาน หรือแพทยประจําบานตอยอด มาดูผูปวย
ที่หอผูปวย ควรเขาไปรวมอภิปรายผูปวย และเขียน progress note ทุกครั้ง 

- เมื่อมีผูปวยวิกฤตที่ตองดูแลใกลชิด ใหถือความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก ใหงดการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ หากจําเปน 

- มีการสง และรับเวรระหวางแพทยประจําบานดวยตนเองทุกครั้ง กอนจะลงจากหอผูปวย
ในชวงเย็นวันธรรมดา และชวงเชาในวันหยุด ในกรณีท่ีรับสงเวรผูปวยวิกฤตทั้งในหอผูปวยปกติ หรือหอ
ผูปวยวิกฤตตาง ๆ ควรที่จะมีการรับสงเวร บริเวณขางเตียงผูปวย (ตองเปนการสงเวรระหวางบุคคลตอ
บุคคลเสมอ หามสงและรับเวรโดยการเขียนบันทึกในกระดาษ ทาง social media หรือทางโทรศัพท
เพียงอยางเดียว) 

- ถาจําเปนตองออกจากหอผูปวยในชวงเวลาปฏิบัติงาน ตองแจงใหพยาบาลและผูรวมงานที่
เกี่ยวของทราบเพ่ือใหผูอื่นสามารถตามไดเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

- เมื่อรับผูปวยใหม ตองแจงใหแพทยประจําบานปที่ 3 ประจําหอผูปวยทราบ และบันทึก 
admission note ทุกครั้ง 

- ควรพิจารณาในการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลกอนเวลา 12.00 น. เพื่อที่จะสามารถ
รับผูปวยรายใหมไดในเวลาราชการ  

- Discharge summary note ตองมีการบันทึกอยางสมบูรณเรียบรอย กอนที่ผูปวยจะจําหนาย
ออกจากหอผูปวย 

- คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวยใน ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะของแพทย
ประจําบานตามมิติการประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ แพทยประจําบานมีหนาที่บันทึก 
เวชระเบียนใหมีคุณภาพ และมีหนาที่เลือกเวชระเบียนของผูปวยในความดูแลของตนเอง ใหอาจารย 
ward staff ประเมิน rotation ละ 2 ฉบับ  

- การสั่งการรักษาใด ๆ อาจใหนักศึกษาแพทยมีสวนรวมในการคิดการใหการดูแลผูปวยได แต
การสั่งการรักษาตองตรวจสอบและลงนามอิเลค็ทรอนิคสโดยแพทยประจําบานเสมอ  

- การสั่งการตรวจทางหองปฏิบัติการ การสั่งยา และรักษาใด ๆ ควรกระทําบนพื้นฐานของ
ความรู ประสิทธิผลและขอบงชี้อยางสมเหตุสมผล 

- การจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 และ
อาจารยแพทยเจาของไข หรือ ward staff  

- กอนจําหนายผูปวยที่ตองการการดูแลตอเนื่องถึงบาน ใหแจงพยาบาล เพื่อเตรียมผูปวยกอน
กลับบาน เชน ใหสุขศึกษา สอนวิธีฉีดยา สอนวิธีดูแลและทําแผล เตรียมผูปวยสําหรับกลับบาน กรณี
ผูปวยมีปญหาดานคาใชจาย หรือไมมีผูดูแล ใหติดตองานสิทธิประโยชนทุกครั้ง 

- ในกรณีท่ีมีผูปวยเสียชีวิตในหอผูปวย ควรพิจารณาการขอ autopsy ทุกราย 
- ในระหวางการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึง doctor-patient relationship การรักษาความลับของ

ผูปวย การเคารพสิทธิ์ในการเลือกรับการรักษาของผูปวย และ patient safety รวมทั้งเคารพและให
เกียรติผูรวมงานทุกระดับ 
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2. การปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก (OPD) 
- ในการออกตรวจที่หองตรวจผูปวยอายุรกรรมทั่วไป ควรเริ่มตรวจเวลา 09.00 น. และควรให

แลวเสร็จภายในเวลา 16.00 น. 
- ในการออกตรวจที่หองตรวจผูปวยอายุรกรรมเฉพาะโรค ระยะเวลาออกตรวจใหเปนไปตามที่

แตละหนวยวิชากําหนด 
- ในการออกตรวจผูปวยนอก ใหทําการตรวจผูปวยอยางนอย 15 รายตอวัน โดยเปนผูปวยราย

ใหมจํานวน 5 ราย  
- ฝายการศึกษาหลังปริญญา จะแจงตารางปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอกลวงหนาอยางนอย 3 

เดือน แพทยประจําบานควรนัดผูปวยใหมาตรงกับวันที่ตนเองออกตรวจ และควรเกลี่ยจํานวนผูปวยนัด
ใหเหมาะสมในการนัดแตละครั้ง 

- ในวันที่ไดรับมอบหมายใหเปนแพทยประจําบานผูรับปรึกษาประจําวันจะตองทําหนาที่ในการ
รับปรึกษา และใหการดูแลรักษาผูปวยที่ปรึกษาจากตางแผนก จนถึงเวลา 11.00 น. ในกรณีจําเปน
เรงดวนที่จะตองรับปรึกษาหลังเวลาดังกลาว ใหแพทยที่จะตองการปรึกษาติดตอแพทยที่จะรับปรึกษา
โดยตรงกอนที่จะสงมายังหองตรวจอายุรกรรม นอกจากนี้จะตองรับปรึกษาการรับสงตอผูปวยอายุรก
รรมจากตางโรงพยาบาล จนถึงเวลา 16.30 น. และรายงานอาจารยที่รับปรึกษาในวันดังกลาวทุกครั้ง  

- แนวทางการปฏิบัติงานของ พชท./พจบ. เวรรับปรึกษาประจําคลินิกอายุรกรรม 

(1) หนาที่ความรับผิดชอบ 

 รับปรึกษาเคสจากแพทยตางแผนกที่สงปรึกษาอายุรกรรมกอนเวลา 11.00 น.วัน
นั้น 

 รับปรึกษาทางโทรศัพทกรณีปรึกษาจากแพทยภายในโรงพยาบาล สงปรึกษาอายุร 
กรรมหลังเวลา 11.00 น. พิจารณาตัดสินใหสงผูปวยมาตรวจในวันเดียวกันภายใตความรับผิดชอบของ
ตนเองหรือตัดสินใหสามารถนัดวันอื่นกรณีไมเรงดวนไดตามเหมาะสม กรณีไมมั่นใจ ขอความเห็นจาก
อาจารยเวรรับปรึกษา OPD (ขีดเสนใต) ในวันนั้น ๆ 

 รับปรึกษาทางโทรศัพทกรณีปรึกษาจากแพทยตางโรงพยาบาล และลงบันทึกใน
สมุดรับปรึกษาจากตาง รพ. ทุกราย พิจารณาตัดสินให 1) จองเตียงนอน รพ. 2) refer เพื่อมาตรวจที่ 
OPD ไดในวันอื่น 3) รับประสานปรึกษาอาจารยสาขาที่เกี่ยวของ หรือ 4) รับประสานยายฉุกเฉิน โดย
รับผิดชอบติดตามเคสฉุกเฉิน ทั้งหมดนี้อยูภายใตความเห็นชอบของอาจารยเวรรับปรึกษา OPD (ขีดเสน
ใต) หรืออาจารยสาขาท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม 

 รับปรึกษาจากเจาหนาที่พยาบาลคลินิกอายุรกรรม กรณีผูปวยคลินิกอายุรกรรมที่
ไดรับ triage พบ ESI 1/2 แตหองฉุกเฉินไมยอมรับลงตามขอตกลง ใหประเมินเบื้องตนแลวตัดสินให 
1) ประสานปรึกษาอาจารยหองฉุกเฉินหรือ 2) ใหรอตรวจกับแพทยเจาของไขที่คลินิกอายุรกรรม 

 รับปรึกษาจากเจาหนาที่พยาบาลคลินิกอายุรกรรม กรณีผูปวยคลินิกอายุรกรรมที่
ไดรับ triage พบ ESI 3 แตไมมีแพทยเจาของไขหรือยังตามเจาของไขไมได ใหประเมินแลวตัดสินใหทํา
การรักษาฉุกเฉินหรือใหรอตรวจกับแพทยเจาของไขที่คลินิกอายุรกรรม 

 รับปรึกษาจากเจาหนาที่พยาบาลคลินิกอายุรกรรม กรณีผูปวยคลินิกอายุรกรรมที่มี
อาการมากอนนัด โดยที่เจาหนาที่ไมสามารถแยกไดวาอาการที่มากอนนัดนั้นสัมพันธกับโรคเดิม
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หรือไม หากประเมินวาสัมพันธกับโรคเดิม ใหสงตอใหเจาของเดิม หรือ pool เคสใหมของคลินิกอายุรก
รรมแลวแตกรณี ไมจําเปนตองตรวจเอง 

(2) กรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

 เวลา 8.00-9.00 น. รับปรึกษาทางโทรศัพท 

 เวลา 9.00-12.00 น. นั่งประจําหองตรวจที่ OPD (หองตรวจติดกับหองนอนเปล) 
แมวาจะไมมีเคสรับปรึกษา 

 เวลา 12.00-16.30 น. รับปรึกษาทางโทรศัพท โดยใหอยูในสถานที่ในโรงพยาบาลที่
สามารถเขาถึงสัญญาณโทรศัพทไดตลอดเวลา ใหแจง 1) เบอรโทรศัพทมือถือ 2) เบอรโทรเบอรสตาร 
และ 3) เบอรสถานที่ปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่คลินิกอายุรกรรมโทรตาม 2 ครั้ง หางกัน 5 นาที ยังติดตอ
ไมได จะโทรแจงอาจารยเวรรับปรึกษาคลินิกอายุรกรรม (ขีดเสนใต) และจะมีการรายงานมาที่กลุมงาน
บริการของภาควิขา 

(3) แนวทางการปฏิบัติงาน 

 มีปญหาใด ๆ ใหปรึกษาหัวหนางานในวันนั้นไดแกอาจารยที่ปรึกษาคลินิกอายุรก
รรม (ขีดเสนใต) หรือติดตออาจารยทีมบริการคลินิกอายุรกรรม  

 ขอความรวมมือใหอยูประจําหองตรวจตามวัน/เวลาที่ไดรับมอบหมายตั้งแต เวลา 
9.00-12.00 น. จัดการภารกิจอื่น ๆ ใหแลวเสร็จกอนเวลาปฏิบัติงาน หากมีภารกิจอื่น ๆ ใหมอบหมาย
งาน พชท./พจบ. อื่นใหเรียบรอยกอน 

 เจาหนาที่พยาบาลคลินิกอายุรกรรมจะแจงยืนยันแพทยเวรลวงหนา 1 วันทําการ 
และบันทึกเบอรโทรศัพทที่ติดตอได 

 พชท./พจบ. ทุกคนพึงตรวจสอบเวรรับปรึกษาที่คลินิกอายุรกรรมนี้ดวยตนเอง
ลวงหนาเสมอ เพื่อจะไดสะสางงาน และ ปดชองทางคนไขนัดเพื่อจํากัด หรือไมนัดผูปวยเกาเขามา 
แลวแตเห็นวาเหมาะสมกับตนเองและสถานการณในขณะจะปฏิบัติงานรีบปรึกษาที่คลินิกอายุรกรรม 

- ใหแพทยประจําบาน ออกตรวจผูปวยที่คลินิกอายุรกรรม ในชวงกิจกรรม Research club 
โดยจัดเพิ่ม Ambulatory clinic เพื่อใหแพทยใชทุนไดเรียนรู General case มากขึ้น ทั้งนี้สาขาวิชาฯ 
ไดกําหนดแนวปฏิบัติการออกตรวจผูปวยดังนี้ 

(1) ออกตรวจผูปวยสัปดาหละ 3 วัน โดยแบงดังนี ้(เริ่มปฏิบัติตั้งแต 17 ตุลาคม 2558) 

 ออกตรวจคลินิกอายุรกรรม จํานวน 1 วัน (วันพุธ หรือ วันศุกร) เปนผูปวยที่แพทย
นัด follow up  

 ออกตรวจ OPD Ambulatory 2 วัน (วันจันทร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี) เปน
ผูปวยใหมทั้งหมด หรือ ผูปวยที่เคยมาตรวจที่ OPD Ambulatory แลวตองการนัดดูอาการตอ 

(2) ตรวจผูปวยรวมจํานวน 15 ราย โดยเปนผูปวยใหม* 5 ราย หรือจนครบเวลาตรวจ ใน
กรณีท่ีเปน case ยาก ที่ตองพบแพทยเฉพาะทาง สามารถนัดเขาคลินิกเฉพาะทางได  

(3) ออกตรวจผูปวยเวลา 09.00–12.00 น. ทั้งนี้ไมอนุญาตใหออกตรวจสาย และไม
อนุญาตใหแลกหรือสลับวันออกตรวจผูปวย 
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- กรณผีูปวยฉุกเฉินที่คลินิกผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรม จัดระบบเวรพยาบาลประเมิน ESI และ
พิจารณาปรึกษาแพทยตามเหมาะสม 
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กรณีประเมิน ESI 1/2 ใหสงผูปวยไปรักษาที่หองฉุกเฉิน โดยใหพยาบาล OPD ประสาน

พยาบาล ER ทราบกอนสงตัวผูปวย โดยไมตองประสานผานแพทย  
กรณีประเมิน ESI 3 ขอใหพยาบาลประสานแพทยที่นัดไวเพื่อใหการประเมินกอนรายอื่น หาก

ตามแพทยเจาของไขไมไดหรือเปนผูปวยใหม ให พชท./พจบ. เวร consult วันนั้นประเมินเบื้องตนวา 
ตองมีการรักษาฉุกเฉินหรือไม  

- การลา OPD 
ขอความรวมมือหาคนแทนกอนหากเลื่อนนัดขอใหยายเปนวันเดิม เชน วันจันทรเลื่อน

เปนวันจันทร เทานั้น 
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- การปฏิบัติหนาที่ในฐานะสํารอง OPD  

แพทยประจําบานที่ปฏิบัติหนาที่สํารอง OPD ใหลงปฏิบัติงานเสริมเมื่อมีอาจารยแพทย 2 คน
ไมสามารถออกตรวจไดตามปกติ 

- แพทยประจําบานทุกรายจะตองคัดเลือกผูปวยจํานวนหนึ่งรายตอวันที่ออกตรวจผูปวยนอก 
เพื่อรับการประเมิน EPA 1 และรับฟงการใหขอมูลปอนกลับโดยอาจารยที่ทําหนาที่รับปรึกษาในวันนั้น  

 
3. การปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยอายุรกรรม (MICU) 

เกณฑการยายผูปวยลงหอผูปวยอภิบาลอายุรกรรม 
เกณฑการรับผูปวยเขาหออภิบาลอายุรกรรมและหอผูปวยกึ่งวิกฤต 

 เนื่องจากในปจจุบันมีผูปวยวิกฤตปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการเปดหออภิบาลผูปวย
หลากหลายสาขาวิชา จึงมีความจําเปนตองมีการคัดกรองผูปวยกอนที่จะรับเขาในหออภิบาลอายุรกรรม 
(medical intensive care, MICU) และหอผูปวยกึ่งวิกฤต (intermediate ward/step-down unit) ที่
เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูปวยสูงสุดและมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา อางอิงจากแนวทาง
สากลในการรับผูปวย การประชุมรวมกับหัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และ
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บันทึกชวยจําทีมบริหารโรงพยาบาลฯ วันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่องการบริหารจัดการ step down 
unit สาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร จึงขอเสนอปรับปรงุเกณฑการรับผูปวยใหม ดังนี ้
เกณฑการรับผูปวยใหมเขาหออภิบาลอายุรกรรม  

วัตถุประสงคเพื่อรับผูปวยวิกฤต โดยตองเปนผูปวยอายุรกรรมหรือผูปวยแผนกอื่นที่มีปญหาทาง
อายุรกรรมเปนหลัก ไมใชผูปวยหลังการผาตัดใหญ หรือผูปวยที่เขาเกณฑรับใหมของหออภิบาล
ศัลยกรรม เกณฑการพิจารณาแบงเปน 4 ระดับ พิจารณาจากระดับแรกสุด ทั้งนี้การตัดสินใจจาก
อาจารยแพทยเวชบําบัดวิกฤตถือเปนสิ้นสุด 

ระดับที่ 1: เปนผูปวยอาการหนัก โรครุนแรง แตสามารถรักษาใหหายได สมควรไดรับการรักษา
และเฝาระวังที่สามารถทําไดในหออภิบาลอายุรกรรมเทานั้น เชน ผูปวยช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic 
shock), ระบบหายใจวายตองใชเครื่องชวยหายใจ, ตองการฟอกไตอยางตอเนื่อง, ตองใชเครื่องปอด
หัวใจเทียม (extracorporeal membrane oxygenation, ECMO), ช็อกเหตุหัวใจ (cardiogenic 
shock) ที่ตองใชเครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ (intra-aortic balloon pump), ผูปวยหลังหัวใจหยุด
เตน (post cardiac arrest) เปนตน  

ระดับที่ 2: เปนผูปวยกลุมเดียวกับขอ 1 แตเปนโรคเรื้อรังหรือมะเร็งแพรกระจาย มีโอกาสรอด
ชีวิตไดตองการรักษาเต็มที่ แตถาหัวใจหยุดเตน มักไมมีการนวดหัวใจผายปอดกูชีพ (cardiopulmonary 
resuscitation, CPR)  

ระดับที่ 3: กลุมที่มีอาการหนักไมมาก แตตองการการเฝาระวังและติดตามอยางใกลชิดเนื่องจาก
อาการอาจทรุดไดเชน ผูปวยอายุรกรรมหลังผาตัด ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันที่
ตองไดรับยาสลายลิ่มเลือด (rt-PA) ผูปวยที่ ใช เครื่องชวยหายใจแบบไมคุกคาม (noninvasive 
ventilation) เปนตน  

ระดับที่ 4: เปนกลุมผูปวยระดับ 3 แตเปนโรคระยะทายที่มีโอกาสหายหรือรอดชีวิตต่ํา และไม
ตองการใสทอชวยหายใจหรือการนวดหัวใจผายปอดกูชีพ  

เกณฑการรับผูปวยใหมเขาหอผูปวยกึ่งวิกฤต (แผนในอนาคต) 
วัตถุประสงคเพื่อแบงเบาภาระการดูแลผูปวยจากหออภิบาลอายุรกรรม โดยรับผูปวยที่ไมใสทอ

ชวยหายใจแตจําเปนตองทํา invasive monitoring (การวัดความดันเลือดโดยตรงจากหลอดเลือดแดง
และหลอดเลือดดําใหญ) โดยไมรวม case palliative care (คัดลอกจากบันทึกชวยจําฯ) เกณฑการ
พิจารณาแบงเปน 2 ระดับ พิจารณาจากระดับแรกสุด ทั้งนี้การตัดสินใจจากอาจารยแพทยเวชบําบัด
วิกฤตถือเปนสิ้นสุด  

ระดับที่ 1: กลุมที่มีอาการหนักไมมาก แตตองการการเฝาระวังและติดตามอยางใกลชิดเนื่องจาก
อาการอาจทรุดไดเชน ผูปวยอายุรกรรมหลังผาตัด ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันที่
ตองไดรับยาสลายลิ่มเลือด (rt-PA) ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจแบบไมคุกคาม (noninvasive 
ventilation) เปนตน  

ระดับที่ 2: เปนกลุมผูปวยระดับ 2 แตเปนโรคระยะทายที่มีโอกาสหายหรือรอดชีวิตต่ํา และไม
ตองการใสทอชวยหายใจหรือการนวดหัวใจผายปอดกูชีพ  
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เกณฑการรับผูปวยจําเพาะตางแผนก/สาขาเขาหออภิบาลอายุรกรรม  
1. ผูปวยโรคหัวใจที่รับการรักษาในหออภิบาลโรคหัวใจ (cardiac care unit, CCU) แลวมีการ

หายใจลมเหลวเฉียบพลันตองใสทอชวยหายใจ หรือมีภาวะช็อกที่ตองการดูแลในระดับที่ 1 ใหยายมาหอ
อภิบาลอายุรกรรม โดยเปลี่ยนชื่ออาจารยโรคหัวใจเจาของไขเปนอาจารยประจําหออภิบาลอายุรกรรม 

หมายเหตุ การประชุมฝายบริการ ภาควิชาอายุรศาสตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เสนอให
ขยายเกณฑการรับ โดย CCU สามารถรับผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ เชน หัวใจวายน้ําทวมปอด ไดไมเกิน 
2 ราย และให MICU รับผูปวยที่มีภาวะดังตอไปนี้ 

1) ผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน (post-cardiac arrest) ที่ตองรักษาดวยการลดอุณหภูมิกาย 
(targeted temperature management) 

2) ผู ป ว ย ที่ ต อ ง ใ ช เ ค รื่ อ ง พ ยุ ง หั ว ใ จ แ ละ ป อ ด  ( Extracorporeal membrane 
oxygenation, ECMO)  

3) ผูปวยอวัยวะลมเหลวหลายระบบ (multiple organ failure)  
ทั้งนี้ใหแจงพยาบาลหัวหนาทีมกอนรับผูปวยดวย เนื่องจากอัตรากําลังพยาบาลอาจไมเพียงพอ 

2. ผูปวยอายุรกรรมที่ตองปรึกษาศัลยแพทยโรคหัวใจและทรวงอก และมีการผากระดูกอก 
(sternotomy) ใหรับไวในหออภิบาลศัลยกรรมกอนเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง เมื่ออาการคงที่มี
ความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย จึงรับมาที่หออภิบาลอายุรกรรม 

3. ผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ตองใชหองแยก เชน วัณโรค ไขหวัดใหญ ถาผูปวยตองใส
ทอชวยหายใจ แตมีสัญญาณชีพคงที่ ไมมีภาวะช็อกหรือกลุมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน (acute 
respiratory distress syndrome, ARDS) ใหพิจารณารับไวในหอผูปวยโรคทางเดินหายใจ (respiratory 
care unit, RCU)  ก อน เป นลํ าดั บแรก  หาก เตี ย ง เต็ ม  จึ งพิ จ ารณาย ายมาหออภิบาลอายุ ร 
กรรม (อางถึงบันทึกชวยจําหนวยโรคติดเชื้อ)  

4. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน (acute ischemic stroke) ที่ตองไดรับ
ยาลดความดันทางหลอดเลือดดําหรือหลังทําการรักษาโดยใชสายสวนลากลิ่มเลือดที่อุดตันออก 
(mechanical thrombectomy) 

กระบวนการรับผูปวยใหมเขาหออภิบาลอายุรกรรม 
1. แพทยเจาของไขติดตอโดยตรงกับหัวหนาแพทยประจําบาน ICU หรือ แพทยประจําบานตอ

ยอด หรืออาจารยประจํากอนเสมอ เพื่อรับฟงประวัติ สาเหตุที่ตองการยาย และการวางแผนการรักษา
เมื่อผูปวยอยูในหออภิบาล 

2. เมื่อไดรับคําปรึกษาใหหัวหนาแพทยประจําบาน ICU หรือ แพทยประจําบานตอยอด ติดตอ
อาจารยประจํา เพื่อรับทราบขอมูลและประเมินผูปวยอีกครั้งหนึ่งกอนรับผูปวยเขาหออภิบาล 

3. นอกเวลาราชการ ใหแพทยเจาของไขติดตอแพทยเวรประจําหออภิบาลและติดตออาจารย
เวรกอนทุกครั้ง 

4. เมื่อตกลงรับยาย ใหติดตอผูจัดการเตียงหออภิบาล เพื่อจัดการเตียงใหกับผูปวยและประเมิน
ถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช เพื่อที่จะไดมีการเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมเมื่อผูปวยลงมาถึงหออภิบาล 

5. การยายผูปวยมายังหออภิบาล เปนความรับผิดชอบของแพทยเจาของไขที่จะตองติดตาม
ผูปวยระหวางการสงตอเสมอ 
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6. กอนที่จะยายผูปวยลงมาหออภิบาล ผูปวยจะตองไดรับการรักษาเบื้องตนจนคงที่ในระดับ
หนึ่งแลวที่ปลอดภัยตอการเดินทาง และจะตองมีการเฝาระวังที่เหมาะสมแกผูปวยระหวางการเดินทาง
เสมอ 

7. แพทยเจาของไขจะตองสงเวรใหแกแพทยประจําหออภิบาลผูปวย โดยรวมถึงขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลที่สําคัญ และการรักษาพยาบาลในขณะนั้น  

8. แพทยประจําหออภิบาลแจงใหอาจารยประจําทราบเมื่อผูปวยมาถึง เพื่อที่จะวางแผนการ
รักษาพยาบาล 

9. แจงใหญาติผูปวยทราบทุกครั้ง เมื่อผูปวยมาถึงหออภิบาล 
10. เขียนบันทึกรับผูปวยและสงตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

เกณฑการยายผูปวยออกจากหออภิบาลผูปวยอายุรกรรม 
1. ผูปวยมีอาการคงที่และไมตองติดตามอยางใกลชิดในหออภิบาล 
2. ผูปวยมีอาการทรุดลงแตไมตองการการรักษาเพ่ิมเติมในหออภิบาล 

กระบวนการยายผูปวยลงหอผูปวยอภิบาลอายุรกรรม 
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4. การปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ (Medical Respiratory Care Unit, 
MRCU)  

เกณฑการยายผูปวยลงหอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ (RCU admission criteria) 
1. พิจารณา case ใน Ward Med เปน first priority 
2. ใหรายงาน case รับใหมตอ fellow ประจํา RCU โดย fellow เปนผูพิจารณา case และ

นําเสนอตอ staff 
3. Admission criteria ไดแ 

- Respiratory failure with invasive or noninvasive PPV ทุ ก ร า ย ที่ เ กิ ด จ า ก 
respiratory disease ร ว ม ทั้ ง  impending respiratory failure ที่ ต อ ง  close monitoring ทั้ ง 
unstable และ stable hemodynamics  

- Acute asthmatic attack ทุกรายที่ตอง admit 
- AECOPD ทุกรายที่ตอง admit 
- Respiratory failure จากสาเหตุอื่นๆ ให fellow ประจํา RCU เปนผูพิจารณา case 

และนําเสนอตอ staff 
- Difficult to weaning 

4. กรณีขอใหรับยายจากนอกแผนก ให fellow ประจํา RCU เปนผูพิจารณา case และ
นําเสนอตอ Staff 

5. กรณีรับ case นอกเวลาราชการ ใหรายงาน case ตอ fellow ประจํา RCU โดย fellow 
เปนผูพิจารณาและนําเสนอตอ staff 

6. ในกรณี emergency case หรือไมสามารถตาม fellow ประจํา RCU ได ใหรายงาน case 
ตอ staff โดยตรง 

7. Exclusion criteria ไดแก 
- nonweanable 
- terminal illness 
- DNR 

8. ในกรณีที่ไมสามารถตัดสินใจตาม admission criteria ได ใหนําเสนอ case ให fellow 
ประจํา RCU เปนผูพิจารณาและนําเสนอตอ staff 
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กระบวนการยายผูปวยลงหอผูปวยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ 

 
 

5. การปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit, CCU) 

เกณฑการยายผูปวยลงหอผูปวยวิกฤติโรคหัวใจ 
เนื่องจากชวงแรก CCU เปดใหบริการไดเพียงแค 4 เตียง และมี แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 

ประจําในเวลาราชการและแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 อยูเวรนอกเวลาราชการ ทางที่ประชุมหนวย
โรคหัวใจจึงไดกําหนดเกณฑในการรับผูปวยเขา CCU ดังนี้คือ  

1. ผูปวย Unstable angina ที่เปน high risk, NSTEMI, STEMI ไมวาจะ admit มา observe 
หรือเปน post intervention 

2. ผูปวย brady or tachyarrhythmias ที่จําเปนตองไดรับการ monitor หรืออาจจําเปนตอง
ใส temporary pacemaker ซึ่งในชวง 2 เดือนแรกจะยังคงสงผูปวยไปทําหัตถการที่ cath lab กอน 

3. ผูปวยที่นัดมาทํา elective procedure ที่มีภาวะแทรกซอนหลังทําหัตถการที่จําเปนตอง 
observe hemodynamic หรือ arrhythmias 

4. ผูปวยอายุรกรรมที่ปรึกษา CVT เพื่อผาตัดในโรงพยาบาล และรับยายมาจาก CVT CCU 
หลัง open heart surgery แลว โดยตองไมมี multi-organ failure 
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5. ผูปวย Cardiogenic shock ที่จําเปนตองไดรับ inotropic drugs โดยตองไมมี multi-
organ failure เชน renal failure มีความจําเปนตอง dialysis หรือมีไข septic shock รวมดวย 

6. หากผูปวยเกิด multi-organ failure ในภายหลังจากที่ admit ที่ CCU แลว ทาง staff 
หนวยโรคหัวใจจะพิจารณาสงใบ consult critical care เปนราย ๆไป 

7. ผูปวย post arrest ที่ไดรับการพิสูจนวาเปนจาก cardiac cause เทานั้น เชน post MI, 
arrhythmias 

8. เพื่อใชเตียงใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงอนุญาตให admit ผูปวยที่นัดมาทําหัตการได ในกรณี
ที่ไมมีเตียงใน ward และเตียง CCU วางตั้งแต 2 เตียงเปนตนไป แตผูปวยตองสามารถ discharge ไดใน
วันรุงขึ้น โดยไมตองยายไป admit ตอท่ี ward 

กระบวนการยายผูปวยลงหอผูปวยวิกฤติโรคหัวใจ 
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6. การปฏิบัติงานที่ศูนยคัดกรองผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 วันละ 1 คน ที่ไมตรงกับการออกตรวจคลินิกอายุรกรรม ตั้งแต
เวลา 08.00-16.00 น. โดยทําหนาที่ตรวจผูปวยที่มีปญหาหรือสงสัยวามีการติดเชื้อที่สามารถ
แพรกระจายได ทางระบบหายใจหรือการสัมผัส  

- ในกรณีที่ผูปวยที่มีปญหาใหปรึกษาหนวยวิชาที่รับผิดชอบในวันนั้น ไดแก หนวยโรคติดเชื้อ
ในกรณีท่ีผูปวยเปน HIV positive case หรือหนวยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจในกรณี
อื่น 

 
7. การปรึกษาและรับปรึกษาปญหาผูปวยในหอผูปวย 
การปรึกษาหนวยวิชาในสาขาวิชาอายุรศาสตร 

- ในเวลาราชการ :  
(1) ปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 3 ซึ่งเปนหัวหนาแพทยประจําบานในหอผูปวยกอน 

เพื่อตัดสินใจวาควรปรึกษาหรือไมและปรึกษาสาขาเฉพาะทางใด โดยแจงแกแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 
และ/หรือแพทยประจําบานตอยอดสาขาเฉพาะทางนั้น ๆ เพื่อใหมารวมดูแลผูปวย และแจงแกอาจารย
ประจําสาขาเฉพาะทางนั้นๆตอไป ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 อาจแจงแก
สาขาวิชาเฉพาะทางไดเลยโดยไมตองปรึกษาแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 กอน  

(2) เมื่อไดรับแจงแลว แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 และ/หรือแพทยประจําบานตอยอด
สาขาเฉพาะทางนั้นๆควรมารวมดูแลผูปวยและม ีon service note ครั้งแรก ภายใน 24 ชม. ยกเวนเคส
เรงดวน ควรมาโดยทันทีที่เปนไปได 

- นอกเวลาราชการ:  
(1) ปรึกษาแพทยประจําบานปที่ 3 ซึ่งเปนหัวหนาแพทยประจําบานในหอผูปวยกอน 

หากคิดวาเปนกรณีจําเปนเรงดวน ใหปรึกษาแพทยประจําบานตอยอดหรืออาจารยประจําสาขาเฉพาะ
ทางนั้น ๆ เลย หากไมใชกรณีจําเปน ใหปรึกษาในวันรุงขึ้น หากไมมั่นใจ สามารถปรึกษาอาจารยเวร 
general medicineประจําวันนั้น ๆ ได 

การปรึกษาและรับปรึกษาระหวางสาขาวิชาอื่น 
(1) การปรึกษาสาขาวิชาอื่นนอกอายุรศาสตร ตองสงใบคําขอปรึกษา โดยใหอาจารย 

ward staff ลงนามกอน โดยควรสงกอนเวลา 12.00 น. สําหรับภาควิชาจักษุวิทยา หูคอจมูก และทันตก
รรม สําหรับภาควิชาอื่น ๆ ควรสงกอน 16.00 น. ยกเวนกรณีฉุกเฉินใหโทรศัพทแจงไปยังแพทยประจํา
ภาควิชานั้น ๆ กอนไดแลวใหสงใบคําขอปรึกษาตามไปอีกครั้งหนึ่ง  

(2) ในใบคําขอปรึกษา ควรใหรายละเอียดของผูปวยและปญหาที่ตองการปรึกษาอยาง
ชัดเจน ในประเด็นที่เก่ียวของกับแพทยผูรับปรึกษาดวย  

(3) การรับปรึกษาจากตางแผนก ในกรณีฉุกเฉิน (emergent) ควรไปดูผูปวย และบันทึก 
on service note ครั้งแรก ภายใน 2 ชม. ในกรณีเรงดวน (urgent) ภายใน 12 ชม. และแบบปกติ 
(elective/ not urgent) ภายใน 24 ชม. และตองแจงใหอาจารยที่รับปรึกษาประจําหนวยวิชาทุกครั้ง 
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8. การสงตอ (refer) ผูปวย 
จากหอผูปวยใน 

- จะตองแจงอาจารย ward staff และ หนวยวิชาที่เก่ียวของใหรับทราบกอนทุกครั้ง 
- ใหติดตอโรงพยาบาลปลายทางกอนสงตัวผูปวยทุกครั้ง 
- ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลขณะอยูที่รพ.สงขลานครินทรอยางละเอียด

เหมาะสม รวมทั้งสรุปแผนการรักษาตอเนื่อง หากมีรายละเอียดที่ตองการแจงมากกวา discharge 
summary note ควรมีบันทึกเพ่ิม รวมทั้งใหผลตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือผลตรวจทางรังสี ติดตัวไป
กับผูปวยทุกครั้ง 
จากแผนกผูปวยนอก หองฉุกเฉิน และหอผูปวยสังเกตอาการ 

- กอนสงตัวผูปวยไปรับการรักษาตัวแบบผูปวยในยังโรงพยาบาลอื่น แจงอาจารยรับปรึกษา
ประจําวัน/อาจารยเวร/อาจารยเจาของไขกอนทุกครั้ง และโทรติดตอยังโรงพยาบาลปลายทางเพื่อ
ประโยชนในการรวมดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 

- หากสงตัวไปรักษาตอแบบผูปวยนอกยังโรงพยาบาลอื่น ใหจัดทําใบสงตัวใหเรียบรอย โดย
สรุปรายละเอียดการรักษาพยาบาลที่ผูปวยไดรับ และแผนการดูแลรักษาอยางตอเนื่องทุกครั้ง 

 
9. การปฏิบัติงานที่หองฉุกเฉิน 
ในเวลาราชการ 

แพทยประจําบานปฏิบัติงานในฐานะแพทยรับปรึกษาผูปวยดานอายุรกรรม และดูแลผูปวยที่
หอผูปวยสังเกตอาการ 

ในกรณีที่ตองสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลอื่น หรือ admit ผูปวยเขาหอผูปวยสังเกตอาการ ให
ปรึกษาอาจารยแพทยตามตารางอาจารยรับปรึกษาที่คลินิกอายุรกรรมผูปวยนอก ในกรณีที่ตองการ
ปรึกษาเฉพาะทางสามารถปรึกษาหนวยวิชาโดยตรง 
นอกเวลาราชการ 

แพทยประจําบานปฏิบัติงานในฐานะแพทยรับปรึกษาผูปวยดานอายุรกรรม  
ในกรณีที่ตองสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลอื่น หรือ admit ผูปวยเขาหอผูปวยสังเกตอาการ ให

ปรึกษาอาจารยแพทยเวรตามตารางเวรอาจารยนอกเวลา ในกรณีที่ตองการปรึกษาเฉพาะทางสามารถ
ปรึกษาหนวยวิชาโดยตรง 

10. การปฏิบัติงานที่หอผูปวยสังเกตอาการ 
แนวทางการดูแลผูปวยที่หอผูปวยสังเกตอาการ (SOU) ของสาขาวิชาอายุรศาสตร ดังนี้ 

- จัดกลุม Service ของผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยสังเกตอาการ (SOU) โดยแพทย
สาขาวิชาอายุรศาสตรเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(1) ผูปวยที่ Admit จาก ER โดยแพทยประจําบานอายุรกรรมเวร ER 
(2) ผูปวยที่ Admit จากหนวยงานอื่นภายใตภาควิชาอายุรศาสตร เชน OPD, หอง 

SCOPE, Cath Lab เปนตน  

- ใหแพทยและพยาบาลปฏิบัติติตามแนวทาง ดังนี้ 
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โทรศัพทปรึกษาอาจารยเวรอายุรกรรม 

1.1 ผูปวยจาก ER 

Admit SOU 

อาจารยแพทยเวรอายุรกรรม
เปนเจาของไข 

แพทยประจําบานอายุรกรรม
เวร ER เปนผูดูแล 

1.2 ผูปวยจากหนวยงานอื่น
ภายใตภาควิชาอายุรศาสตร 

Admit SOU 

อาจารยแพทยประจําหนวย 
เปนเจาของไข 

แพทย Fellow หนวย       
เปนผูดูแล 

ใหพยาบาลบันทึกการสงเวร
ตามแบบฟอรมและใหระบุ
แพทยเวร เชา บาย ดึก 

ใหพยาบาลบันทึกการสงเวร
ตามแบบฟอรม              

และใหระบุชื่อ Fellow 

ทุกเชาใหพยาบาล SOU โทรศัพท 
Notify อาจารยเจาของไข 

แจง HN เพื่อใหอาจารยรับทราบวายัง
มีผูปวยอยู SOU และพิจารณาดูแลตอ 

ทุกเชาใหรอ Fellow มาตรวจ
ผูปวย กรณี 9.30 น. ยังไมมา          

ใหโทรศัพท Notify Fellow 
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11. การปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทุติยภูม ิ
ตารางปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลระนอง ของแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2562 
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ระเบียบการอยูเวรนอกเวลาราชการ สําหรับปการศึกษา 2561 
- แพทยประจําบานจะมีการอยูเวรนอกเวลาไมต่ํากวา เดือนละ 6 เวร และไมมากกวาเดือนละ 14 เวร 
- แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 อยูเวรนอกเวลาที่หอผูปวยในอายุรกรรม  

1) ระยะเวลาการอยูเวร 
วันธรรมดา 16.30 – 08.00 น. 
วันหยุดราชการ  10.30 – 08.00 น. (คิดเปน 2 ผลัดเวร)  

2) มีแพทยประจําบานชั้นปที่ 1 อยูเวรวันละ 3 คน โดยรับผิดชอบ 
แพทยเวรคนที่ 1 รับผิดชอบหอผูปวยอายุรกรรมชาย 1 และหองพิเศษเฉลิมพระบารมี 

ชั้น 9 
แพทยเวรคนที่ 2 รับผิดชอบหอผูปวยอายุรกรรมหญิง และอายุรกรรมทั่วไป 
แพทยเวรคนที่ 3 รับผิดชอบหอผูปวยอายุรกรรมชาย 2, RCU และหองพิเศษเฉลิมพระ

บารมี ชั้น 10 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 อยูเวรนอกเวลาที่หออภิบาลผูปวยอายุรกรรม/หออภิบาลผูปวย
โรคหัวใจ และหองฉุกเฉิน รวมทั้งหองสังเกตอาการ  

1) ระยะเวลาการอยูเวรที่หออภิบาลผูปวยอายุรกรรม/หออภิบาลผูปวยโรคหัวใจ และรับ
ปรึกษาจาก SICU 

วันธรรมดา 16.30 – 08.00 น. 
วันหยุดราชการ 10.30 – 08.00 น. (คิดเปน 2 ผลัดเวร) 

2) มีแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 อยูเวรวันละ 2 คน 
3) ระยะเวลาการอยูเวรที่หองฉุกเฉิน รวมทั้งหองสังเกตอาการ 

วันธรรมดา และวันหยุดราชการ 16.30 – 24.00 น. 
4) มีแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 อยูเวรวันละ 1 คน  

- แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ปฏิบัติงานเปนหัวหนาเวรนอกเวลาราชการอายุรกรรม ยกเวน ICU 
1) ระยะเวลาการอยูเวร 

วันธรรมดา  16.30-08.00 น. 
วันหยุดราชการ 10.30-08.00 น. (คิดเปน 2 ผลัดเวร) 

2) มีแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 อยูเวรวันละ 2 คน โดยรับผิดชอบ 
แพทยเวรคนที่ 1 รับผิดชอบหอผูปวยอายุรกรรม, RCU, หองพิเศษ และหัวหนาทีม 

CPR ในหอผูปวยอายุรกรรม 
แพทยเวรคนที่ 2 รับผิดชอบในการรับการปรึกษาจากหองฉุกเฉิน, ตางแผนก และ

หัวหนาทีม CPR นอกหอผูปวยอายุรกรรม 
 

1. ระเบียบการอยูเวรประจําหอผูปวยในอายุรกรรม 
- มีการสงและรับเวรระหวางแพทยประจําบานดวยตนเองทุกครั้ง ตองเปนการสงเวรระหวาง

บุคคลตอบุคคลเสมอ หามสงและรับเวรโดยการเขียนบันทึกในกระดาษ / คอมพิวเตอร / application 
หรือทางโทรศัพทอยางเดียว เนนปญหาผูปวยทั้งที่ตองจัดการรีบดวน และเฝาระวังในระหวางการอยูเวร  
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- การสงเวรระหวางแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ควรมีการกําหนดผูปวยที่อาจยายไปฝากเตียง
ที่แผนกอื่น โดยแจงแกแพทยที่อยูเวรดวย 

- ไมควรฝากแพทยที่อยูเวรทําหัตถการ ควรทําใหแลวเสร็จในเวลาราชการ 
บทบาทของแพทยเวร: 

1. ดูแลผูปวยเกาตามที่ไดรับการสงเวร อยางไรก็ตาม หากผูปวยเกิดปญหาใดที่ตองการการ
ดูแลเพิ่มเติม ระหวางอยูเวร แมจะไมเคยไดรับการสงเวรในประเด็นนั้นมากอน ก็ถือวาเปน
หนาที่แพทยเวรที่จะตองดูแล ไมสามารถปฏิเสธการดูแลผูปวยในภาวะดังกลาวได 

2. บันทึก progress note ในรายที่ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญภายในระยะเวลา
ที่อยูเวร 

3. บันทึก admission note ของผูปวยรับใหมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่อยูเวร รวมทั้ง
ใหการรักษาและสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน 

4. ควบคุม และตรวจสอบความถูกตองในการทําหัตถการพื้นฐาน และการตรวจ bedside 
investigation ของนักศึกษาแพทยที่อยูเวรในวันนั้น 

5. แพทยเวรทุกคนจะตองเขารวม morning report เพื่ออธิบายภาวะผูปวย และการตัดสินใจ
ใหการรักษาในเวรที่ผานมา 

6. ขอคําปรึกษาจากอาจารยเวรทุกครั้ง เมื่อเกิดปญหาขึ้น 
7. ในการยายผูปวยไปฝากยังหอผูปวยตางแผนก ใหหัวหนาเวรแจงอาจารยเวร และติดตอ

อาจารยในหอผูปวยตางแผนก ใหเขียนคําสั่งยาย และติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวยที่
ยายออกไปทุกครั้ง 

การรับประทานอาหาร การพัก และการออกจากหอผูปวยไปในระหวางอยูเวร 
 ใหอยูท่ีหองพักแพทยอายุกรรม ชั้น 11 เปนหลัก ในกรณีท่ีมธีุระจําเปนเรงดวนอื่น ๆ แตละครั้ง
ตองไมเกิน 1 ชม. และตองแจงแกแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ไวเสมอ และตองมีการมอบหมายผูดูแล
แทน (แพทยเวรคนอื่น) ในระหวางเวลาดังกลาวเสมอ หามมิใหออกจากหอผูปวยและหองพักแพทยไป
พรอมกันในคราวเดียวทุกคน 
 
2. ระเบียบการอยูเวรประจําหอผูอภิบาลผูปวยอายุรกรรม (Medical Intensive Care Unit–

MICU) 
คาบการอยูเวร: 8 ชั่วโมง/คาบ 
การรับสงเวร: วันธรรมดา 17.00 น. 

วันหยุดราชการ 10.00 น. 
บทบาทของแพทยเวร: 

1. มีการสงและรับเวรระหวางแพทยประจําบานดวยตนเองทุกครั้ง ตองเปนการสงเวรระหวาง
บุคคลตอบุคคลเสมอ หามสงและรับเวรโดยการเขียนบันทึกในกระดาษ / คอมพิวเตอร / application 
หรือทางโทรศัพทอยางเดียว เนนปญหาผูปวยทั้งที่ตองจัดการรีบดวน และเฝาระวังในระหวางการอยูเวร  

2. ดูแลผูปวยเกาตามที่ไดรับการสงเวร อยางไรก็ตาม หากผูปวยเกิดปญหาใดที่ตองการการ
ดูแลเพิ่มเติม ระหวางอยูเวร แมจะไมเคยไดรับการสงเวรในประเด็นนั้นมากอน ก็ถือวาเปนหนาที่แพทย
เวรที่จะตองดูแล ไมสามารถปฏิเสธการดูแลผูปวยในภาวะดังกลาวได 
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3. บันทึก progress note ในรายที่ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญภายในระยะเวลาที่
อยูเวร 

4. บันทึก admission note ของผูปวยรับใหมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่อยูเวร รวมทั้งให
การรักษาและสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน 

5. ไมควรฝากแพทยที่อยูเวรทําหัตถการอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบที่ควรทําใหแลวเสร็จใน
เวลาราชการ 

6. ขอคําปรึกษาจากอาจารยเวรทุกครั้ง เมื่อเกิดปญหาขึ้น 
7. การรับประทานอาหาร การพัก และการออกจากหอผูปวยไปในระหวางอยูเวร ระหวางที่

ไมไดประจําอยูที่หอผูปวย ใหอยูท่ีหองพักแพทย ICU เปนหลัก หากไปรับประทานอาหาร หรือไปทําธุระ
จําเปนอื่นๆ ตองแจงพยาบาลหัวหนาเวรไวเสมอ ตองมีการฝากฝงผูดูแลแทน (แพทยเวรคนอื่น) ให
รับทราบและดูแลแทนในระหวางเวลาดังกลาวเสมอ หามมิใหออกจากหอผูปวยและหองพักแพทยไป
พรอมกันในคราวเดียวทุกคน  

 
3. ระเบียบการอยูเวรประจําหองฉุกเฉินและหองสังเกตอาการ 

คาบการอยูเวร: 8 ชม./คาบ (เวรเชา 08.00-16.00 น. เวรบาย 16.00-24.00 น. เวรดึก 24.00-
08.00 น.) 

การรับสงเวร: วันธรรมดา/วันหยุดราชการ เวรเชา 08.00 น. เวรบาย 16.00 น. เวรดึก 24.00 น. 
- มีการสงและรับเวรระหวางแพทยประจําบานดวยตนเองทุกครั้ง ตองเปนการสงเวรระหวาง

บุคคลตอบุคคลเสมอ หามสงและรับเวรโดยการเขียนบันทึกในกระดาษ / คอมพิวเตอร / 
application หรือทางโทรศัพทอยางเดียว เนนปญหาผูปวยทั้งที่ตองจัดการรีบดวน และ
เฝาระวังในระหวางการอยูเวร  

- เมื่อหมดคาบการอยูเวรและสงเวรแกแพทยที่มาอยูเวรตอแลว ใหลงเวรไดเลย ใหถือวาการ
ดูแลผูปวยทั้งที่ยังคงเหลือและผูปวยที่มาใหมหลังคาบการอยูเวรนั้น เปนหนาที่ของแพทย
เวรถัดไป (ใหใชหลักการนี้สําหรับคาบที่สิ้นสุดทั้ง 16.00 และ 24.00) 

บทบาทของแพทยเวร: 
1. รับปรึกษาผูปวยที่มีปญหาทางอายุรกรรม 
2. ใหการดูแลผูปวยที่หอผูปวยสังเกตอาการอยางตอเนื่อง 
3. อายุรแพทยทุกคนปฏิบัติงานทีม CPR (พจบ./พชท. ป 3 ขึ้นไป หรือป 2 ที่ผานหนวย

โรคหัวใจแลว จะปฏิบัติหนาที่ เปนผูนําทีมควบคุมขั้นตอนการฟนคืนชีพ การใหยา และ
พิจารณาทํา Defibrillation) 

4. ในกรณีที่ตองการ admit ผูปวยเขาหอผูปวยสังเกตอาการ ใหปรึกษาอาจารยแพทยตาม
ตารางอาจารยรับปรึกษาที่คลินิกอายุรกรรมผูปวยนอก  

5. แพทยเวรสามารถปรึกษาอาจารยแพทยตามตารางอาจารยรับปรึกษาที่คลินิกอายุรกรรม
ผูปวยนอก/ตารางเวรนอกเวลา หรือสามารถปรึกษาหนวยวิชาโดยตรง 

6. การสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลอื่น ตองปรึกษาอาจารยแพทยเวรทุกครั้ง และแจงยัง
โรงพยาบาลปลายทางทราบกอนสงตัวผูปวยทุกครั้งทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร มี
บริการรถสงตัวผูปวย (รถ refer) จาก รพ.สงขลานครินทร ไปยัง รพ.ในเขตพื้นที่บริการ
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เดียวกันตามประกาศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร (สามารถสอบถามขอมูลไดจากหอง
ฉุกเฉิน)  

7. หากตองการ admit ผูปวยจากหองฉุกเฉินและหองสังเกตอาการ ไปยังหอผูปวยอายุรกรรม 
ใหแจงแกแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 กอน หากไปยังหออภิบาลผูปวย ใหแจงแกอาจารย
เวรประจําหออภิบาลผูปวยกอน หากไปยัง CCU ใหแจงแกอาจารยที่รับปรึกษากอน หาก
ไปยัง RCU แจงแกอาจารยประจําหอผูปวยกอนทั้งในและนอกเวลาราชการ 

8. สําหรับกรณีหองพิเศษ ใหแจงแกอาจารยเวร general medicine ประจําวันนั้นเพื่อรับเปน
เจาของไขกอน เวนแตมีอาจารยประจําสาขาเฉพาะทางทานอื่นรับเปนเจาของไขเองอยูแลว 
(เมื่อพนคาบการอยูเวรในวันนั้น ใหพิจารณาเปลี่ยนเจาของไข จากอาจารยเวร general 
medicine เปนอาจารยประจําสาขาเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับผูปวย โดยแจงอาจารยกอน 
เปนหนาที่ของแพทยประจําหอผูปวยหองพิเศษนั้น ๆ) สําหรับหอผูปวยพิเศษชั้น 9 ซึ่งมี
จํานวนเตียงของผูปวยอายุรกรรมจํากัด หากมีความจําเปนจะตองเปดเตียงเพิ่มในเวลา
ราชการใหแจงหัวหนาสาขาวิชาฯ กอน สําหรับในกรณีนอกเวลาราชการใหปรึกษาอาจารย
เจาของไขกอนเสมอ 

9. หากมีกรณีที่มีความเห็นระหวางหนวยงานที่ไมตรงกัน หรือมีปญหาในการปฏิบัติงาน ให
ปรึกษาอาจารยเวร general medicine ประจําวันนั้น/รองหัวหนาสาขาวิชาฝายบริการ/
หัวหนาสาขาวิชา 
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4. ระเบียบการอยูเวรเพื่อรับปรึกษาภาวะเรงดวนจากตางแผนก (สํารอง ER) 

คาบการอยูเวร: 8 ชั่วโมง/คาบ  
ในการรับปรึกษาผูปวยตางแผนกนอกเวลาราชการใหเจาของผูปวยเปนผูติดตออาจารยเวรในวัน

นั้น เพื่อขอคําปรึกษา หากอาจารยเวรเห็นสมควรรับคําปรึกษาแพทยเจาของไขจะติดตอมายังแพทยเวร
อายุรกรรม ชั้นปที่ 3 ที่อยูเวรในวันนั้น เพื่อดูแลผูปวยที่ไดรับคําปรึกษาดังกลาว  
บทบาทของแพทยเวร: 

1. รับปรึกษาและใหคําการรักษาผูปวยตางแผนก หลังจากไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
แพทยเวรแลว 

2. เขียนบันทึกการดูแลผูปวยหรือตอบใบขอคําปรึกษาถึงกระบวนการการวินิจฉัยและการ
รักษา 

3. ในกรณีที่ผูปวยมีปญหาเฉพาะโรค ใหขอคําปรึกษาจากแพทยประจําบานตอยอด หรือ
อาจารยประจําหนวยวิชาที่รับปรึกษาในเดือนนั้น 
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4. โทรศัพทแจงอาจารยที่รับคําปรึกษาใหรับทราบถึงแนวทางการรักษาที่ให 
5. แจงแพทยเจาของไข ใหสงใบขอคําปรึกษาแกหนวยวิชาที่เกี่ยวของในวันถัดไป 

 
สรุปจํานวนแพทยเวรและพื้นที่ที่รับผิดชอบของแพทยประจําบานอายุรศาสตร 

พื้นที่ พจบ.ปที่ 1 พจบ.ปที่ 2 พจบ.ปที ่3 
หอผูปวยอายุรกรรมชาย 1    
หอผูปวยอายุรกรรมชาย 2    
หอผูปวยอายุรกรรมหญิง     
หอผูปวยอายุรกรรมทั่วไป  

(รวมกับหอผูปวย 
อายุรกรรมหญิง) 

  

หอผูปวย RCU    
(รวมกับหอผูปวย 
อายุรกรรมชาย 2) 

  

หอผูปวย MICU/CCU    
หอผูปวยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 
9 

 
(รวมกับหอผูปวย 
อายุรกรรมชาย 1) 

  

หอผูปวยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 
10 

 
(รวมกับหอผูปวย 
อายุรกรรมชาย 2) 

  

หองฉุกเฉิน   
(เฉพาะผลัดเชา) 

 
(เฉพาะผลัดบาย) 

 
(เฉพาะผลัดดึก) 

หอผูปวยตางแผนก   
(เฉพาะ SICU) 
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บทบาทของแพทยประจําบานในการสอนนักศึกษาแพทย 
 
 แพทยประจําบานสามารถทําหนาที่ในการสอนนักศึกษาแพทยในการเรียนรูการฝกปฏิบัติตรวจ
ขางเตียงผูปวย ไดแก การฝกซักประวัติ การตรวจรางกาย การบันทึกเวชระเบียน การสั่งการรักษา ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ สามารถทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสอนนักศึกษาแพทยในการดูแลผูปวยอีกดวย 
หนาที่ของแพทยประจําบานตอนักศึกษาแพทย 

1. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงชวยแนะนําและเปนที่ปรึกษาในการเรียน การดูแลผูปวย ชี้แนะการซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย การเลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางเหมาะสม การวิเคราะหและแปลผล 
การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคตลอดจนการวางแผนการรักษา 

2. กระตุนนักศึกษาแพทยใหเกิดความสนใจในการเรียน เชน การอานหนังสือ การหาคําตอบที่
เกี่ยวของกับภาวะของผูปวยที่ตนเองรับผิดชอบ พรอมทั้งซักถามและใหความสนใจแกนศพ.เพื่อใหเกิด
ความรูสึกวานศพ.เปนสวนหนึ่งในทีมการรักษา 

3. สอนและควบคุมการทําหัตถการที่จําเปนสาหรับนกัศึกษาแพทย โดยสาธิตใหนักศึกษาดูกอน 
หลังจากนั้นจึงใหทําโดย under supervision และมีการลงนามในสมุดบันทึกของ นศพ.ทุกครั้ง เลือก
เคสที่เหมาะสมกับ นศพ. ดวย 

4. สามารถให นศพ. ลงบันทึก progress note ได แต พจบ. จะตองตรวจทาน และลงนาม
อิเล็กทรอนิกสกํากับไวทุกครัง้ดวย 

5. สังเกตและประเมินนักศึกษาแพทยเปนระยะ ๆ ในทุกดาน ทั้งดานความสามารถทางคลินิก 
ทักษะการทาหัตถการและเจตคติ เพื่อชวยสอดสองและชี้แนะใหปรับปรุงหากพบเห็นมีปญหา และแจง
ใหอาจารยผูดูแลนักศึกษาทราบ 

6. เปนแบบอยางสาหรับนักศึกษาแพทยในการดูแลผูปวยแบบองครวม การปฏิบัติตนตอผูปวย
และญาติตลอดจนผูรวมงานและการทํางานเปนทีม การใหเกียรติผูรวมงานทุกระดับ 
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การบันทึกเอกสารทางการแพทย 
การบันทึกรายงานผูปวย (Medical record) 

รายงานผูปวยเปนหลักฐานทางกฎหมาย เปนเครื่องมือสาหรับการเรียนการสอน และเปน
ประโยชนในการวิจัยฉะนั้น ตองมีความถูกตองแมนยําและเขียนอยางมีคุณภาพดวย นอกจากนี้คุณภาพ
ของรายงานยังบอกถึงความสามารถ ความตั้งใจปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน และบอกมาตรฐาน
โครงการฝกอบรมของสถาบันดวย 

- การบันทึกเวชระเบียนเปนสวนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะของแพทยประจําบานตามมิติ
การประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 

- ความสมบูรณของเวชระเบียนเปนความรับผิดชอบของแพทยประจําบานทุกชั้นปที่รวมดูแล
ผูปวยรายนั้น และแพทยประจําบานปที่ 3 ถือเปนหัวหนาทีม 

บันทึกเวชระเบียนผูปวยเมื่อแรกรับ (admission note) 
ประกอบดวย chief complaint, present illness, past history, physical examination, 

Assessment ซึ่งรวมถึง differential diagnosis, Presumptive diagnosis หรือ Final diagnosis, 
และ Plan โดยรวมทั้ง plan of investigation และ plan of management  

ใน admission note ของผูปวยรับใหมทุกราย ตองมีครบองคประกอบดังกลาว และควรใหแลว
เสร็จภายใน 24 ชม. ภายหลังรับตัวผูปวยเขาในหอผูปวย 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูปวย (Progress note) 
- ควรมีการบันทึก progress note ทุกครั้งที่ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  
- นอกเหนือจากนี้ควรมีการบันทึก progress note อยางนอยทุกๆ 2-3 วัน 
- เมื่อมีการทําหัตถการ หรือสงตรวจพิเศษ ควรระบุลงใน progress note เปนหัวขอที่แยกให

เห็นเดนชัด ตองระบุวาใครเปนผูทํา ทําอะไร indication, procedure, complication, interpretation 

การบันทึก on / off-service note 
เมื่อผูปวยมีการยายหอผูปวย เชน จากหอผูปวยสามัญไป ICU หรือจากหอผูปวยสามัญไปหอง

พิเศษ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยน rotation ของพจบ. ทีมพจบ.เจาของไขจะตองทําการสรุปประวัติโดยยอ
ของผูปวย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน อยางกระชับและไดใจความครอบคลุมปญหาและประเด็นสําคัญ 
เพื่อใหแพทยประจําบานที่รับดูแลผูปวยตอสามารถเขาใจปญหาไดอยางรวดเร็ว โดยควรสรุปใหเสร็จ
กอนยายผูปวยหรืออยางชาไมเกิน 8 ชั่วโมง หากมีการยายผูปวยนอกเวลาราชการเปนกรณีเรงดวน ให
แพทยเวรเปนผูสรุป off service note อยางสั้นๆ แทนแพทยเจาของไข และใหแพทยเจาของไขมา
เขียนสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมในวันรุงขึ้น 

สรุปการรักษา (Discharge summary) 
- การสรุปการรักษาในโรงพยาบาล (discharge summary note) แพทยประจําบานประจํา

หอผูปวยตองเปนผูสรุป อาจให intern หรือ extern ชวยสรุปได แตตองมีการตรวจทาน ตรวจสอบ
ความถูกตอง ทั้งการลงวินิจฉัยและ hospital course รวมทั้งแผนการรักษาตอ และลงนามอิเลกทรอ
นิกสโดย พจบ.เทานั้น  
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- ไมควรทําสําเนา admission note ซ้ําใน discharge summary ควรเปนการสรุปประวัติ
ของผูปวยตั้งแตเขารับการรักษาจนถึงออกจากโรงพยาบาล และแผนการรักษาตอ 

- จะตองทํ า  discharge summary note ให เ รี ยบร อยกอนจํ าหน ายผู ป วยออกจาก
โรงพยาบาล 

- ในกรณีผูปวย discharge หรือเสียชีวิตในเวร การทํา discharge summary note ถือเปน
หนาที่ของแพทยเวรประจําวันนั้น ๆ 

ใบรับรองแพทยและใบมรณะบัตร 
พจบ. เจาของไขเปนผูเขียน ถาผูปวยเสียชีวิตนอกเวลาราชการ ถือเปนหนาที่ของแพทยเวร

ประจําวันนั้น ๆ 

ใบรับรองของบริษัทประกันชีวิต 
จะมีคํารองมาทางโรงพยาบาลและผานขั้นตอนมายังสาขาวิชาอายุรศาสตร ใบรับรองของบริษัท

ประกันชีวิตที่ไมไดผานขั้นตอนดังกลาว พจบ. ไมควรเขียนให  

การทําหัตถการ 
ในการทําหัตถการทุกประเภทที่ตองกระทําโดยแพทย ตองขออนุญาต และควรมีการลงนามใน 

informed consent จากผูปวยหรือญาติเสมอ ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปนและวิธีการ เพื่อ
ลดความเครียดหรือความกลัวของผูปวย ควรแจงใหทราบถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได แสดงให
ผูปวยและญาติเห็นวาแพทยไดทําดวยความระมัดระวังและไดเตรียมรับมือกับภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นแลว จากนั้นแพทย และผูปวย / ญาติ จึงลงชื่อในแบบฟอรมยินยอมการรับทําหัตถการ ที่มี
ประจําในหอผูปวย 

การขอตรวจศพ (Autopsy) 
 ควรพิจารณาการขอ autopsy ในผูปวยที่เสียชีวิตในหอผูปวยอายุรกรรมทุกราย เพื่อประโยชน

ในการเรียนการสอน โดยหนาที่ในการขอ autopsy เปนของทีมแพทยเจาของไขประจําหอผูปวย ซึ่งควร
แจงขออนุญาตไวลวงหนา และหากผูปวยเสียชีวิตนอกเวลาราชการ แพทยเวรควรแจงแกญาตเิพื่อยืนยัน
อีกครั้ง ในกรณีที่ไมไดรับอนุญาตให autopsy และยังไมทราบการวินิจฉัยโรคที่แนนอนใหเก็บตัวอยาง
ชิ้นเนื้อ (necropsy) หรือ body fluid หรือ specimen อื่น ๆ จากศพเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา หรือ
เพาะเชื้อ (culture) และการตรวจอื่น ๆ ตามความจําเปน 

 หากไดรับการอนุญาตใหทํา autopsy ตองใหญาติลงนามอนุญาตไวเปนหลักฐานเสมอ และ
ประสานงานกับภาควิชาพยาธิวิทยาตอไป 
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กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับแพทยประจําบาน 
แพทยประจําบานทุกชั้นปควรเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทีส่าขาวิชาฯ และคณะฯ จัดให โดย

ทางสาขาวิชาฯ มีนโยบายในการนําเวชศาสตรเชิงประจักษ (evidence-based medicine) เขามา
ประยุกตใชในทุกกิจกรรม รวมทั้งใหอิสระแกแพทยประจําบานทุกชั้นปในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้ง
คําถามอยางเสรีในทุกกิจกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้แพทยประจําบานยังสามารถใหขอเสนอแนะกับ
สาขาวิชาฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมวิชาการผานกระบวนการใหขอมูล
ปอนกลับ 

การเขารวมกิจกรรมวิชาการถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงาน แพทยประจําบาน
จะตองพิมพลายนิ้วมือเขารวมกิจกรรม (หรือเซ็นชื่อเขารวมกิจกรรม) ทุกครั้ง โดยการเขารวมกิจกรรม
หากนอยกวาเกณฑท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทยกําหนด จะมีผลตอการประเมินการปฏิบัติงานและการ
สอบเพ่ือวุฒิบัตร 
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ตารางกิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ เวลา วัน/สถานที่ เกณฑประเมิน วัตถุประสงคของกิจกรรม 
Morning report 08.30-09.30 น. ทุกวันยกเวนวันพุธ 

หองประชุมภาค 12 
ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 60ของเวลา 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฝกการนําเสนอเคสผูปวย 
(clinical fact) เพื่อใหไดขอมูลที่กระชับและไดใจความ 
(pertinent data) 
เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฝกการวิเคราะห และอภิปราย
เคสผูปวย โดยนําขอมูลทั้งหมดมาบูรณาการ (clinical 
thinking andreasoning) 
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมฝกแกไขปญหา (problem 
solving) และวางแนวทางเพ่ือการวินิจฉัยและการใหการรักษา
(provisional diagnosis and management plan) 
4. เพื่อใหอาจารยใหขอมูลปอนกลับ(feedback) ตอผูเขารับ
การฝกอบรม เพื่อใชในการปรับปรุงการอภิปราย การใหการ
วินิจฉัยและการรักษาผูปวย 

Dead case 
conference 

12.00-13.00 น. วันอังคาร  
หองประชุมภาค 12 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

1. ชี้จุดบกพรอง หรือ ประเด็นปญหาของการวินิจฉัย การดูแล
รักษา และใหแนวทางที่ถูกตอง 
2. ใหเกิดการเรียนรูในการดูแลผูปวย 
3. เพิ่มประสิทธิ์ภาพผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตรในการ
ดูแลผูปวย 
4. ฝกทักษะของผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร ชั้นปที่ 1 
ในการนําเสนอผูปวยใหกระชับในเวลาที่จํากัด 
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กิจกรรมวิชาการ เวลา วัน/สถานที่ เกณฑประเมิน วัตถุประสงคของกิจกรรม 
5. ผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร มีประสบการณใน
การศึกษาคนควาความรูจากตํารา และวารสารทางการแพทย 
6. เพื่อเพิ่มพูนความรูของผูเขารับการฝกอบรม และพัฒนา
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล  

Ethic 
conference 

 
 

12.00-13.00 น. 
 
 
 
 

วันอังคาร  
หองประชุมภาค 12 

 
 
 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

 
 
 
 

1. ใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตรทางจริยธรรม
ดานตาง ๆ 
2. ฝกทักษะการนําเสนอของผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร
ชั้นปที่ 3 
3. เพิ่มประสิทธิภาพ ผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตรในการ
ดูแลผูปวยโดยการประมวลความรูดานจริยธรรมเขากับการดูแล
ผูปวย  
4. กระตุนใหเห็นคุณคา ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรม
ทางการแพทย 
5. ผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร มีประสบการณใน
การศึกษาคนควาความรูจากตํารา และวารสารทางการแพทย 

Morbidity and 
Mortality 

conference 

12.00-13.00 น. วันพฤหัสบดี  
หองประชุมภาค 12 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

1. ใหความรูแก ผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร ในการ
เรียนรูการดูแลรักษาผูปวยทางอายุรกรรมที่ซับซอน มีความ
พิการ หรือ ถึงแกชีวิต 
2. ชี้จุดบกพรองของการวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวย และให
แนวทางที่ถูกตอง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตรในการ
ดูแลผูปวย 
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กิจกรรมวิชาการ เวลา วัน/สถานที่ เกณฑประเมิน วัตถุประสงคของกิจกรรม 
4. ฝกทักษะการอภิปรายของผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร 
ชั้นปที่ 3 ในปญหาที่ซับซอน 
5. เพื่อเพิ่มพูนความรูของผูเขารับการฝกอบรม และพัฒนา
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล 

Interesting case 
 

12.00-13.00 น. วันพฤหัสบดี  
หองประชุมภาค 12 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

1. ใหความรูแก ผูเขารับการฝกอบรม อายุรศาสตร ใหมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยแบบองครวม 
2. ผูเขารับการฝกอบรม อายุรศาสตรมีประสบการณใน
การศึกษาคนควาความรูจากตํารา และวารสารทางการแพทย 
3. ฝกทักษะการนําเสนอ และการอภิปรายของผูเขารับการ
ฝกอบรมอายุรศาสตร ชั้นปที่ 1 
4. ชี้ประเด็นที่นาสนใจผูปวยดานตางๆ และใหแนวทางการ
ดูแลที่ถูกตอง 
5. เพิ่มประสิทธิภาพของผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตรใน
การดูแลผูปวย 

Medical grand 
round 

12.00-13.00 น. วันพฤหัสบดี  
หองประชุมภาค 12 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

 

1. ใหความรูทางอายุรศาสตรที่กาวหนา ทันยุค แก ผูเขารับ
การฝกอบรมอายุรศาสตร และอาจารยสาขาตางๆ 
2. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของการนําเสนอ การบรรยาย 
3. ใหความรู แนวทางท่ีถูกตอง และมีคุณภาพในการดูแล
ผูปวย 
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กิจกรรมวิชาการ เวลา วัน/สถานที่ เกณฑประเมิน วัตถุประสงคของกิจกรรม 
Journal club 

 
12.00-13.00 น. วันศุกร  

 หองประชุม
สาขาวิชา ชั้น 12 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร ชั้นปที่ 1 มี
ความสามารถในการวิพากษผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 
2. ฝกทักษะของผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร ปที่ 1 ใน
การนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาต ิ
3. ฝกทักษะและเพ่ิมพูนความรูของผูเขารับการฝกอบรม
อายุรศาสตร ปที่ 2 และ 3 ในเรื่องกระบวนการวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช 

Core lecture 12.00-13.00 วันจันทร (3 เดือน
แรกของปการศึกษา) 

ตองเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเวลา 

1. ใหความรูแก ผูเขารับการฝกอบรมอายุรศาสตร ในดาน
อายุรศาสตรที่สําคัญๆ ตามเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม
เพื่อใหกาวทันยุค และเกิดความเขาใจ 
2. แสดงวิธีการบรรยาย เพื่อเปนตัวอยางใหแก นักศึกษา และ
ผูเขารับการฝกอบรม 
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งานวิจัยของแพทยประจําบาน 
 

พจบ. จะตองทํางานวิจัย ไดแก  งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อยางนอย 1 เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหวาง
การปฏิบัติงาน 3 ป โดยเปนผูวิจัยหลักหรือผูนิพนธหลัก งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลัก
ดังนี ้

- วัตถุประสงคของการวิจัย 
- วิธีการวิจัย 
- ผลการวิจัย 
- การวิจารณผลการวิจัย 
- สรุปผลการวิจัย 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เปนผลงานที่ริ เริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและ

ตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 
2. ผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ตองผานการอบรมดานจริยธรรม

การวิจัยในคน หรือ good clinical practice (GCP)  
3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ตองดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตอง

และเหมาะสมกับคําถามวิจัย  
5. ผูเขารับการฝกอบรมควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะ

ในบทคัดยอ 
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กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 3 ป (36 เดือนของการฝกอบรม) 

ชั้นป งานที่ปฏิบัติ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

พชท.
2/
พจบ.1 

เสนอ 
Proposal(1)/ สอบ 
Proposal(2)/  
ยื่น Ethic 

            

พชท.
3/
พจบ.2 

รายงาน
ความกาวหนา 
(ประมาณ 15 
นาที) 

            

(1) เสนอ proposal ในกิจกรรม Research club เพื่อขอความเห็นโดยภาพรวมจากอาจารยใน
สาขาวิชา  
(2) สอบ proposal หลังจากเสนอ proposal ประมาณ 2 เดือน โดยมีกรรมการ 3 ทาน คือ 1) 
กรรมการวิจัย 2) Content expert 3) อาจารยทานอ่ืนๆในสาขาวิชาอายุรศาสตร (ตองสง 
proposal ใหกรรมการสอบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห) และยื่นขออนุมัติการทําวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมหลังจากผานการสอบ proposal แลว  
(3) สอบสารนิพนธ (กรรมการสอบ 3 ทาน เดิม)  

 
หากแพทยประจําบานไมสงผลงานวิจัยตามกรอบระยะเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะมีผล
ตอการประเมิน และการฝกอบรมดังนี้ 

- กําหนดกฎเกณฑ การสงผลงานวิจัยเขารวมประกวดในงานประชุมวิชาการประจําปคณะ
แพทยศาสตร และงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยฯ หากแพทยไมสงผลงานเขารวม
ประกวดจะไมอนุญาตใหเดินทางไป elective ตางสถาบัน โดยจะให elective ภายใน
สถาบันแทน 
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1. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ (บว.2) 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 
(แพทยใชทุนชั้นปที่ 3, แพทยประจําบานชั้นปที่ 2) 

วันที ่1-30 กันยายน ของทุกป 

2. ขออนุมัติโครงรางสารนิพนธ (บว.3) นักศึกษาชั้นปที่ 2  
(แพทยใชทุนชั้นปที่ 3, แพทยประจําบานชั้นปที่ 2) 

วันที ่1-30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป 

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ (บว.4) นักศึกษา
ชั้นปที่ 3 
(แพทยใชทุนชั้นปที่ 4, แพทยประจําบานชั้นปที่ 3) 

วันที ่1-30 กันยายน ของทุกป 
 

4. ขอสอบสารนิพนธ (บว.5) นักศึกษาชั้นปที่ 3 
(แพทยใชทุนชั้นปที่ 4, แพทยประจําบานชั้นปที่ 3) 

วันที ่1–30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป 

5. สงสารนิพนธฉบับสมบูรณ วันที ่1–29 มกราคม ของป
ถัดไป 

 ตองสงสารนิพนธฉบับสมบูรณภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบสารนิพนธผาน 
 เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาสงจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  
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การนําเสนอผลงาน 
 นอกเหนือไปจากการสงสารนิพนธตามกําหนดแลว สาขาวิชาอายุรศาสตร ยังมีนโยบายให 

พจบ. ทุกคน สงบทคัดยอ เขารวมประกวดในงานประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา
นครินทร และ งานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ดวย และหาก พจบ. ตองการ
นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก็สามารถสงบทคัดยอเพื่อเขารับการคัดเลือก
ได โดยใหปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิจัยกอน หากไดรับคัดเลือก สามารถขอทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติได ตามระเบียบของคณะฯ 

หากไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สาขาวิชาอายุรศาสตรจะพิจารณาเพิ่มรางวัลใหตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้แพทยประจําบานมีอิสระในการเลือกเผยแพรผลงานในวารสารทางการแพทย
ใด ๆ ก็ได โดยคณะฯ และสาขาวิชาฯ ไมมีขอหามใด ๆ แตใหปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิจัยดวย 
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การประเมินผลระหวางการฝกอบรม (in-training evaluation) 
การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป การยุติการฝกอบรม 

(1) การประเมินระหวางการฝกอบรม  
ก) สาขาวิชาฯ จัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมระหวางการ

ฝกอบรม ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตาง ๆ ดังนี้ 
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย (EPA)  
มิติที่ 2  การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน (ตาม EPA ขอ 2, 3, 4, 6) 
มิติที่ 3  การตรวจเวชระเบียนผูปวยนอก (ตาม EPA ขอ 1, 5, 6) 
มิติที่ 4  คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และสวนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 
มิติที่ 5  การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน 
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูปวย 
(2) Achievable EPAs ในแตละชั้นป(ภาคผนวก 8) 

ผลการประเมินนําไปใชในกรณี ตอไปนี้ 
ก) เพื่อเลื่อนระดับชั้นป โดยเกณฑผานตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ ประกาศกําหนดกอนการเขาฝกอบรม 
ข) เพื่อใชพิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ  

(3) เกณฑการเลื่อนชั้นป 
ก) ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด 
ข) ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร โดยไดคะแนน

ไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละมิติ  
ค) เกณฑคะแนนสอบอันถือเปนการไดเลื่อนชั้นปจะประกาศกอนวัน

สอบครั้งสุดทายอยางนอย 1 เดือน 
ง) ผานเกณฑการประเมิน EPA(ภาคผนวก8) 
จ) บั นทึ ก ข อ มู ล ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย ตน เ อ ง ใน  RCPT revalidation 

electronic portfolioอยางนอย 50 เครดิต/ป 
ฉ) ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรมไม

กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันฝกอบรม 
(4) แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป  

ก) ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนที่สถาบันกําหนด แลวทําการประเมิน
ซ้ํา ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได 

ข) ถาไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปซ้ําตามขอที่ 1 หรือไมผานการ
ประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเขาสอบวุฒิบัตร ตองปฏิบัติงานในระยะชั้นปเดิมอีก 1 ป 

ค) หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมิน
เพื่อเลื่อนชั้นป ใหยุติการฝกอบรม  
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(5) การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 
ก) แจงผลการประเมินใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบเปนลายลักษณ

อักษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาลัยฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา 

ข) เมื่อผู เขารับการฝกอบรมลงชื่อรับทราบจะจัดสงสําเนาผลการ
ประเมินชุดหนึ่งใหอนุกรรมการฝกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ และแจงฝายการศึกษาปริญญาและ
การศึกษาตอเนื่อง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(6) การดําเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม 
1. การลาออกผูเขารับการฝกอบรมตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการ

ปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย2 สัปดาห เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอ
คณะ อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯเพื่อเห็นชอบ และแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวา
สมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับ
อนุมัติจากแพทยสภา  

2. การใหออก 
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย

รายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวยหรือตอชื่อเสียงของสถาบันฝกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย 

ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ 
เมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก จะทําการแจงผู เขารับการ

ฝกอบรมรับทราบพรอมใหพักการปฏิบัติงานและแจงฝายการศึกษาปริญญาและการศึกษาตอเนื่อง คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ โดย
สาขาวิชาจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดวยหัวหนาสถาบันฝกอบรมอื่นจํานวน 3 
คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห
ภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
เพื่อลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภา จนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออก
สมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 
 

แนวปฏิบัติการประเมิน EPA1 EPA2 และ EPA10 ดังนี้ 
1. การประเมิน EPA 1 สมรรถนะในการดูแลผูปวยนอกอายุรกรรมทั่วไป กําหนดให  

a. แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 และ 2 จะตองไดรับการประเมิน EPA1 ทุกครั้งที่
ออกตรวจผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอกอายุรกรรม จํานวน 1 รายตอการออกตรวจ 1 ครั้ง 

b. อาจารยแพทยผูประเมิน คือ อาจารยแพทยที่รับปรึกษาในวันนั้น (ชื่อขีดเสนใต) 
โดยกําหนดเวลาในการประเมินตั้งแตเวลา 09.00-11.00 น. 

c. การประเมินใชกระบวนการของ Case-based discussion (CbD) กลาวคือ
แพทยประจําบานจะตองนําผูปวย พรอมนําเสนอประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการวางแผนการรักษา ใหกับอาจารย โดยอภิปรายถึงเหตุผลในการใหการวินิจฉัย 
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การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และการวางแผนการรักษา หลังจากนั้นใหตอบขอซักถามของอาจารย 
โดยใชเวลารวมประมาณ 10-15 นาทีตอผูปวยหนึ่งราย  

d. รับฟงการสะทอนกลับ (feedback) จากอาจารย ประมาณ 5-10 นาท ี
e. ลงทะเบียนผูปวย และระบุชื่ออาจารย ปญหาของผูปวยในระบบ EPA online 

ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย 
f. ใหอาจารยประเมินผานระบบ online  

2. การประเมิน EPA 2 สมรรถนะในการดูแลผูปวยในอายุรกรรม กําหนดให  
a. แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 และชั้นปที ่2 จะตองไดรับการประเมิน EPA2 ทุก

สองสัปดาห เมื่อหมุนเวียนผานหอผูปวยอายุรกรรมทุกหอผูปวย หรือหนวยวิชา 
b. อาจารยแพทยผูประเมิน คือ อาจารยประจําหอผูปวย หรืออาจารยเจาของไขใน

กรณีผูปวยอยูท่ีหอผูปวยพิเศษอายุรกรรม อาจารยที่ปฏิบัติงานรวมกันในหนวยวิชา 
c. การประเมินเมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาหแรก ใชรูปแบบ mini-CEX ซึ่งเปนการประเมิน

สมรรถนะทักษะเฉพาะดานตาง ๆ ของแพทยประจําบาน อาทิการซักประวัติ การตรวจรางกาย การ
สื่อสาร และการใหคําแนะนําผูปวย เปนตน ซึ่งอาจารยผูประเมินจะเปนผูกําหนดเอง โดยใชเวลาในการ
ประเมินประมาณ 10-15 นาที โดยอาจารยจะเปนผูสังเกตการณเทานั้น 

d. การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 4 ใชรูปแบบ CbD โดยแพทยประจําบาน
จะตองนําเสนอประวัติผูปวยพรอมการดําเนินโรคอยางยอ ใหแกอาจารยผูประเมิน จํานวน 2 ราย 

e. อาจารยผูประเมินจะเปนผูเลือก ผูปวยหนึ่งราย เพื่อใหนําเสนอประวัติ การ
ตรวจรางกาย การดําเนินโรคโดยละเอียด และซักถามถึงเหตุผลประกอบการกระทําตาง ๆ และซักถาม
ขอสงสัยเพื่อใหเกิดการอภิปราย โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 

f. รับฟงการสะทอนกลับ (feedback) จากอาจารย ประมาณ 5-10 นาที หลัง
สิ้นสุดการประเมินในแตละครั้ง 

g. ลงทะเบียนผูปวย และระบุชื่ออาจารย ปญหาของผูปวยในระบบ EPA online 
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย 

h. ใหอาจารยประเมินผานระบบ online  
i. หากแพทยประจําบานไมไดรับการประเมินครบทั้งสองครั้ง ถือวาไมผานการ

ประเมินการปฏิบัติงานในการหมุนเวียนรอบนั้น และไมไดรับการประเมินใน EPA10 
3. การประเมิน EPA 10 ศักยภาพโดยรวมในการทํางาน กําหนดให  

a. แพทยประจําบานจะตองไดรับการประเมิน 1 ครั้งตอการหมุนเวียนปฏิบัติงาน
ในแตละรอบ 

b. ผูประเมิน คืออาจารยประจําหอผูปวย หรืออาจารยเจาของไขในกรณีผูปวยอยูที่
หอผูปวยพิเศษอายุรกรรม อาจารยที่ปฏิบัติงานรวมกันในหนวยวิชา 

c. ใหประเมินในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานในแตละรอบ โดยเปนการ
ประเมิน แบบ multisource feedback (MSF) 

d. ลงทะเบียนผูปวย และระบุชื่ออาจารย ปญหาของผูปวยในระบบ EPA online 
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย 

e. ใหอาจารยประเมินผานระบบ online  
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f. รับฟงการสะทอนกลับ (feedback) จากอาจารย ประมาณ 5-10 นาที หลัง
สิ้นสุดการประเมินในแตละครั้ง 
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ระเบียบการลาและสวัสดิการแพทยประจําบาน 

สรุปสวัสดิการ/สิทธิประโยชน/คาตอบแทนตาง ๆ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงแพทย /วิชาการ 
(สํารวจเมื่อวันที ่26 มีนําคม 2557 โดยงานการเจาหนาที่) 

ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. สถานภาพ 1.1 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยแบงเปน 4 ประเภท (1) ตําแหนงวิชาการ 

(2) ตําแหนงบริหําร (3) ตําแหนงประเภทท่ัวไป (4) ตําแหนงวิชําชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (จาง 
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน) 

 1.2 ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ เชน ตําแหนงนายแพทย (ไดรับใบประกอบวิชําชีพเวชกรรม) อัตราคาจางเดือนละ 22,000 บาท (มาจาก
เงินเดือนขาราชการ x 1.3 = 16,920 x 1.3 = 22,000) 

 1.3 – อัตราเริ่มจางตาํแหนงวิชาการ –อาจารย -ผูชวยศาสตราจารย –รองศาสตราจารย –ศาสตราจารย 
อัตราคาจาง ตําแหนงอาจารย (วฒุิบัตร หลักสูตรอบรม 4 – 5 ป) ไดรับ 30,920 บาท (1.5 x อัตราคาจางขาราชการ) 
-อัตราคาจางตําแหนงอาจารย (วฒุิบัตรหลักสูตรอบรม 3 ป) ไดรับ 30,000 บาท 
คณะฯ ใชคาตอบแทนใหเงินรวมตาํแหนงวิชาการขั้นต่ําเดือนละ 47,230 บาท โดยใชเงินรายไดสมทบสวนตาง) 

 1.4 สัญญาจาง ครั้งที่ 1 จางไมเกนิ 3-5 ป จนหมดทุนหรือสอบวุฒิบัตร  
ครั้งที่ 2 เมื่อไดรับการจางตอตําแหนงวิชาการ(อาจารย) หรือปถัดไป ถํ้าไมได ผศ. จางไมเกิน 1 ป หรือดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) จางไมเกิน 
5 ป หลักเกณฑ และวิธีกํารจางตอพนักงานมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการ 
(1) ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต 4 ธันวาคม 2556 เปนตนไป (2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับการพิจารณาการจางตอจนครบเกษียณอายุราชการตอง
มีคุณสมบัต ิ
ตามขอ 11 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และมีผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
เฉลี่ยอยูในระดับดีมากขึ้นไปอยางนอย 6 รอบการประเมินตดิตอกัน โดยแตละรอบผลการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานตองไมต่ํากวาระดับดี (3) 
ใหคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน เปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบการจางตอจนครบเกษยีณอายุราชการ (4) ใหคณะ/หนวยงาน ออกคําสั่งจางตอ
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปที่จะครบเกษียณอายรุาชการ 

2. เงิน พ.ต.ส./เงิน 
สาขา ขาดแคลน 
(ตองปฏิบัติ ณ คณะ 
ไมนอยกวา 20 วัน 

2.1 สําหรับตําแหนงของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตาํแหนงนายแพทยไดเดือนละ 5,000 บาท อาจารยแพทยไดรับเดือนละ 10,000 บาท 
2.2 เงินสาขาขาดแคลนเปน พชท./พจบ ปที่ 1 เมย. ปปจจุบัน – ปถดัไป 31 มีค. ตําแหนงนายแพทย จะไดรับเดือนละ 4,000 บาท 
- ปที่ 2 ไดรับ 4,500 บาท/เดือน ปที่ 3 เปนตนไป ไดรับเดือนละ 5,000 บาท 
(หากไมปฏบิัติงานคณะฯ ไมครบ 20 วัน ไมมีสิทธิเบิก ยกเวนไปปฏบิัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนกเ็บกิได) 
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ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

3. เงินสวสัดิกำร
บรรณสำรสงเครำะห ์

3.1 ปีละไม่เกิน 1,200 บำท/คน (ต ำแหนง่วิชำกำร)  แพทย์ใชทุ้น/ประจ ำบ้ำนปลีะ 600 บำท 

4.  กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงำน
(กสพ.)หักลดหย่อน
ภำษีได ้

4.1 เป็นเงินบ ำเหน็จได้รับคร้ังเดียวเมื่อสมำชิกเกษียณอำยุ หรือลำออกจำกงำนหรือถึงแก่กรรม หรือตำมที่ข้อบังคับกองทุนฯ ก ำหนด 
4.2  กำรจ่ำยเงินกองทุนและผลประโยชน์ของเงินสมทบ(ร้อยละ)ที่ได้รับตำมอำยสุมำชิก –ครบ 2 ปี หรือมำกกว่ำแต่ไม่เกิน 4 ปี ได้รับ 50%ของเงินสมทบ ครบ 4 ปี 
หรือมำกกว่ำ ได้รับ 100%    
4.3 ตั้งแต่บุคลำกรที่สมัครตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม 2557 หำกไม่เลือกแผนกำรลงทนุมหำวิทยำลยัให้อยู่ที่แผนกำรลงทนุที่ 1 (ควำมเสี่ยงต่ ำ) 
1. แผนที่ 1 ควำมเสี่ยงต่ ำคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 100% 
2. แผนที่ 2 ควำมเสี่ยงปำนกลำงคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 80% หุ้น 20%    
3. แผนที่ 3 ควำมเสี่ยงสงูคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 60% หุ้น 40%      
สมำชิกสำมำรถน ำเงินสะสมไปลดหย่อนภำษีได้  
(1) กำรหักสะสมเริ่มปีแรกถึง 2 ปี หักจำกเงินเดือน 3%  
(2) ครบอำยุส่งเงนิส ำรองเลี้ยงชพี 2 – 5 ปี หัก ร้อยละ 3 - 4 %ของเงินเดือน 
(3)ครบอำยุส่งเงนิส ำรองเลี้ยงชพี 5 ปีขึ้นไป เลือกกำรลงทุนโดยหักเงินเดือนได้ร้อยละ 3 – 5%ของเงินเดือน 
สำมำรถเลือกแผนกำรลงทุน มี 3 ระดับ 
 

5.  เงินค่ำตอบแทน
กรณีปฏิบัติงำนอก
เวลำรำชกำร 

5.1 ตำมระเบียบกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรเหมำจ่ำยเดือนละ 4,500 บำท 
5.2  ปฏิบัติงำนอยู่เวรเกินกว่ำ 6 ผลัด/เดือน ได้รบัผลัดละ 900 บำท  

5.3  แพทย์ใช้ทุน//แพทย์ประจ ำบำ้นที่ปฏบิัติประจ ำห้องฉุกเฉินและห้องตรวจเวชปฏบิัติทั่วไปรพ.มอ.เกินกว่ำ 25 ผลัดใน 1 เดือน ให้ได้
ค่ำตอบแทนเพิ่มอีกผลัดละ 1,200 บำท   ทั้งนี้เบิกรวมกันไม่เกินคนละ 11,700 บำท/เดือน  
5.4  แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ ำบำ้นตัง้แต่ปี 3 ขึ้นไปทีป่ฏิบัติงำนดูแลผูป้่วยที่ห้องฉุกเฉินในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้รับค่ำตอบแทนชั่วโมงละ 
400 บำท 

ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ได้สมทบเหมำจ่ำย
เดือนละ 4,500 
บำท 

6. กำรพัก 
6.1 จัดของเยี่ยมไข้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 500 บำท/คร้ัง (ยกเว้นกำรคลอดบุตรเบิกไมไ่ด้) เบิกทันทีที่เข้ำรพ. 
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7. ค่ำรักษำพยำบำล
เฉพำะตัว 

4.1 ได้รับกำรประกันตน โดยเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หักค่ำจ้ำงรำยเดอืนเพื่อสมทบเข้ำกองทุนประกนัสังคม (หักค่ำจ้ำง เดือนละ ไมเ่กิน 
15,000 บำท x 5%)  กำรประกันสังคม ได้รบัประโยชน์ทดแทน 7 กรณี –กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย –กรณีทุพพลภำพ –กรณีตำย –กรณีคลอดบุตร –กรณี
สงเครำะห์บุตร –กรณีว่ำงงำน  - กรณีชรำภำพ 

7.2  เป็นสมำชิกกองทุนประกันสังคมระหว่ำงรอบัตรรับรองสิทธิประมำณ   3 เดือนสำมำรถใชส้ิทธิบุคลำกร โดยแจ้งรหัสบุคลำกร 
แจ้งรหัสบุคลำกร
โดยไม่ต้องช ำระเงนิ 

7.3 สิทธิ์สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำลเบิกจำกกองทุนพนักงำนมอ.(ส่วนที่เบิกไมไ่ด้จำกกองทนุประกันสังคม )ได้เท่ำที่จำ่ยจริงแตร่วมกันทั้งปีงบประมำณไม่เกิน 10,000 
บำท 
(1)รักษำฉุกเฉินตำมค ำสัง่แพทยท์ุกสถำนพยำบำลครั้งละไม่เกิน 2,000บำท ไมจ่ ำกัดจ ำนวนคร้ัง (2)รักษำผู้ป่วยนอกคร้ังละไม่เกิน 800 บำทไม่เกิน 20 คร้ัง/ปี 

8.   ญำติสำยตรง 
(กำรรักษำพยำบำล) 

8.1 ได้รับกำรยกเว้นค่ำอำหำรและค่ำห้องพัก โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์วงเงนิสวสัดิกำรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยจริงวงเงนิไม่เกิน 1,200 บำท(ป.ตรีบัญชี ก, ป.โท)สว่นป.
เอกจะได้วงเงินไม่เกิน 1,500 บำท 

8.2 ได้รับสิทธิกำรใช้กำรรักษำพยำบำลญำติสำยตรง วิธีใดวิธีหนึ่งมี 3 ประเภท 
(1)บัตรประกันสังคมโดยเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หรือ (2)มีบัตรทองประกันสุขภำพเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หรือ 
(3)สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลร้อยละ 60 ในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ และ /หรือร้อยละ  50 โรงพยำบำลของรัฐ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยไม่เกินปีละ 120,000 บำท  (ตำม
คณะฯ อนุมัติ) 

8.3 มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลปีละไม่เกิน 10,000 บำท (จำกกองทุนสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์รวมทั้งบุคลำกร/ญำติสำยตรงทั้งปีไม่เกิน 10,000 บำท ) 
เอกสำรประกอบกำรเบิก 1. แบบ กทพ.01 
2. ใบเสร็จรับเงินคร้ังที่ 1 และ 2 ทุกครั้งหรือไม่มีเอกสำรให้ติดต่อประกันสังคมเพื่อประทบัตรำส่วนเกินสิทธิ 

8.4  เบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรได้เชน่เดียวกับข้ำรำชกำร 

8.5 บุคลำกรปฏบิัติงำนสำขำขำดแคลนให้เปลี่ยนสถำนพยำบำลเป็นโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ตั้งแต่วันบรรจุ (หำกบุคลำกรปฏิบัติงำนครบ 10 ปี ลำออก ญำติสำย
ตรงเลือกรพ.มอ.ได้ต่อหรือต้องกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลตำมภมูิล ำเนำเดิมได้  

9. กำรประเมิน
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำน 

9.1  ประเมินเป็นปีกำรศึกษำ 1 ปี จะประเมินปลีะ 2 คร้ังครัง้ละ 6 เดือน (เฉพำะวชิำกำร) ส่วนต ำแหน่งต ำแหนง่พนักงำนปฏิบัติกำรวชิำชีพ 
จะประเมินตำมปงีบประมำณ ปลีะ 2 ครั้งคร้ังละ 6 เดือน 

ได้รับเพิ่มค่าจ้างปี
ละ2 คร้ัง ประเมิน

ปีละ 2 ครั้ง 
10.  ค่ำเครื่องแบบ 10.1 ค่ำเครื่องแบบตำมที่คณะฯ อนุมัติ คนละ 6 ตัว  ๆ ละ 500 บำท 
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11.   ทุนศึกษำ/ฝีกอบรม/ดูงำน/เสนอผลงำน ณ ต่ำงประเทศ จะได้รับคำ่เดินทำง + ค่ำประกนัสุขภำพ + ค่ำครองชีพ ฯลฯ 
11.1  การเสนอผลงาน ณ ภายในประเทศ /ต่างประเทศ (1) สนับสนุนแพทย์ทีไ่ด้รับรำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 5,000 บำท รำงวัลที่ 2 จ ำนวน 3,000 บำท รำงวัลที่ 3 จ ำนวน 2,000 บำท  (2) 
สนับสนนุค่ำใช้จำ่ยไม่เกิน 10,000 บำท/คน กรณีไปเสนอผลงำนวิชำกำร ให้ 6,000 บำท กรณีเสนอผลงำนเปน็โปสเตอร์สนับสนุนคำ่ใช้จำ่ย 1 คร้ังตลอดหลักสูตร 
12. ทุนอุดหนุนกำร
วิจัย 

   12.1  ส่งขอได้ที่หน่วยส่งเสรมิพัฒนำวิชำกำร  โครงกำรละ 20,000 บำท 

13.. กำรพัฒนำ/สนับสนนุค่ำใชจ้่ำยประชุม อบรมสัมมนำ ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
ได้รับวงเงนิตำมข้อตกลงของภำควิชำแต่ละภำควชิำ เฉพำะต ำแหน่งวิชำกำร ส่วนของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ ำบ้ำนตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝีกปฏิบัติงำนฯ ส ำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนนุจะได้รับดังต่อไปนี้ 
 

13.1  ค ำนวณวงเงินให้แต่ละหลักสูตรคูณด้วยอัตรำปลีะ 10,000 บำท/ 
13.2กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกปฏิบตัิงำน/อบรมและกิจกรรมที่เป็นภำคบังคบัของรำชวิทยำลัยได้ตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่รำชวทิยำลัยก ำหนด ภำยในวงเงนิสนบัสนุนทั้งหมด 
13.3 กรณีที่แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ ำบำ้นปฏิบัติงำนไม่ครบตำมระยะเวลำกำรฝึกอบรมทีร่ำชวิทยำลัยก ำหนดแต่ละหลักสูตรและเบิกจ่ำยเงนิสนับสนนุเต็มจ ำนวนแล้ว จะต้องชดใช้เงิน
สนับสนนุคืนคณะปีละ 10,000 บำท ตำมจ ำนวนปีทีป่ฏิบัตงิำนไม่ครบ และหำกปีใดปฏบิัติงำนไม่ครบปี ให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเปน็ 1 ปี 
 

 
14.  กำรประเมินเพื่อ
พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ปีละ 2 
คร้ัง  
คร้ังที่ 1 – 1 เมย. 
คร้ังที่ 2 – 1 ตค.  

14.1 บุคลำกรปฏิบัติงำนรอบปไีม่น้อยกว่ำ 4 เดือน/1 คร้ัง และผลประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับ 

  

14.1 คะแนนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดังนี้ 
  90% ข้ึนไป         ผลประเมนิ         A 
85 – 89.99%       ผลประเมนิ         B 
75 – 84.99%       ผลประเมนิ         C 
60 – 74.99%       ผลประเมนิ         D 
ต่ ากว่า 60% ผลประเมิน ไม่ผ่านไม่เพ่ิมค่าจ้างได้รับการเพิ่มค่าจ้างความดีความชอบ หากได้ระดับ A + จะคิดเป็นโควตาแต่ละหน่วยงานและวงเงินที่

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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15.  ศึกษำต่อ
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสงูฯ/ โอกำสกำร
ไปดูงำนตำ่งประเทศ 

15.1  คณะฯ ยกเว้นค่ำลงทะเบยีนเรียนในหลักสูตรป.บัณฑิตชัน้สูงฯสำขำวชิำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก ตลอดหลักสูตร  
15.2  คณะสนับสนุนให้แพทย์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไปดูงำนในต่ำงประเทศ 3- 4 สัปดำห ์

16.เงินสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรจำกกองทุนประกันสังคมเข้ำในส่วนหน่วยงำน/ภำควชิำ 
ได้รับเงินสมทบจำกกองทุนประกันสังคมรำยละ 500 บำทเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนภำควิชำ 

17. สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมตัิหรือวุฒิบัตรฯ 
17.1 แพทย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและปฏิบตัิงำนที่คณะแพทยศำสตร์ ทุกคนมีสิทธสิมัครสอบเพือ่หนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแพทย์เฉพำะทำง โดยขอหนังสือรับรองกำรผ่ำนกำรฝึกปฏิบัตงิำน
ได้ที่หน่วยกำรศึกษำหลังปริญญำ (ชัน้ 7 งำนแพทยศำสตร์ หรืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ชั้น 4 ตึกบรหิำร) 

18.  สิทธิกำรลำสิทธิ
ประโยชน ์

18.  สิทธิกำรลำสิทธปิระโยชน์ 

18.1  ลำป่วยไดไ้ม่เกิน 60 วันท ำกำร แต่กรณีที่เจ็บป่วยจ ำเปน็ต้องพักรักษำตัวเป็นเวลำนำน อธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยแต่รวมลำไม่เกิน 120 วันท ำกำร 
หมำยเหตุ พนักงำนเงนิรำยได้ จะต้องด ำเนนิกำรขออนุญำตจำกคณบดี 
18.1 กำรลำป่วยตั้งแต่ 30 วันขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กำรลำป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่ำจะเปน็กำรลำคร้ังเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกัน ถ้ำผู้มีอ ำนำจจะเรียกใบรับรอง
แพทย์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ 
18.2  ลากิจ 
18.2  ได้รับค่ำจ้ำงปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันท ำกำร แต่ในปีที่เร่ิมท ำงำนให้ได้รับเงนิค่ำจำ้งระหว่ำงลำได้ไม่เกิน 15 วันท ำกำร 

18.3  ลำพักผ่อน จะต้องปฏบิัตงิำนติดต่อกันเกินกว่ำ 6 เดือนในปีงบประมำณจะได้รับ   
 สิทธิกำรลำปีละ 10 วัน สะสมไม่เกิน 20 วัน ส ำหรับผู้ทีป่ฏิบัตงิำนติดต่อกันมำแล้ว  ไม่น้อยกวำ่ 10 ปี ให้มีสิทธิสะสมรวมไดไ้มเ่กิน 30 วัน 
18.4  ลำคลอดบุตร ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และหรือลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธลำไม่ เกิน 150 วัน โดยไม่มีสทิธิได้รบัค่ำจำ้ง 
18.5  ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเกณฑ์ทหำร 
18.6  ลำอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ไม่เกิน  60 วัน 

19.  ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนภำษำ 

19.1  สนับสนนุให้ได้รับกำรพฒันำด้ำนภำษำภำษำอังกฤษ,ภำษำญี่ปุน่ 
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20.  ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนดนตรีไทย,ดนตรีสำกล, ดนตรีพืน้บำ้นสนบัสนุนให้ได้รับกำรผ่อนคลำยควำมเครียด และเข้ำชมรมทีช่อบ สมัครไดไ้ม่เกิน 2 ชมรม(หมำยเลข โทร.1126) 
21.เครื่องแบบพิธีกำร 21.1 ชำย –หมวก ทรงหม้อตำลสีขำว กระบงัหน้ำท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมสีด ำสำยรัดคำงสทีอง ฯลฯ – เสื้อ แบบรำชกำรสขีำว ฯลฯ 

21.2 หญิง- หมวก เป็นหมวกแก็ปทรงอ่อนพับปสีีขำว สำยรัดคำงสีทองมีดุมโลหะฯลฯ – เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขำวแบบคอแหลม แขนยำวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง
สี่ตะเข็บ ฯลฯ 
21.3  เคร่ืองหมำยประดับคอเสื้อ –เป็นโละสีทองตรำสัญลักษณม์หำวิทยำลยั ใช้ติดคอเสื้อเคร่ือแบบปกติขำวของพนักงำนฯ 
อินทรธนู แข็ง พ้ืนสักหลาดสีด า ขนาดกว้างห้าเซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่ามีแถบไหมสีทองขนาดหนึ่งเซนติเมตรรายละเอียดศึกษาได้ที่
www.psu.ac.th 

22.  
เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์ 

22.1  ต ำแหน่งประจ ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ เร่ิม ครบ 5 ปัได้ บ.ม. เลื่อนอีก 5 ปี เป็น จ.ช. 
22.1   หัวหน้ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเทำ่ เร่ิม ครบ 5 ปัได้ จ.ม. เลื่อนอีก 5 ปี เป็น ค.ม. 
บ.ม. หมายถึง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
จ.ช. หมายถึง จตัุรถาภรณ์ช้างเผือก 

23. โทษทำงวนิัย มี 4 สถำน 1. ภำคทัณฑ์ 2. ตัดค่ำจ้ำง  3. เลิกจ้ำง 4.  ไล่ออก 
24.  โครงกำรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ ำ/ไม่มี
ดอกเบี้ย 

- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 
- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของบุตร 
- สวัสดิกำรเงินยืมเพื่อกิจกรรมด้ำนวฒันธรรม 
-สมำชิกสอ.มอ. ได้กู้เพื่อกำรซื้ออสังหำริมำทรัพยที่ดนิ ที่อยู่อำศยั ซื้อรถยนต์ฯลฯ ดอกเบี้ยต่ ำ ได้รับเฉลี่ยคืนส่วนที่หักคืน 

25.กำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ (หอเกียรติยศ)  

25.1 บุคลำกรดีเด่น บุคลำกรตวัอย่ำงดีเด่น อำจำรย์ดีเด่น นักวจิัยดีเด่น คนดีศรีตรัง คนดีศรีสงขลำ ฯลฯ  
25.2  ได้รับกำรพิจำรณำเปน็บคุลำกรดีเด่น พนักงำนมอ.ดีเด่น, พนักงำนเงนิรำยได้ดีเด่น (รำงวัลจำกคณะฯ และได้แข่งขันภำยในมอ.) 

26.  ได้รับส่วนลดค่ำ
โดยสำรรถไฟ 
(สกสค.) 

ประชุม อบรม ศึกษำ ดงูำน (ไมจ่ ำกัดจ ำนวนคร้ัง) และทัศนศึกษำ (ปลีะคร้ัง) 

27.เงินทดแทนกรณี
เจ็บป่วยนอนรักษำตัว
ในรพ. (สปส.) 

นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จำ่ยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รบัเงินทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี 
เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 
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28.ค่ำพำหนะรถส่งตัว
ผู้ป่วย (สปส.) 

กรณีจ ำเป็นต้องรับสง่ผูป้่วยไปรกัษำต่อยัง รพ.อ่ืน ภำยใน 72 ชัว่โมง ถ้ำเปน็กำรรับส่งภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน จะได้รับค่ำรถพยำบำล/เวลำเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 
500 บำท/คร้ังและ 300 บำท/คร้ัง ส ำหรับพำหนะรับจำ้งส่วนบุคคล หำกต้องข้ำมจังหวัดจะได้รับเพิ่มอีก กิโลเมตรละ 6 บำท 

29.กรณีทุพพลภำพ 
(สปส.) 

ได้รับเงินทดแทนรำยเดือนตลอดชีวิตในอัตรำ 50% ของเงินเดือนสุดท้ำยก่อนทุพพลภำพ มีค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำที่จำ่ยจริงไม่เกิน 2,000 บำทต่อเดือน ได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรฟื้นฟสูมรรถภำพเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 40,000 บำท/รำย และเมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับค่ำท ำศพ 40,000 บำท 

30. กรณีพนักงำนถึง
แก่กรรมได้รับจำก
สปส. มอ และ.ถ้ำเปน็
สมำชิกสอ.มอ. 

(1) ได้รับค่ำท ำศพ 3 เท่ำของเงนิเดือนส่วน(2) ,(3) ได้รับ 40,000 บำท/รำย พร้อมเงินสงเครำะห์จำก สปส.ดังนี้-กรณีจ่ำยเงินสมทบ 3 - 10 ปี ได้รับเท่ำกับเงนิเดือน 
(2) บุคลำกรมอ.ปฏิบัติครบ 1 ป ีทำยำทจะได้รับ 20,000 บำท 
(3)  เป็นสมำชิกสอ.มอ. ครบ 15 ปีได้รับ 400,000 บำท (ส่วนก่อน 15 ปีทำยำทจะได้รับตำมระเบียบสอ.มอ. 

31.กรณีว่ำงงำน 
(สปส.) 

กรณีถูกเลิกจ้ำงได้รับ 50% ของเงินเดือนคร้ังละไม่เกิน 180 วัน 
- กรณีลำออกจำกงำน/สิ้นสุดสญัญำจ้ำงได้รับ 30% คร้ังละไม่เกิน 90 วันทั้งนี้ต้องแจง้ส ำนักงำนจัดหำงำนภำยใน 30 วันนบัจำกวันที่ถูกเลิกจ้ำง/ลำออก 

32. เงินชดเชยกำรลำคลอดบุตร เงินสงเครำะห์บุตร(สปส.) 
ได้รับ 400 บำท/เดือน/คน (ไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่อำยุแรกเกิด-6 ขวบบริบูรณ์)  
33.เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนอนรักษำตัวในรพ. (สปส.) 
นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จำ่ยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รบัเงินทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี เว้นแตป่่วยด้วยโรคเร้ือรัง
จะได้รับไม่เกิน 365 วัน 
34.บุคลำกรเสียชีวิต
(ทำยำทได้รบั) 

บุคลำกรเสียชีวติจะได้รับ 
34.1  คณะแพทย์ร่วมท ำบุญและเป็นเจ้ำภำพ 10,000 บำทและค่ำพวงหรีดรำยละ  600 บำท 
34.2 มหำวิทยำลยัให้ร่วมท ำบญุ รำยละ 20,000 บำทและค่ำท ำศพ 3 เท่ำของเงินเดือนคร้ังสดุท้ำยก่อนเสียชวีิต 
34.3  กองทุนประกันสังคมให้รำยละ 40,000 บำท 
34.4 ถ้ำเป็นสมำชิกสอ.มอ. ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับ 100,000บำท(หนึ่งแสนบำท และคำ่ฌำปนกิจอีก ประมำณ 140,000 กว่ำบำทแล้ว(ศพละ 20 บำท) 
ถ้ำเป็นสมำชิกมำกกวำ่ 3-4    110,000  บำท(ได้เพิ่มจำกหนึ่งแสนอีก 10,000 บำท ฯลฯ 

35.กำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์ สอ.มอ/ มอ/
สบ.มอ. (เว็บไซต ์
psucoop.psu.ac.th) 

สมำชิกได้รับสวสัดิกำรมำกกวำ่ 25 รำยกำร เช่น เงินฝำก ดอกเบี้ยสูงไม่เสียภำษี, กู้ดอกเบี้ยต่ ำได้รับเฉลี่ยคืน, ปันผลจำกกำรลงหุ้นที่ส่งแต่ละเดือน กรณีเป็นสมำชิก
ใหม่สำมำรถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 300,000 บำท,ได้รับเงินขวัญถุง กรณีแต่งงำน, มบีุตร กรณีเจ็บป่วยเบิกได้คืนละ 200 บำทไม่เกิน 1,000 บำท (5 คืน)ญำตสิำยตรง
เสียชีวิตได้ 2,500 บำท/ศพ สมำชิกเสียชีวติได้รับไม่น้อยกวำ่ 200,000 บำท+ส่วนที่เป็นสมำชกิระยะเวลำเท่ำไรไม่เกิน 36 เดือน บวกอีก 100,000 บำท 
กรณีลำออกเกิน 10 ปีจะได้รับเงินกองทุนเกษียณอำยุ ปีละ 2,500 บำท ทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บำท 
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36.  ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
น้ ำประปำ ค่ำเก็บขยะ 

36. ค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 3.70 บำท ค่ำน้ ำประปำหน่วยละ 15 บำท (ฟรีคนละ น้ ำ 10 หน่วย ไฟฟำ้ 60ค่ำเก็บขยะ (เหมำจ่ำย) หอโสดห้องละ 40 บำท/เดือน (อยู ่2 คน
จ่ำยคนละคร่ึง) หอครอบครัว ห้องละ 60 บำท/   เดือน 
ได้รับเฉพำะบุคลำกรตำมระเบียบที่พักคณะฯ 

37.ควำมก้ำวหน้ำ ได้
เปลี่ยนต ำแหน่ง/ปรับ
ระดับจะได้รับเฉพำะ
ต ำแหน่ง 

37.  ได้รับกำรเลื่อนระดับ/ เปลีย่นต ำแหน่ง ตำมที่หนว่ยงำนเห็นว่ำเปน็ประโยชน์ ภำระงำนใหม่และคุณสมบตัิเหมำะสม  
 

38.  หลัง
เกษียณอำยุ/หรือ
ลำออก 

38.1 หลังเกษียณอำยุ/หรือลำออกรับรำชกำรเกินกว่ำ 20 ปีนบัถึงวันพ้นจำกรำชกำรมีสิทธิรัเงนิขวัญถุงรำยละ 20,000 บำท 
38.2 กรณีปฏิบัติงำนที่คณะฯ นำนกว่ำ 10 ปี สิทธิขอบัตรประกนัสุขภำพทัง้ตนเองและญำติสำยตรงได้ 

39. เงินบ ำนำญ/ เงิน
บ ำเหน็จชรำภำพ 
(สปส.) 

39. จะได้รับเงินบ ำนำญ เมื่อจ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน และอำยุตัวครบ 55 ปีขึ้นไป ในอตัรำ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย ถ้ำจ่ำยสมทบเกิน 180 
เดือน จะได้รับเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลำจ่ำยเงินสมทบครบ 12 เดือน และถ้ำถึงแก่กรรมภำยใน 60 วัน นับแต่รับบ ำนำญ ก็จะได้รับบ ำเหน็จชรำภำพอีก 10 เท่ำ 
ของบ ำนำญที่ได้รับคร้ังสุดทำ้ยกอ่นถึงแก่กรรม ส่วนบ ำเหน็จจะจ่ำยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบที่จะได้รับบ ำนำญ ซึง่มีอำยุงำนแตกต่ำงกันไป 

40.  ญำติสำยตรง ถึง
แก่กรรม (คู่สมรส,
บุตร, พ่อ แม่) 

40.1  เสียชีวิตจะได้รับเงนิร่วมท ำบุญรำยละ 3,000 บำทและคำ่พวงหรีด 600 บำท(คณะแพทย์ 
40.2 เป็นสมำชิกสอ.มอ. ญำติสำยตรงเสียชีวติสำมำรถเบิกได้รำยละ  2,500 บำท ยกเว้นคู่สมรสไม่ได้เป็นสมำชิกสอ.มอ. จะได้รับศพละ 10,000 บำท 

41.  กรณีเยี่ยมไข้
บุคลำกร 

41.1  คณะฯ ให้หน่วยงำนเบิกของเยี่ยมไข้รำยละ 500 บำท/ครั้ง โดยมีระยะห่ำงจำกกำรเยี่ยมคร้ังที่แล้วไม่น้อยกวำ่ 3 เดือน (ยกเว้นคลอดบุตรไม่ได้รับหรือ) 
41.2  สมำชิกสอ.มอ. ได้ค่ำพักรักษำตัวในรพ.คืนละ 200 บำทแต่ไม่เกิน 7 คืน(ยกเว้นคลอดบตุรไม่ได้รับ)  

42. ที่พักอำศัยของ
คณะแพทยศำสตร์  

42.1 ที่พักยูนิต (เมื่อมีครอบครัว-มีบุตร ยื่นขอที่พักครอบครัว) น ำญำติ เพื่อนมำอำศัยชั่วครำว แจ้งแม่บ้ำนหน่วยงำนอำคำรสถำนที ่(โทร. 1110 ) 

43. สติกเกอร์เข้ำออก
บุคลำกร 

43.  กรณีมีรถจักยำนยนต์ รถยนต์ เข้ำ –ออก ให้ขอท ำบัตรและสติกเกอร์ส ำหรับบุคลำกร 
ติดต่อกองอำคำร/งำนอำคำรสถำนที่คณะฯ 

44.  ข้อห้ำม 44.  ห้ำมเลี้ยงสุนัข แมว หนู งู หำกพบแจ้งกรรมกำรหอพัก 
ห้ำมน ำสตัว์เข้ำพักที่พักตลอดจนให้อำหำรสัตว์ 
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ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

45.ระบบกำรจรำจร
ภำยในบริเวณมอ.
(2557) 

45.1 ผู้ขับขี่ที่น ำรถเข้ำมำในบริเวณมอ.ไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรหรือผิดระเบียบ เช่นกรณีถูกใส่เครืองบังคับล้อรถ ติดต่อที่ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เพื่อช ำระ
ค่ำธรรมเนียมปลดล้อคร้ังละ 300 บำท/รถยนต/์รถยำนยนต์ หำกไม่ช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรปลดเครื่องฯ ท ำลำยเครื่องปรับเพิ่มเป็น 2 เท่ำ  
45.2  หำกตรวจพบรถในลักษณะที่จอดทิ้งไว้ภำยในมอเกินกวำ่ 7 วนั เจ้ำหนำ้จรำจรจะท ำกำรยกรถมำจอดในที่ มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้เจ้ำของรถช ำระค่ำธรรมเนียม
ยกรถเป็นเงิน 3,000 บำท ส ำหรับรถยนต์เพิ่มอีก 100 บำท รถจักรยำนยนต์ 50 บำท 

46.กำรเรียกเก็บค่ำ
เช่ำที่พักกรณีไม่คืนที่
พักของรำชกำรตำม
ก ำหนด 

46. 1 ที่พักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะโสด อัตรำ 3,000 บำท/เดือน/ห้อง 
46.2  ที่พักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะครอบครวั อัตรำ 5,000 บำท/เดือน/ห้อง 
46.3  สถำนะครอบครัวใหญ่ 2 ยูนิต อัตรำ 7,500 บำท/เดือน/ห้อง 
46.4  ที่พักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บำ้นระดับ 5 – 6 อัตรำ 10,000 บำท/เดือน/บ้ำน 
46.5  ที่พักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บำ้นระดับ 7 – 8 อัตรำ 10,000 บำท/เดือน/บ้ำน 
สิทธิกำรพักอำศัยเต็มที่ หมำยถงึบุคลำกรใชส้ิทธิอยู่อำศัยในที่พกัของคณะเป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ 4 วันต่อสัปดำห์ หรือ 16 วันต่อเดือน 
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เกณฑการลาสําหรับแพทยประจําบาน 
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป 
สวนเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เริ่มประกาศใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

ประเภทการลา พนักงานเงินรายได พนักงาน (นอกระบบ) พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. ลาปวย 1.1 กรณีปฏิบัติงานไมครบ 1 ป  

ลาปวยไมเกิน 15 วันทําการ 
 
 

1.1 กรณีปฏิบัติงานไมครบ 1 ป ลาปวย
ไมเกิน 8 วันทําการ หากปฏิบัติงาน
มาแลวไมครบ 6 เดือน ไมอยูในขาย
ไดรับสิทธิ 

1.1 ในปหนึ่งลาปวยไดรับคาจาง ลาไดเทาที่ปวยจริง แตไม
เกิน 60 วันทําการ แตกรณีเจ็บปวยซึ่งจําเปนตองพักรักษาตัว
เปนเวลานาน และอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจายคาจางตอไปอีกก็ได แตเมื่อรวมแลวตอง
ไมเกิน 120 วันทําการ 

 1.2 พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ป ขึ้น
ไป มีสิทธิ ลาปวย ไมเกิน 45 วันทําการ 

1.2 ลูกจางที่ปฏิบัติงานครบ 1 ป มีสิทธิ
ลาปวยไมเกิน 15 วันทําการ 
 

1.2 กรณีท่ีผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ หรือถูก
ประทุษราย เพราะเหตุปฏิบัติงานตามหนาที่ 
ใหลาหยุดงานเพื่อพักรักษาฯ ไมเกิน 1 ป ถาเกิน 1 ป ให
อธิการบดีเปนผูพิจารณา 

 1.3 กรณีลาปวย เพราะไดรับอันตราย 
หรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานลา
ปวยไมเกิน 60 วันทําการ ใหเสน
ผูบังคับบัญชา, คณบดี หากลาเกิน 60 
วันทําการ แตไมเกิน 120 วันทําการ ให
เสนอพิจารณาคณบดีอนุญาต 
 
 

- - 
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ประเภทการลา พนักงานเงินรายได พนักงาน (นอกระบบ) พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ลากิจ 2.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้น

ไป ลากิจไดไมเกิน 20 วันทําการ 
2.1 ลากิจหักคาจาง 2.1 ลากิจไดรับคาจางในปหนึ่งไมเกิน 45 วันทําการ แตในปที่

เริ่มทํางานใหไดรับเงินคาจางระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทํา
การ 

 2.2 กรณีมีเวลาปฏิบัติงานไมครบ 1 ป 
ลาไดไมเกิน 10 วันทําการ 

-  

3. ลาพักผอน 
 
 
 

3.1ตองปฏิบัติงานติดตอกันเกินกวา 6 
เดือน จึงจะมีสิทธิลาได 10 วันทําการตอ
ป หากไมไดใชสิทธิในปงบประมาณ
ถัดไปสามารถสะสมวันลาได 10 วัน 
แตรวมแลวไมเกิน 20 วันเชนเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

3.1 เชนเดียวกับพนักงานเงินรายได 3.1 ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนลาไดปละ 10 วันสะสมไมเกิน 20 
วันทําการ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 
10 ป 
ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในป
ปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

4. ลาคลอดบุตร 
 
 

4.1 ลาคลอดบุตรได 60 วัน (นับ
ตอเนื่อง) 

4.1 ในปแรกลาได 30 วัน (นับตอเนื่อง) 4.1 สิทธิการลาครั้งหนึ่งได 90 วัน (โดยไมตองแนบใบรับรอง
แพทยจะลากอนหรือหลังวันที่ 
คลอด แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน) 

 4.2 ลากิจเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากลา
คลอดบุตรได ลาอีก 30 วัน (นับ
ตอเนื่อง) โดยอยูในดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชา เชนเดียวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

4.2 หากปฏิบัติงานเกินกวา 2 ป นับถึง
วันลาคลอดบุตร มีสิทธิลาได 60 วัน 
 

4.2 ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาไดไมเกิน150 วัน โดยไม
มีสิทธิไดรับคาจาง 
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ประเภทการลา พนักงานเงินรายได พนักงาน (นอกระบบ) พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. ลาเขารับการ

ตรวจเลือกหรือ
เขารับการ
เกณฑทหาร 

 

5.1 พนักงานที่ไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจ
เลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 
 

- 5.1 ลาเขารับการตรวจเลือกหรือลาเขารับการเตรียมพล ไม
เกิน 60 วัน เมื่อพนักงานพนจาก 
การเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมา
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตอผูบังคับบัญชา 
ภายใน 7 วัน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนอาจขยายเวลาแตรวม
แลวไมเกิน 15 วันเชนเดียวกับ 
พนักงานเงินรายได 

 5.2เมื่อพนักงานพนจากการเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว
ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
ตามปกติตอผูบังคับบัญชา ภายใน 7 วัน
เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนอาจขยายเวลา
แตรวมแลวไมเกิน 15 วัน เชนเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- - 

6. ลาอุปสมบท/
ลาไปประกอบ
พิธีฮัจย 

- - 6.1 ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ 
แลวแตกรณีไมเกิน 120 วัน 
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การเสนอขออนุมัติเดินทางโดยไมถือเปนวันลาหรือการลา 

1. ในประเทศ กําหนดใหเสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การไปเปนวิทยากร และ
การลาพักผอน สงลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

2. ตางประเทศ กําหนดใหเสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การไปนําเสนอผลงาน 
และการลาประเภทตาง ๆ ลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 

หากสงเลยกําหนดเวลา ขอใหเขียนเหตุผลชี้แจงใหพิจารณาเปนราย ๆ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของ
หัวหนาสาขาวิชาในการอนุมัติหรือไมอนุมัติใหลาโดยไมถือเปนวันลา และนําเสนอเอกสารขออนุมัติไม
นอยกวา 3 วันทําการกอนการเดินทาง ทั้งนี้จะตองมอบหมายงานทุกอยางใหเรียบรอยโดยเสนอผานรอง
หัวหนาสาขาวิชาอายุรศาสตรฝายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาตอเนื่อง และหัวหนาสาขาวิชา
ตามลําดับ หากไมมีเหตุผลอันสมควรขอใหเขียนใบลากิจสวนตัวแทน 
 
สิทธิประโยชนอื่นๆ  

- ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ได 
- ขอทุนสนับสนุนการไปฝกอบรมระยะสั้นในสถาบันตางประเทศได ตามเกณฑที่คณะฯ 

กําหนด 
- ขอทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยยังงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติได ตาม

เกณฑที่คณะกําหนด 
- สวนลดรานคาตาง ๆ ภายในคณะฯ เชน 7-Eleven, รานกาแฟ โดยยืนยันตนดวยบัตร

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
- ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ปละ 1 ครั้ง 
- สามารถเขาถึงฐานขอมูลทางการแพทยผานทางหองสมุด intranet และ ระบบ VPN 
- กิจกรรมประเมินสมรรถภาพรางกาย เชน 1-mile walk test โดยไมเสียคาใชจาย 
- ใช fitness center ของโรงพยาบาลไดโดยไมมีคาใชจาย 
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บทลงโทษ 
 อางอิงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยและการดําเนินการทางวิจัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 กรณีของแพทยประจําบานที่เปนขาราชการ ทางสาขาวิชาอายุรศาสตรจะพิจารณาแจงฝาย
การศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร เพื่อแจงไปยังตนสังกัดใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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อาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2561 
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา  
1. ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดการศึกษาของนกัศึกษาใหส้อดคล้องกบัหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
2. เป็นทีป่รกึษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
3. เสริมสร้างจริยรรม และบุคลิกภาพของนักศึกษา  
4. เสริมสร้างให้นักศึกษามเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์และการด ารงตนในสงัคมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5. เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา facilitator และประเมิน e-portfolio การฝึกอบรมอายุรแพทย ์

ท่ี แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปี อาจารย ์
1.  นพ.ธนดล เอกสมทราเมษฐ ์ 1 ผศ.นพ.กมัพล เอี่ยมพนากจิ 
2.  พญ.ศิราพร จิตต์สรุงค์ 1 ผศ.นพ.นพดล ช านาญผล  
3.  พญ.นันทิยา ธีระภคนันท ์ 1 ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 
4.  นพ.ธเนศ วงษ์ศุทธิภากร 1 ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช   
5.  นพ.กรภัทร์ พงศ์ดารา 1 ผศ.พญ.จริวดี สถิตย์เรืองศักดิ ์
6.  นพ.นิวัฒน์ สายเพ็ชร 1 ผศ.พญ.บุญจรงิ ศิริไพฑูรย ์
7.  พญ.นภัสวรรณ พงศ์สุธรรม 1 ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย ์
8.  นพ.มณฑล ศรปีระดิษฐ์  1 ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 
9.  นพ.กนต์ธีร์ วงษ์เสร ี 1 ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธ์ุกุล 
10.  นพ.จิรายุ แซ่ช้ัน 1 รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร  
11.  พญ.พัทธมน วิบลูย์พงศ์  1 รศ.นพ.พรชัย สถิรปญัญา 
12.  นพ.รัชพงษ์ เจตนาภิรมย ์ 1 รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ 
13.  พญ.ชุติภา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 1 รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท ์
14.  นพ.นัทธพนธ์ วงศ์วรปัญญา   1 อ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิบูลยจ์ันทร ์
15.  พญ.พรจรุี แซ่ผู ่ 1 ผศ.นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์ 
16.  นพ.สุกฤษฎ์ิ บุญชิต 1 อ.นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง 
17.  นพ.กิตติกร กิตติรักษ์วรากร 1 อ.นพ.ศรายุทธ ลเูซียนกเีตอร์  
18.  นพ.ภาสุ สิริยรรยงวงศ์ 1 อ.นพ.สริิชัย ชีวธนากรกุล 
19.  นพ.ภูริกร เฟื่องวรรธนะ 1 ผศ.พญ.ณัยชญา จ ารูญกุล 
20.  นพ.ชิษณุพงศ์ กาญจนกนก 1 อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์ 
21.  นพ.ธนานันต ์โอภาวัฒนสิน 1 อ.พญ.พรทพิย์ อินทร์พบิูลย ์
22.  พญ.ณิชนันทน์ จินต์พิศุทธ์ิ 2 อ.นพ.พลาย ช้ีเจรญิ  
23.  พญ.ชุดาภา เสรีอภินันท ์ 2 อ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกลู  
24.  พญ.นภวด ีนพรัตน์ 2 ผศ.นพ.กมัพล เอี่ยมพนากจิ 
25.  นพ.ธีราธร เลิศอัศวรัตน์ 2 ผศ.นพ.กมัพล เอี่ยมพนากจิ 
26.  พญ.เหมวรรณ วิษณุศาสตรา 2 รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศร ี
27.  นพ.อรรถ อัจจมิารงัษี 2 รศ.นพ.ธีระ พริัชวิสุทธ์ิ 
28.  นพ.ทรงธรรม งดงามทวีสุข 2 รศ.นพ.พรชัย สถิรปญัญา 
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ท่ี แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปี อาจารย ์
29.  พญ.กชมน ภู่เจริญ 2 รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์ 
30.  พญ.นันทมนต์ วงศ์หิรัญเดชา 2 รศ.พญ.รัตนา ลลีาวัฒนา 
31.  นพ.สอง ศรีศิลป 2 ศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล 
32.  นพ.ภณรัตน์ น้อยเพิ่ม 2 อ.นพ.พริุฬห์ แซ่ลอื 
33.  นพ.ไกรสิทธ์ ภาควิวรรธน์ 2 อ.นพ.พริุฬห์ แซ่ลอื 
34.  นพ.จิรภัทร วงศ์หล่อ 2 อ.นพ.พสิุทธ์ิ ศิริไพฑูรย ์
35.  นพ.พลกฤษณ์ เช่ียววิทย์ 2 อ.นพ.ศรัณยู สุวรรณอักษร  
36.  นพ.สรุพงศ์ สมัฤทธ์ิทรัพย์     2 อ.พญ.ดาวลดา คงกบัพันธ์ 
37.  นพ.เปรมอานันท์ มโนเรศ 2 อ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีย์วงศา 
38.  นพ.สรวิชญ์ ชิตตระการ 2 อ.พญ.ศริิเพญ็ ปัณฑุวงศ์ 
39.  พญ.รตกิร เด่นยุกต ์ 2 อ.พญ.สิรพิร จทุอง   
40.  พญ.นันธัชพร อมรชัยศักดา 3 ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง 
41.  พญ.สมุลทิพย์ ลลีาไว 3 ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 
42.  พญ.ชุติมา เสรีอภินันท ์ 3 ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์ 
43.  นพ.สุนทรวิทย์ ประดิษฐ์อุกฤษฎ์ 3 รศ.นพ.รงัสรรค์ ภูรยานนทชัย 
44.  พญ.อวัสดา เจรญิวิกกัย 3 รศ.นพ.รงัสรรค์ ภูรยานนทชัย 
45.  นพ.กิตต ิเรืองปาน 3 ศ.นพ.กรฑีา ธรรมค าภีร ์
46.  นพ.ณัฐพงศ์ เพชรอกัษร   3 อ.นพ.ธนพล นลิโมจน ์
47.  นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทกีร 3 อ.นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง  
48.  นพ.พลยทุธ ธรรศนัทธพงศ์ 3 อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรอืงสุรัต ิ
49.  นพ.ณัฐพล อุบลสูตรวนิช 3 อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรอืงสุรัติ  
50.  พญ.ปรางใส วัฒนสิทธ์ิ 3 อ.พญ.ดาวลดา คงกบัพันธ์ 
51.  พญ.ศิรหิทัย คนไว 3 อ.พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน ์
52.  นพ.ธนาวิน แซ่ว่อง 3 ผศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรรีัตน์ 
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เอกสารอางอิง 
1. มอ 372/1190  วันที่ 15 มกราคม 2553  เรื่อง การรับปรึกษาผูปวยที่คลินิกอายุรกรรม 
2. มอ 372/544 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553เรื่อง การสงหนังสือเพ่ือขออนุมัติการไปประชุม

และลาพักผอนเสนอหัวหนาภาควิชาลงนาม 
3. มอ 372/1019  วันที่ 10 ธันวาคม 2556  เรื่องขอปรับลดจํานวนโควตาการตรวจผูปวย

ใหมคลินิกอายุรกรรม 
4. มอ 372/3642  วันที่ 5 มิถุนายน 2558  เรื่อง แนวปฏิบัติการออกตรวจผูปวยที่ 

Ambulatory clinic ฉบับปรับปรุงใหม 
5. มอ 372/60-5543  วันที่ 15 ธันวาคม 2560  เรื่องแนวทางปฏิบัติการออกตรวจผูปวยนอก

คลินิกอายุรกรรม 
6. มอ 372/61-1787  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เรื่อง แนวปฏิบัติการเลื่อนนัดผูปวย ณ คลินิก

อายุรกรรม 
7. มอ 372/62-04636 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการดูแลผูปวยที่หอผูปวยสังเกต

อาการ ของสาขาวิชาอายุรศาสตร 
8. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

วินัยและการดําเนินการทางวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

9. พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน บทลงโทษแกขาราชการกระทําผิดวินัย  
10. มติที่ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 23 กันยายน 2553 วาระ การขออนุมัติ

การเดินทางทางไปประชุมวิชาการในประเทศ
และตางประเทศโดยไมถือเปนวันลา 
 

 




