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รายนามคณาจารย์ และอาจารย์ ทปี0 รึกษา
กองเวชศาสตร์ ฟื>นฟูและภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู
พล.ต.หญิง เฟื+ องฟ้า คุณาดร
ที+ปรึ กษากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พล.ท.หญิง วิไล ชินสกุล
ที+ปรึ กษากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พล.ต.ผศ. ไกรวัชร ธีรเนตร
ที+ปรึ กษากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.อ.รศ. ภัทราวุธ อินทรกําแหง
ผูอ้ าํ นวยการกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.อ.ผศ. อารมย์ ขุนภาษี
ที+ปรึ กษากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.อ.รศ.วิภู กําเหนิดดี
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.ท.ธง พงษ์หาญยุทธ
รองผูอ้ าํ นวยการกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.อ. ชนศักดิL หทัยอารี ยร์ ักษ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.ท. นราทร โสภณประภากรณ์
อาจารย์ประจํากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.ท. ชาญวิทย์ โพธิLงามวงศ์
อาจารย์ประจํากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.ต. เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรื อง

พ.ต. กลทีป์ บูรณรัช

อาจารย์ประจํากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

อาจารย์ประจํากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

พ.ต. ภัทร มีสุขสบาย
อาจารย์ประจํากองเวชศาสตร์ฟAื นฟู

รายนามอาจารย์ พเิ ศษ
พ.อ. พจน์ เอมพันธุ์
พ.อ.หญิง ผศ. สุ มาลี ซื+ อธนาพรกุล
พ.อ. อรรถสิ ทธิL สิ ทธิถาวร
พ.ท. พิเชษฐ์ เยีย+ มศิริ
พ.ท. พศวีร์ ขวัญช่วย
ร.อ. มล. พุฒิพงศ์ เทวกุล
พ.ต. เหมวรุ ณ ดีมา
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ปรัชญา
คุณภาพมาตรฐาน บริ การประทับใจ ใส่ ใจคุณภาพชีวติ
วิสัยทัศน์
องค์ กรชั)นนําด้ านเวชศาสตร์ ฟื,นฟูทหาร ในภาคพืน) เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
บุคลากรทีAมคี ุณภาพ
พันธกิจ
ให้ บริ การสุขภาพด้ านการฟื ) นฟูสมรรถภาพแก่ ทหาร ครอบครั ว ประชาชนทัAวไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความประทับใจของผู้รับบริ การ ตลอดจนให้ การฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ทีAเกีAยวข้ อง
ทุกระดับให้ มคี วามรู้ค่ จู ริ ยธรรม และผลิตผลงานวิจัยทีAมีคณ
ุ ภาพ และนํามาประยุกต์ ใช้ เพืAอตอบสนองการบริ การและการ
ฝึ กอบรม
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แนะนํากองและภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื7นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
ประวัตคิ วามเป็ นมา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ซึ+งในขณะนัAนใช้ชื+อว่า กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที+ 1 ) ได้เริ+ มการก่อตัAงแผนก
กายภาพบําบัดครัAงแรกขึAนในปี พ.ศ. 2478 โดย พล.ต.ขุนประทุมโรคประหาร ซึ+ งเป็ นรังสี แพทย์ ต่อมาในภายหลังท่านได้
ชื+อว่าเป็ น “บิดาเวชศาสตร์ฟAื นฟูประเทศไทย” พล.ต.ขุนประทุมโรคประหารท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชา Physical medicine
ที+ North Western University เมือง Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ+งภายหลังจากที+ท่านศึกษาจบแล้ว ได้กลับมาได้
ก่อตัAง “ ทูเมอร์คลินิกและแผนกกายบําบัด” ขึAนที+บริ เวณชัAนล่างของตึกรังสี (พระตําหนักอุดมวนาภรณ์ ในพระราชวังพญาไท)
ท่านมีบทบาทอย่างมากในการฟืA นฟูผพู ้ ิการ อาทิเช่น ท่านเป็ นผูก้ ่อตัAงหน่วยแขน – ขาเทียมขึAน เพื+อช่วยฟืA นฟูผพู ้ ิการในช่วง
สงครามเกาหลี
และได้ผลิตถังนํAาอุ่นสําหรับใช้ในการออกกําลังกาย เพื+อฟืA นฟูเด็กพิการในช่วงที+มีการระบาดของโรค
โปลิโอ เป็ นต้น
งานเวชศาสตร์ฟAื นฟู ได้มีการพัฒนาขึAนอีกครัAงเมื+อได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช พระราชทานสระนํAา เพื+อการออกกําลังกายและศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ซึ+งตัAงอยูบ่ ริ เวณด้านล่างของตึกลิAนจี+
กิตติขจร
พ.ศ. 2513
มีหอผูป้ ่ วยกายภาพบําบัดเป็ นครัAงแรก ที+ตึกลิAนจี+ กิตติขจร
พ.ศ. 2518
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) เปิ ดรับนักเรี ยนแพทย์ทหาร (นพท.) รุ่ นแรก
พ.อ.หญิงเรณู วิชยานนท์ เป็ นผูร้ ่ างหลักสู ตรเวชศาสตร์ฟAื นฟูซ+ ึงทําให้ วพม. เป็ นสถาบัน
ผลิตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ที+มีหลักสู ตรเวชศาสตร์ฟAื นฟูเป็ นเอกเทศ
พ.ศ. 2523
ได้ยา้ ยจากตึกลิAนจี+ กิตติขจร มายังตึกเวชศาสตร์ฟAื นฟูในปั จจุบนั
พ.ศ. 2524
ได้ยกฐานะจากแผนกกายภาพบําบัด เป็ นกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
พ.ศ. 2527
เริ+ มมีการเปิ ดอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟูขA ึนเป็ นครัAงแรก และดําเนินการ
อบรมมาจนถึงทุกวันนีA

นโยบายของ กวฟ.รพ.รร6
1. กวฟ.รพ.รร6 ปฏิบตั ิต่อแพทย์ประจําบ้านทุกคนอย่างเคารพในศักดิLศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยมุ่งเน้นความเสมอภาค
ปราศจากการแบ่งแยกด้วยความแตกต่างด้านลัทธิความเชื+อทางศาสนา การเมือง เพศ หรื อชาติพนั ธุ์
2. แพทย์ประจําบ้าน กวฟ.รพ.รร6 ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล และมีหน้าที+รับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างมีจริ ยธรรม
3. แพทย์ประจําบ้านทุกคนมีเสรี ภาพในการแสดงออกถึงความเชื+อในลัทธิ ศาสนาของตนเอง เช่น การถือศีลอด การ
ละหมาด และการแต่งกายตามความเชื+อทางศาสนาของตน ทัAงนีAตอ้ งไม่ละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพของผูอ้ ื+น และการปฏิบตั ิตาม
ความเชื+อต้องไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4. เนื+องจาก กวฟ.รพ.รร6 เป็ นเขตทหาร แพทย์ประจําบ้านจึงต้องเคารพกฎระเบียบของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเรื+ องการ
แต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อผูอ้ าวุโส นอกจากนัAน รพ.รร6 ตัAงอยูใ่ นเขตพระราชวังพญาไท แพทย์ประจําบ้านมี
หน้าที+ดูแลรักษาโบราณสถาน และไม่แสดงกิริยาหรื อพฤติกรรมที+ไม่เหมาะสมเมื+ออยูใ่ นเขตพระราชวัง
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การบริการ
กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู [ Department of Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) หรื อ Rehabilitation
Medicine ] เป็ นหน่วยงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที+ให้การบริ การด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา ตลอดจนถึงการ
ฟืA นฟู (Rehabilitation) ให้แก่ผปู ้ ่ วยทัAงทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ซึ+งมีตA งั แต่ผปู ้ ่ วยเด็กจนถึงผูป้ ่ วยสู งอายุ และมีการ
บริ การทัAงแบบผูป้ ่ วยนอก (OPD) และผูป้ ่ วยใน (IPD) ดังรายละเอียดที+แพทย์ประจําบ้านควรทราบดังนีA:-

การบริการผู้ป่วยนอก (OPD)

1. OPD PM&R ( แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ ฟื>นฟู )
วันเวลาบริ การ : จันทร์, อังคาร, พุธ และ ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ( เว้ นวันพฤหัสบดี )
สถานที+ : อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ที+ชA นั 2
- ผูป้ ่ วยจะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟู ( physiatrist ) ซึ+งประกอบด้วยการประเมินสภาพทาง
เวชศาสตร์ฟAื นฟู ( Physiatric evaluation ), การให้โปรแกรมออกกําลังกาย ( Therapeutic exercise ) ที+เหมาะสม,
การใช้ยาที+เกี+ยวข้อง, การพิจารณาให้อุปกรณ์และเครื+ องช่วยเดินต่าง ๆ (assistive devices, orthoses/prostheses, gait
aid)
สําหรับผูป้ ่ วยที+แพทย์ได้รับการประเมินแล้วและแพทย์เห็นสมควรว่าควรได้รับการรักษา
ด้านกายภาพบําบัด,
กิจกรรมบําบัด, เวชศาสตร์การกีฬา หรื อฝึ กพูด จะได้รับการส่ งต่อเพื+อรับบริ การจากบุคลากรที+เกี+ยวข้องต่อไป
เช่น นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา หรื อนักแก้ไขการพูด เป็ นต้น

ประเภทของผู้ป่วยทีมD ารับบริการ ได้แก่ :- กลุ่มอาการปวดหลัง (back pain conservative treatment and rehabilitation)
- กลุ่มอาการปวดของระบบ musculoskeletal อื+นๆ เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดแขน ปวดเข่า ฯลฯ
- Other musculoskeletal conditions (e.g. post - operative orthopedic condition, sports injury, rheumatological
conditions,
burns etc. )
- Neurological rehabilitation ( hemiparesis, paraparesis, quadriparesis, peripheral nerve injury, traumatic brain injury,
stroke, movement disorders and other brain dysfunction )
- Rehabilitation in pediatrics ( e.g. floppy infant, birth’s palsy, various neuromuscular disease, cerebral palsy, etc. )
- Rehabilitation in geriatric patient
- Cardiac / pulmonary rehabilitation
- Rehabilitation in amputee
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2. SPECIAL CLINICS
2.1 SPASTICITY CLINIC ( คลินิกลดเกร็ง )
วันเวลาบริ การ: ทุกวันศุกร์ที+ 1,3,4 ของเดือน ( 13.30 – 16.00 น. )
สถานที+: อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2 ( ห้องตรวจโรคผูป้ ่ วยนอกและห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย )
ผูค้ วบคุม: อ.ชนศักดิL อ. ธง อ.รัต
ให้การรักษาผูป้ ่ วยที+มีอาการเกร็ งแบบ Spasticity โดยเฉพาะในรายที+เกร็ งมาก ให้ยารับประทานแล้ว
ไม่ได้ผล โดยลดการเกร็ งด้วยวิธีการทํา Phenol Intramuscular Neurolysis หรื อการทํา Botulinum Toxin Injection
โดยการใช้ Electrodiagnostic Monitoring เป็ นวิธีการถัดมาก่อนที+จะผ่าตัด นอกจากนีAเมื+อลดเกร็ งได้เหมาะสมก็
จะให้ผปู ้ ่ วยได้ฝึกฝนเพื+อที+จะทําให้แขนขาบริ เวณดังกล่าวใช้งานได้หรื ออย่างน้อยจะช่วยให้การดูแลผูป้ ่ วยง่ายขึAน
2.2 CARDIAC REHAB CLINIC (คลินิกฟื> นฟูหัวใจ)
วันเวลาบริ การ:
1) OPD Cardiac Rehabilitation Phase2 ทุกวันศุกร์ (9.00 - 12.00 น.)
2) Clinic Supervised Exercise with ECG Telemetry Monitoring ทุกวันพุธและศุกร์ (13.00 - 15.00 น.)
สถานที+: คลินิกฟืA นฟูหวั ใจ อาคารสมเด็จย่า ชัAน 8
ผูค้ วบคุม: อ.ภัทราวุธ และ อ.พศวีร์
ให้การฟืA นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหัวใจ ทัAงทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม (ทัAงผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยใน) เพื+อการ ดูแลตนเองในชีวติ ประจําวัน (ADL) ได้ในระยะแรก และเพิ+มสมรรถภาพของหัวใจและ
ร่ างกายในระยะต่อมาโดยการทดสอบ (Exercise Testing) และฝึ กการออกกําลังกาย (Exercise-based Cardiac
Rehabilitation) ที+เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนีA งานที+เกี+ยวข้องยังรวมถึงการปรับเปลี+ยน
ปั จจัยเสี+ ยง การปรับเปลี+ยนกิจกรรมที+เครี ยดต่อหัวใจ รวมทัAงการกลับไปสู่ อาชีพเดิมของผูป้ ่ วยด้วยความปลอดภัย
และป้องกันการกลับเป็ นซํAา
2.3 BPI CLINIC (คลินิกผู้ป่วย Brachial Plexus Injury)
วันเวลาบริ การ: จันทร์ที+ 3 ของเดือน ( 13.00 – 15.00 น. )
สถานที+: อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2 ( ห้องตรวจโรคผูป้ ่ วยนอกและห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย )
ผูค้ วบคุม: อ.สุ มาลี
เป็ นคลินิกที+เป็ นความร่ วมมือระหว่างกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู และกองออร์โธปิ ดิคส์ เพื+อดูแลผูป้ ่ วยที+มี
ปั ญหาได้รับบาดเจ็บของแผงประสาท Brachial Plexus โดยเฉพาะ นอกจากนีAยงั ดูแล peripheral nerve injury ด้วย
2.4 FOOT CLINIC (คลินิกเท้ า)
วันเวลาบริ การ: ทุกวันจันทร์ที+ 2 และ 4 ของเดือน (9.00 – 12.00 น.)
สถานที+: อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชัAน 3 (แผนกแขนขาเทียม)
ผูค้ วบคุม: อ.นราทร, อ.ธง
เป็ นคลินิกที+เป็ นความร่ วมมือระหว่างกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู และแผนกแขนขาเทียม กองออร์โธปิ ดิคส์
เพื+อดูแลผูป้ ่ วยที+มีปัญหาเกี+ยวกับเท้า เช่น เท้าเบาหวาน กลุ่มอาการปวดบริ เวณเท้า เป็ นต้น โดยการใช้ foot
orthosis, prosthesis และ shoe modification
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2.5 PULMONARY CLINIC (คลินิกฟื> นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอด)
วันเวลาบริ การ: ทุกวันศุกร์ (13.00 - 15.00 น.)
สถานที+: คลินิกฟืA นฟูสมรรถภาพปอด อาคารสมเด็จย่า ชัAน 8 (ส.ย.8)
ผูค้ วบคุม: อ.พศวีร์
ให้การฟืA นฟูผปู ้ ่ วยที+มีปัญหาเกี+ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกัAนเรืA อรัง (COPD) เป็ น
ต้น โดยการให้คาํ แนะนําในการออกกําลังกายที+เหมาะสม ร่ วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึ กในรู ปแบบต่างๆ
2.7 BLADDER CLINIC ( คลินิกสอนการสวนปัสสาวะ)
วันเวลาบริ การ: ทุกวันพฤหัสบดี
สถานที+ : อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2
ผูค้ วบคุม : พยาบาลเวชศาสตร์ฟAื นฟู
ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ในการสวนปั สสาวะด้วยตนเองอย่างถุกต้อง เพื+อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที+
อาจเกิดขึAน ในผูท้ ี+มีปัญหากระเพาะปั สสาวะทํางานผิดปกติ (neurogenic bladder) จากสาเหตุต่างๆ เช่น ไขสันหลัง
บาดเจ็บ (spinal cord injury) เป็ นต้น
2.8 DYSPHAGIA CLINIC
วันเวลาบริ การ: ทุกวันอังคารที+ 2 ของเดือน (13.00-15.00)
สถานที+ : อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2
ผูค้ วบคุม : อ.ชนศักดิL
ให้การตรวจประเมินผูป้ ่ วยที+มีปัญหาเกี+ยวกับการกลืนอาหาร เช่น ภาวะกลืนลําบาก (dysphagia) โดยใช้
เครื+ องมือ Fiberoptic Endoscopic Study
2.9 ADVANCE WOUND CARE CLINIC
วันเวลาบริ การ: ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09.00-12.00)
สถานที+ : อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2
ผูค้ วบคุม : พ.ต. หญิง จรัสพรรษ วงศ์วเิ ศษกาญจน์
ให้การตรวจประเมินและดูแลผูป้ ่ วยที+มีปัญหาบาดแผลชนิดต่างๆ โดยเฉพาะบาดแผลที+เรืA อรัง ซับซ้อน
เช่น แผลกดทับ แผลเท้าเบาหวาน เป็ นต้น
3. การบริการตรวจพิเศษ
3.1 ELECTRODIAGNOSIS (การตรวจไฟฟ้ าวินิจฉัย)
วันเวลาบริ การ: ทุกวัน เว้นวันพฤหัสบดี (09.00 – 12.00 น.)
สถานที+: อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2 (ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย)
บริ การที+มีได้แก่: Nerve Conduction Study, Needle EMG Examination, Sensory Evoked Potential Study,
Brainstem , Auditory Evoked Potential Study, Visual Evoked Potential Study และ Motor Evoked Potential
Study ตามคําปรึ กษาของแพทย์ผใู ้ ห้การรักษา เช่น เพื+อตรวจหา / ดู severity / localization ของ Entrapment
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neuropathy, Peripheral nerve / plexus injury, Peripheral neuropathy, Radiculopathy, Neuromuscular junction
diseases (NMJ), Myopathy, Motor neuron disease เป็ นต้น
3.2 PHYSICAL FITNESS TEST
วันเวลาบริ การ: ทุกวัน เว้นวันพฤหัสบดี ( 09.00 – 12.00 น. )
สถานที+: อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 1 แผนกเวชศาสตร์การกีฬา
วิธีการส่ งตรวจ: ให้ผปู ้ ่ วยมานัดหมายวันตรวจล่วงหน้า ในกรณี เร่ งด่วนโปรดติดต่อ โทร. 93914
ให้บริ การตรวจสมรรถภาพทางกายทัว+ ไปเพื+อการเล่นกีฬา หรื อ สมรรถภาพทางการกีฬา เช่น Muscular strength /
Torque , Agility, Flexibility, Aerobic capacity, Percent body fat, Reaction Time, Balance, Anaerobic capacity
เป็ นต้น
3.3 URODYNAMIC STUDY (ตรวจการทํางานของระบบปัสสาวะ)
วันเวลาบริ การ: วันอังคาร (09.30-12.00 น.) และวันพุธ (13.00-15.00 น.)
วิธีการส่ งตรวจ: ให้ผปู ้ ่ วยมานัดหมายวันตรวจล่วงหน้า ที+ชA นั 2 อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู
ให้บริ การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยที+มีปัญหา Neurogenic Bladder
3.4 DIAGNOSTIC MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND
วันเวลาบริ การ: วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ (09.00-12.00 น.)
สถานที+: อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2 (ห้องตรวจ musculoskeletal ultrasound)
ให้บริ การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยที+มีปัญหา musculoskeletal pain ของ shoulder, hip, knee, ankle เป็ นต้น

4. การบริการผู้ป่วยใน (IPD)
กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู มีหอผูป้ ่ วยสามัญ ที+ชA นั 5 (วฟ.5) และหอผูป้ ่ วยพิเศษ ที+ชA นั 4 (วฟ.4) ของอาคารเวชศาสตร์
ฟืA นฟู ผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลและฟืA นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มรู ปแบบทัAงทางร่ างกาย สภาพจิตใจ และสังคม รวมทัAงงาน
อาชีพ โดยทีมงานของเวชศาสตร์ฟAื นฟู ซึ+งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟู, พยาบาลเวชศาสตร์ฟAื นฟู, นักกายภาพบําบัด
,นักกิจกรรมบําบัด, นักแก้ไขการพูด, นักเวชศาสตร์การกีฬาและสันทนาการ, นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ใน
กรณี ที+ผปู ้ ่ วยไม่สามารถฟืA นตัวจนถึงระดับที+พ+ ึงพาตนเองได้ ญาติ / ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยจะได้รับการฝึ กสอนเพื+อดูแลผูป้ ่ วยในระยะ
ยาวต่อไป
เนื+องจากการฟืA นฟูผปู ้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยเวชศาสตร์ฟAื นฟูเป็ น Intensive rehabilitation program ผูป้ ่ วยจะต้องผ่านการ
ประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟูวา่ พอจะมีศกั ยภาพที+จะรับการฟืA นฟูได้ (Rehabilitation Potential ) ก่อนที+จะรับเข้ามาใน
หอผูป้ ่ วยเวชศาสตร์ฟAื นฟู สําหรับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยอื+น ๆ ซึ+งส่ วนใหญ่จะมีขอ้ จํากัดของระยะเวลาในการอยูโ่ รงพยาบาล
มักจะได้รับ Post-acute rehabilitation program ระยะสัAน ๆ หรื อ Home program (ขึAนกับความต้องการของแพทย์ผดู ้ ูแล)
แต่ยงั สามารถมารับการฟืA นฟูในระยะหลังได้อีกหากญาติหรื อผูป้ ่ วยต้องการ โดยจะต้องมาติดต่อรับบริ การที+กองเวชศาสตร์
ฟืA นฟู ด้วยตัวเองในภายหลัง
มีบริ การ Bedside PT service สําหรับผูป้ ่ วยที+ยงั ไม่สามารถการเคลื+อนย้ายจากหอผูป้ ่ วยมาฝึ กที+อาคารเวชศาสตร์
ฟืA นฟูได้ เนื+องจากข้อจํากัดทางการแพทย์ ทางกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ขอพิจารณาให้เฉพาะรายที+มี Rehabilitation Potential
ก่อน แต่สาํ หรับผูป้ ่ วยที+มี persistent ‘Vegetative Stage’ และ Medical/Surgical Stable แต่ไม่มี Rehabilitation Potential
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ญาติและบุคลากรในหอผูป้ ่ วยนัAนๆ ต้องร่ วมมือในการดูแลผูป้ ่ วยประเภทนีA โดยจะได้รับคําแนะนําสําหรับการดูแลผูป้ ่ วย
ในระยะยาวต่อไป
โปรดระลึกว่า หอผูป้ ่ วยเวชศาสตร์ฟAื นฟู เป็ นหอผูป้ ่ วยขนาดเล็ก และผูป้ ่ วยมักต้องใช้ระยะเวลาในการฟืA นฟูสภาพ
ที+ยาวนานกว่าหอผูป้ ่ วยอื+นโดยทัว+ ไป และจะต้องใช้เวลาฟืA นฟูนานขึAนอีกหลายเท่าหากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึAนก่อนรับย้าย
โดยเฉพาะอย่างยิง+ แผลกดทับ
ดังนัAนจึงควรป้องกันมิให้เกิดขึAนตัAงแต่แรกที+รับผูป้ ่ วยเข้ามาตามหลักของการพยาบาลที+
ถูกต้อง เพื+อมิให้ผปู ้ ่ วยเสี ยโอกาสในการได้รับการฟืA นฟูอย่างเต็มที+และทันที โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาแก้ไขเรื+ องแผลกดทับ
เพิ+มขึAนอีก

การส่ งปรึกษา (CONSULT PM&R) ทุกบริ การข้างต้นให้ส่งปรึ กษาแพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟู
1. ผูป้ ่ วยนอก ส่ งที+ อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู ชัAน 2 ทุกวัน ตามเวลาที+ได้ระบุไว้ขา้ งต้นในแต่ละบริ การ
2. ผูป้ ่ วยใน ส่ งใบปรึ กษาล่วงหน้าพร้อมหน้าป้าย (เพื+อนัดตรวจในวันถัดไป) ที+ชA นั 2 อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู
โทร. 93639 ผูป้ ่ วยที+เคลื+อนย้ายไม่ได้ กรุ ณาระบุในใบปรึ กษาว่า “ ต้ องการ bedside PT ” ด้วย
3. การตรวจพิเศษ ส่ งใบ consult เพื+อนัดตรวจล่วงหน้า ตามวันเวลาที+ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
4. กรณี จาํ เป็ นหรื อต้องการด่วน กรุ ณาติดต่อโดยตรงกับแพทย์ โทร. 93639 - 93640 ในเวลาราชการ
ส่ วนนอกเวลาราชการให้ติดต่อแพทย์เวรเวชศาสตร์ฟAื นฟู ที+ชA นั 4 ตึกเวชศาสตร์ฟAื นฟู โทร.93644
ข้ อแนะนําอืDนๆ
1. ควรมีญาติผปู ้ ่ วยและ/หรื อผูด้ ูแลติดตามผูป้ ่ วยมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง+ ในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่สามารถพูดคุยได้รู้เรื+ อง
ไม่สามารถจะเรี ยนรู ้คาํ แนะนําได้ หรื อไม่รู้สึกตัว
2. สําหรับผูป้ ่ วยใน ถ้าจะส่ งใบปรึ กษาในช่วงเช้า กรุ ณาโทร 93639 ติดต่อเจ้าหน้าที+ก่อน ผูป้ ่ วยอาจได้รับการตรวจ
ในเช้าวันนัAนเลยถ้าผูป้ ่ วยอื+น ๆ ที+มาตรวจประจําวันยังไม่เต็มจํานวนสู งสุ ดที+จะรับได้
3. ควรเตรี ยมฟิ ล์มภาพถ่ายทางรังสี (เอ๊กซเรย์ – ถ้ามี) มาด้วยในการตรวจครัAงแรก
4. ควรส่ งปรึ กษาแต่เนิ+นๆ เพื+อป้องกัน secondary disability
5. การจองเตียงเวชศาสตร์ฟAื นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟูจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
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หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื2อวุฒบิ ัตร
แสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ ฟืHนฟู
แพทย์ที+จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟูตอ้ งมีคุณสมบัติที+พึงประสงค์และความรู ้
ความสามารถขัAนตํ+าตามสมรรถนะหลักทัAง ๖ ด้าน ดังนีA

1. การดูแลรักษาฟืD นฟูผู้ป่วย (Patient Care)

1.1 มีทกั ษะการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2 มีความสามารถประเมินความบกพร่ อง ความสู ญเสี ยสมรรถภาพ และความพิการ และหรื อ ความเสี ยเปรี ยบทาง
สังคม ได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.3 มีทกั ษะและวิจารณญาณในการพิจารณาส่ งตรวจอย่างเหมาะสมและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้อย่าง
ถูกต้อง
1.4 มีทกั ษะและความสามารถวางแผนตรวจพิเศษทางเวชศาสตร์ฟAื นฟู และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
1.5 ให้การบําบัดรักษาฟืA นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยผูพ้ ิการและ
บุคลากรทางการแพทย์ที+เกี+ยวข้อง
1.6 มีทกั ษะในการทํางานดูแลรักษาฟืA นฟูผปู ้ ่ วยผูพ้ ิการแบบสหวิทยาการที+กาํ หนดเป้าหมายในการบําบัดรักษาฟืA นฟู
ร่ วมกันได้ (interdisciplinary approach)

2. ความรู้ ความเชีGยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยผู้พกิ ารและสั งคมรอบด้ าน
(Medical Knowledge and Skills)
2.1 มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี+ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟู
2.2 ประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพื+อการฟืA นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยผูพ้ ิการได้อย่าง
เหมาะสม
2.3 มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี+ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟู
3. การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนืGอง (Practice-based Learning and Self-

improvement)

3.1 สามารถเรี ยนรู ้และเพิ+มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
3.2 สามารถพิจารณาวิธีการรักษาฟืA นฟูโดยอิงหลักฐานทางวิชาการ หรื องานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้อย่
เหมาะสม
3.3 สามารถดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข รวมทัAงสามารถวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสืG อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
4.1บันทึกเวชระเบียนได้ตามมาตรฐาน
4.2นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4.3ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที+เกี+ยวข้อง
4.4สื+ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสิ นใจและ
ศักดิLศรี ของความเป็ นมนุษย์
4.5มีมนุษยสัมพันธ์ที+ดี มีภาวะผูน้ าํ ทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.6เป็ นที+ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื+นที+เกี+ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟAื นฟู

5. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

5.1 สามารถกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยตระหนักในสมรรถนะของตนเอง เพื+อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยผูพ้ ิการ
5.2 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยผูพ้ ิการ ครอบครัว ผูร้ ่ วมงาน เพื+อนร่ วมวิชาชีพและชุมชน
5.3 มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื+องตลอดชีวติ (continuous professional
development) เพื+อคงไว้ซ+ ึงมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที+ได้รับมอบหมาย
5.5 คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เพื+อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ

6. การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
6.1สามารถปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับระบบสาธารณสุ ขของประเทศ ในส่ วนที+เกี+ยวข้องกับงานเวชกรรมฟืA นฟู และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
6.2สามารถร่ วมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฟืA นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยและคนพิการ
6.3สามารถปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
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การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาของการอบรม 3 ปี
1. แพทย์ ประจําบ้ าน ชั>นปี ทีD 1 ผ่านการปฏิบตั ิงานดังนีA
- หอผูป้ ่ วยใน (วฟ.5)
- OPD ( สัปดาห์ละ 2 วัน ), SPECIAL CLINICS ตามที+กาํ หนด
- EMG ( สัปดาห์ละ 1 วัน )
- รับปรึ กษาผูป้ ่ วยจากกองอื+น ๆ ( BEDSIDE CONSULTATION )
- ทําหน้าที+ 1st Call อยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยใน
- ออกปฏิบตั ิหน้าที+พร้อมอาจารย์ที+ปรึ กษา หรื อตามที+ได้รับมอบหมาย
2. แพทย์ ประจําบ้ าน ชั>นปี ทีD 2 ผ่านการปฏิบตั ิงานดังนีA
- หอผูป้ ่ วยใน (วฟ.4)
- OPD ( สัปดาห์ละ 2 วัน ), SPECIAL CLINIC ตามที+กาํ หนด
- EMG ( สัปดาห์ละ 1 วัน )
- CARDIAC REHABILITATION (อ. ภัทราวุธ / อ.พศวีร์ 1 เดือน)
- รับปรึ กษาผูป้ ่ วยในจากกองอื+น ๆ ( BEDSIDE CONSULTATION )
- การฝึ กอบรมหมุนเวียนในหน่วยอื+นๆ รวม 3 เดือน ดังนีA
o
หน่วยโรครู มาติก และหน่วยอายุรศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า 4 สัปดาห์
o
กองออร์โธปิ ดิกส์ รพ. พระมงกุฎเกล้า 2 สัปดาห์
o
หน่วยประสาทวิทยา รพ. รามาธิบดี 4 สัปดาห์
o
ออกชุมชน รพ. นครปฐม/สุ รินทร์/ตรัง 2 สัปดาห์
- ออกหน่วยแขน-ขาเทียม กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชนนี 1 สัปดาห์
- ทําหน้าที+ 2nd Call อยูเ่ วรนอกเวลาราชการในหอผูป้ ่ วยใน
- ออกปฏิบตั ิหน้าที+พร้อมอาจารย์ที+ปรึ กษา หรื อตามที+ได้รับมอบหมาย
3. แพทย์ ประจําบ้ าน ชั>นปี ทีD 3 ผ่านการปฏิบตั ิงานดังนีA
- หอผูป้ ่ วยใน วฟ. 4 / วฟ. 5 ( กํากับดูแลแพทย์ประจําบ้านปี ที+ 1, 2 )
- OPD ( สัปดาห์ละ 2 วัน ), SPECIAL CLINICS ตามที+กาํ หนด
- EMG ( สัปดาห์ละ 1 วัน )
- มีเวลา 3 เดือน ที+สามารถเลือกฝึ กอบรมในสถาบันต่างๆตามความสนใจของตนเองได้ ดังนีA
สถาบันฝึ กอบรม
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชนนี
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ. ศิริราช
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา
1 สัปดาห์
2-4 สัปดาห์
2-4 สัปดาห์
2-4 สัปดาห์
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รามาธิบดี
ศูนย์สิรินธรเพื+อการฟืA นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์กีฬา รพ. กรุ งเทพ (BASEM)
สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
หมายเหตุ -

2-4 สัปดาห์
2-4 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

ออกหน่วยทําขาเทียม มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชนนี 1 สัปดาห์
BEDSIDE CONSULTATION
ทําหน้าที+ให้คาํ ปรึ กษาเวรนอกเวลาราชการ ( 3rd Call )
ส่ งตัวแทนเข้าร่ วมประชุมกอง / ภาควิชาเวชศาสตร์ฟAื นฟู ทุกเดือน
หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน ควบคุมการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจําบ้านทัAงหมดให้มีประสิ ทธิภาพ
ในกรณี ที+มีปัญหาตกลงกันเองไม่ได้ ให้รายงานอาจารย์ผดู ้ ูแลแพทย์ประจําบ้านต่อไป

กิจกรรมวิชาการภายในภาควิชา
กิจกรรมการฝึ กอบรมเพืDอตอบสนองต่ อบทบาทการทํางานของบัณฑิตหลังจบการศึกษา
บทบาทหลังจบการศึกษา
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ผูน้ าํ ทีมสุ ขภาพ
ครู /วิทยากร
นักวิจยั
ทํางานชุมชน
ผูบ้ ริ หารองค์กร

แพทย์ทหาร

1. MORNING TOPIC

กิจกรรมการฝึ กอบรม
กิจกรรมวิชาการ topic, conference,
การดูแลผูป้ ่ วยที+ OPD และหอผูป้ ่ วย
Team meeting
การนําเสนอทางวิชาการ, การสอนและ
เป็ นพี+เลีAยงให้นกั เรี ยนแพทย์ทหาร
ทํางานวิจยั , journal club
evidence based medicine
Community based rehabilitation,
Community medicine
เป็ นกรรมการ PCT, เป็ นหัวหน้าแพทย์
ประจําบ้าน, กิจกรรม professionalism,
กิจกรรมสัมมนาของ รพ.รร.๖ และราช
วิทยาลัยฯ
การดูแลผู้ป่วยราชการสนาม
การเยีDยมบ้ านทหารพิการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทหารกล้ า

พัฒนาด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ทุกวันอังคารและศุกร์ 8.30 – 8.50 น.
วัตถุประสงค์
1. เพิ+มพูนทักษะในการถ่ายทอดความรู ้, การนําเสนอในที+ประชุม ด้วยเนืAอหาที+กระชับได้ใจความ
ตรงตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที+กาํ หนด ( 20 นาที )
2. เพื+อกระตุน้ ให้เกิดการค้นคว้า, พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้แบบต่อเนื+อง (Continue medical education)
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 1, 2 เลือกหัวข้อเรื+ องที+น่าสนใจ ( อาจนําเสนอในเฉพาะหัวข้อย่อย ) โดยอาจ
ปรึ กษาแพทย์ประจําบ้านปี ที+ 3 หรื ออาจารย์ที+ปรึ กษาในแต่ละเดือน
2. ใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 20 นาที เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื+นซักถาม
3. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน comment เพิ+มเติม

2. MORNING REPORT
ทุกวันอังคารและศุกร์ 8.50 – 9.00 น.
( หลังจากจบการเสนอ Morning Topic )
วัตถุประสงค์
1. รายงานผูป้ ่ วยรับใหม่
2. ชีAแนะและแก้ไขปั ญหาในการดูแลผูป้ ่ วยของแพทย์ประจําบ้าน
3. ฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษของแพทย์ประจําบ้าน
4. แจ้งข่าว กิจกรรมวิชาการพิเศษอื+นๆ
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 1, 2 รายงานผูป้ ่ วยรับใหม่ ( Admission Report ) ทุกราย พร้อมทัAงระบุปัญหา,
เป้าหมาย
การรักษาโดยสรุ ปเป็ นภาษาอังกฤษ
2. รายงานผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยที+มี Active medical problem หรื อมีปัญหาในการดูแลรักษาในขณะนัAนๆ
3. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน รายงานตารางกิจกรรมพิเศษ, ที+สาํ คัญในห้วงสัปดาห์นA นั หรื อแจ้งข่าวใดๆ
ที+เกี+ยวข้อง

3. MORBIDITY / MORTALITY CONFERENCE
กรณี มีผปู ้ ่ วยที+เกิดปั ญหา ในหอผูป้ ่ วยกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ใน วันอังคารหรื อศุกร์ 8.30 – 8.50 น.
หลัง MORNING TOPIC
วัตถุประสงค์
ทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที+อาจเกิดความผิดพลาด ในหอผูป้ ่ วยกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านเจ้าของไข้นาํ เสนอประวัติ การดําเนินโรคและการรักษา case ที+นาํ เข้าโดยปรึ กษา
กับหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ที+ปรึ กษา ใช้เวลานําเสนอ 15 - 20 นาที
2. เปิ ดให้ที+ประชุมมีการซักถามและอภิปราย อาจเชิญอาจารย์แพทย์จากกองอื+นที+เกี+ยวข้องในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วย เข้าร่ วมอภิปรายด้วย
3. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านสรุ ปข้อคิดเห็นที+ได้จากการประชุม
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4. JOURNAL CLUB
ทุกวันพุธที+ 1, 3 ของเดือน 8.30 – 9.00 น.
วัตถุประสงค์
1. ส่ งเสริ มให้เกิดการค้นคว้าความรู ้ที+ทนั สมัย และทักษะการอ่านวารสารทางการแพทย์ที+ดี
2. รู ้จกั วิธีวเิ คราะห์ วิจารณ์บทความวารสารทางการแพทย์
3. กระตุน้ ให้เกิดความคิดและดําเนินการวิจยั ที+ได้มาตรฐาน
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 เลือกนําเสนอบทความวิจยั ทางการแพทย์ 1-2 เรื+ อง ภายในเวลา 20 นาที
โดยนําเสนอสาระสําคัญเท่านัAน เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม 10 นาที
2. การคัดเลือกเรื+ องควรปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา โดยค้นหาในวารสารทางการแพทย์ ( ย้อนหลังภายใน 6 เดือน )
ที+ควรอ่านก่อน ( ภาคผนวก )

5. INTERDEPARTMENT CONFERENCE
ทุกวันพุธที+ 2, 4 ของเดือน 8.00 – 9.00 น.
วัตถุประสงค์

ประชุมแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วยร่ วมกันระหว่างกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู, กองออร์โธปิ ดิกส์, หน่วยศัลยกรรมประสาท
และกองอื+นๆ ที+เกี+ยวข้องเพื+อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันระหว่างแผนก
( Interdisciplinary approach )
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ( กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู กองออร์โธปิ ดิกส์ หรื อหน่วยศัลยกรรมประสาท
กองศัลยกรรม ) ที+รับผิดชอบประจําสัปดาห์นA นั เตรี ยม CASE ที+จะนําเสนอโดยปรึ กษากับอาจารย์ที+
ปรึ กษา และอาจารย์ท่านอื+นๆ ที+เกี+ยวข้อง
2. ให้รายงานอาจารย์แพทย์ท่านอื+นทราบ โดยเฉพาะผูท้ ี+ตอ้ งทําการอภิปรายล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์
3. แพทย์ประจําบ้านที+รับผิดชอบ นําเสนอประวัติ และการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย
4. อภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยร่ วมกัน ระหว่างอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟู ออร์โธปิ ดิกส์ และศัลยกรรม
ประสาท รวมทัAงอาจเชิญอาจารย์แพทย์จากกองอื+นๆที+เกี+ยวข้องเข้าร่ วมอภิปราย

6. BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY

ทุกวันจันทร์ที+ 1 ของเดือน 13.00 – 14.30 น.
วัตถุประสงค์
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันและฝึ กทักษะการถ่ายทอดความรู ้
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 1 เป็ นผูเ้ ลือกหัวข้อที+นาํ เสนอ โดยปรึ กษากับแพทย์ประจําบ้านปี 3 หรื อ
อาจารย์ที+ปรึ กษา
2. นําเสนอในเวลา 45 นาที
3. แพทย์ประจําบ้านปี 2, 3 comment เพิ+มเติม เน้นในส่ วนที+นาํ ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก

7. TEAM MEETING / CLINICAL CONFERENCE
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ทุกวันอังคาร ที+ 2, 4 เวลา 13.30 น. เป็ นการประชุมระหว่างผูป้ ่ วย, ญาติ, แพทย์ และทีมสหสาขาที+เกี+ยวข้อง
ในการดูเเลรักษาผูป้ ่ วยเพื+อวางเป้าหมายการรักษา สื บค้นปั ญหาและอุปสรรค รวมทัAงแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยยึด
หลักการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
วัตถุประสงค์
1. ส่ งเสริ มให้แพทย์ประจําบ้านเห็นความสําคัญของการประสานงาน ระหว่างบุคลากรผูใ้ ห้บริ การทางการ
แพทย์ในกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
2. ฝึ กฝนแพทย์ประจําบ้านในด้านการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและดําเนินการอภิปราย
วิธีการ
1. เตรี ยม case ที+นาํ เข้าที+ประชุม โดยส่ งรายชื+อให้หวั หน้าหอผูป้ ่ วยใน วฟ. 4, 5 ภายในเช้าวันศุกร์
เพื+อพิมพ์รายชื+อแจกจ่ายผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในเช้าวันจันทร์ case ที+นาํ เข้าประชุมมี 2 กลุ่ม คือ ผูป้ ่ วยรับ
ใหม่ที+ตอ้ งการวางเป้าหมายการรักษาร่ วมกัน และกลุ่มผูป้ ่ วยที+ตอ้ งการทราบความก้าวหน้า หรื อมีปัญหา
ในการดูแลรักษาหลังจากได้รับการรักษามาแล้วระยะหนึ+ง
2. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านกล่าวเปิ ดการประชุม
3. แพทย์ประจําบ้านเจ้าของไข้
- แนะนําผูป้ ่ วยและญาติผปู ้ ่ วยต่อที+ประชุม กรณี ที+เข้าประชุมด้วย
- นําเสนอประวัติและการตรวจร่ างกายของผูป้ ่ วยโดยสรุ ป พร้อมบอกปัญหา & อุปสรรคต่อการฟืA นฟู
สภาพผูป้ ่ วย
- บอกเป้าหมายการฟืA นฟูสภาพ รวมทัAงระยะเวลา ( set goal ) ในกรณี ผปู ้ ่ วยรับใหม่
4. สมาชิกผูเ้ ข้าประชุมอภิปรายให้ความคิดเห็น
5. แพทย์ประจําบ้านเจ้าของไข้สรุ ปผลการประชุมและบันทึกไว้ใน chart ผูป้ ่ วย
6. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านกล่าวปิ ดการประชุม เมื+อเสร็ จสิA นการประชุม

8. INTERESTING CASE / EMG CONFERENCE

ทุกวันพฤหัสที+ 4 ของเดือน 11.00 –12.00 น.
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กทักษะการนําเสนอและการอภิปรายแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วย
2. เรี ยนรู ้วธิ ีการเเก้ไขปั ญหาทางด้านเวชศาสตร์ฟAื นฟูในรายที+น่าสนใจ, กระบวนการวิเคราะห์ และแปลผล
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบเลือก case ที+น่าสนใจโดยปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา
2. เตรี ยม protocol ข้อมูลที+สาํ คัญเกี+ยวกับ case นัAน และพิมพ์แจกก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. นําเสนอประวัติและการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยในที+ประชุม ( โดยอาจเป็ นแพทย์ประจําบ้านเจ้าของไข้ )
แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบในครัAงนัAนเป็ นผูด้ าํ เนินการอภิปราย
4. อาจารย์ที+ปรึ กษาเป็ นผู ้ comment, สรุ ปการอภิปรายเพิ+มเติม

9. EMG CONFERENCE
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ทุกวันอังคารที+ 1 ของเดือน 13.30-15.00 น.
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กทักษะการนําเสนอและการอภิปรายแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วย
2. เรี ยนรู ้วธิ ีการเเก้ไขปั ญหาทางด้านเวชศาสตร์ฟAื นฟูในรายที+น่าสนใจ, กระบวนการวิเคราะห์ และแปลผล
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบเลือก case ที+น่าสนใจโดยปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา
2. เตรี ยม protocol ข้อมูลที+สาํ คัญเกี+ยวกับ case นัAน และพิมพ์แจกก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. นําเสนอประวัติและการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยในที+ประชุม ( โดยอาจเป็ นแพทย์ประจําบ้านเจ้าของไข้ )
แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบในครัAงนัAนเป็ นผูด้ าํ เนินการอภิปราย
4. อาจารย์ที+ปรึ กษาเป็ นผู ้ comment, สรุ ปการอภิปรายเพิ+มเติม

10. INTERHOSPITAL GRAND ROUND

วันพฤหัส เวลา 13.30-15.30 น. ( ตามตารางที+ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟูกาํ หนด )
วัตถุประสงค์
1. นําเสนอและอภิปรายแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วยที+น่าสนใจ อาจเป็ นโรคหรื อภาวะที+พบน้อย มีอาการและ
อาการแสดงที+เด่นชัด
2. ฝึ กการอภิปรายในที+ประชุม การเป็ นผูค้ วบคุมและดําเนินการประชุม
3. ส่ งเสริ มให้มีการค้นคว้าความรู ้ใหม่ ที+ทนั สมัย
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี 3 ที+รับผิดชอบเลือก case ที+น่าสนใจโดยปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา
2. เตรี ยม protocol ข้อมูลที+สาํ คัญเกี+ยวกับ case นัAน และพิมพ์แจกก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. แพทย์ประจําบ้านปี 3 ที+รับผิดชอบในครัAงนัAนเป็ นผูด้ าํ เนินการอภิปราย โดยอาจให้แพทย์ประจําบ้าน
ปี 1 หรื อ 2 นําเสนอประวัติ การตรวจร่ างกาย และข้อมูลผูป้ ่ วยในที+ประชุม
4. ควรเตรี ยมผูป้ ่ วยนําเข้าที+ประชุมด้วย หรื อถ่าย slide, VDO Clip ประกอบ
5. อภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วย โดยเน้นที+เกี+ยวข้องกับการฟืA นฟู อาจเชิญผูเ้ ชี+ยวชาญในสาขาที+เกี+ยวข้อง
มาร่ วมอภิปราย
6. นําเสนอความรู ้ทางด้านทฤษฎีที+คน้ คว้ามา ควรเป็ นความรู ้ที+ทนั สมัย ความรู ้ใหม่จากวารสารวิชาการ
7. อาจารย์ที+ปรึ กษาทําการ feedback หลังจบการอภิปราย หรื อให้ความเห็นเพิ+มเติม

11. PEDIATRIC REHABILITATION CONFERENCE (ศรีสังวาลย์ )
ทุกวันพฤหัสที+ 3 ของเดือน 13.30-15.30 น.
วัตถุประสงค์
1. แพทย์ประจําบ้านสามารถซักประวัติเเละตรวจร่ างกายเด็กพิการ เพื+อประเมินปั ญหาทางด้านเวชศาสตร์ฟAื นฟู
2. วางแผนการรักษา การแก้ไขปั ญหาร่ วมกับบุคลากรด้านอื+นที+เกี+ยวข้องกับการฟืA นฟูสภาพ เช่น
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด นักกายอุปกรณ์ ครู นักจิตวิทยา ๆลๆ
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้าน ซักประวัติและตรวจร่ างกาย ประเมินปั ญหาเด็กพิการจากโรงเรี ยนศรี สงั วาล ก่อนเข้าที+
ประชุมแพทย์
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2. แพทย์ประจําบ้านปี 3 ที+รับผิดชอบ นําเสนอประวัติและตรวจร่ างกาย พร้อมทัAงเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
3. ที+ประชุมอภิปรายเพิ+มเติม เพื+อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน พร้อมทัAงดําเนินการติดตามผลในคราวต่อไป

12. ORTHOTIC- PROSTHETIC CLINIC / CONFERENCE

ทุกวันจันทร์ที+ 4 ของเดือน 13.30 - 15.30 น.
ทุกวันพุธที+ 4 ของเดือน 13.30 - 15.30 ณ รพ.ตํารวจ
วัตถุประสงค์
1. แพทย์ประจําบ้านสามารถตรวจประเมินผูป้ ่ วยแขนขาขาด หรื อที+มีความพิการอื+น ที+ควรได้รับการแก้ไขโดย
กายอุปกรณ์เทียม / เสริ ม ( prosthetics / orthotics )
2. สามารถเลือกใช้, เขียน prescription กายอุปกรณ์เทียม / เสริ ม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถตรวจเช็ค ความถูกต้อง เหมาะสมของกายอุปกรณ์เทียม / เสริ ม นัAนๆ ได้
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี ที+ 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบเลือก case ที+น่าสนใจโดยปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา
และควรเตรี ยมผูป้ ่ วยนําเข้าที+ประชุมด้วย
2. แพทย์ประจําบ้านปี 2 หรื อ 3 ที+รับผิดชอบ นําเสนอประวัติและตรวจร่ างกาย อภิปราย พร้อมทัAง
เสนอแนะวิธีการแก้ไข โดยเน้นการเลือกใช้กายอุปกรณ์เทียม / เสริ ม ที+เหมาะสม พร้อมทัAงแสดง
การตรวจเช็ค ความถูกต้อง เหมาะสมของกายอุปกรณ์เทียม / เสริ ม นัAนๆ ได้
3. อาจารย์ที+ปรึ กษาให้คาํ แนะนําเพิ+มเติม
4. สําหรับที+รพ.ตํารวจ อาจารย์แพทย์(อ.ปิ ยวิทย์) จะเป็ นผูค้ ดั เลือก case ให้แพทย์ประจําบ้านอภิปราย ร่ วมกับการ
ให้ความรู ้และคําแนะนําเพิ+มเติม

13. STAFF ROUND

ทุกวันอังคารที+ 4 ตอนบ่าย ( หลังจากเสร็ จ Team meeting )
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วยข้างเตียง
2. เพื+อศึกษา ทบทวน ชีAแนะ การรักษาฟืA นฟูผปู ้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยโดยคณาจารย์
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในส่ วนที+สาํ คัญประเด็นที+เป็ นปั ญหาในการรักษาฟืA นฟู
ในหอผูป้ ่ วย
2. อาจารย์แพทย์อาจซักถามเพิ+มเติมและร่ วมกันทบทวน แก้ไขปั ญหา พร้อมทัAงชีAแนะแนวทางในการรักษา
ผูป้ ่ วย

14. STAFF LECTURE

ทุกวันจันทร์ที+ 2 ของเดือน 13.30 - 15.30 น.
วัตถุประสงค์
เพื+อให้แพทย์ประจําบ้านได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในหัวข้อที+น่าสนใจเพิ+มเติมจากคณาจารย์โดยการบรรยาย
วิธีการ
อาจารย์แพทย์เป็ นผูบ้ รรยายในหัวข้อที+กาํ หนดเอง หรื อจากการเสนอของแพทย์ประจําบ้าน

15. SWALLOWING ROUND
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ทุกวันอังคารที+ 2 ของเดือน (หลังจาก team meeting)
วัตถุประสงค์
เพื+อให้แพทย์ประจําบ้านได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในหัวข้อการฟืA นฟูการกลืน
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านนําเสนอ case ที+น่าสนใจแก่อาจารย์ผดู ้ ูแล (อ.ชนศักดิL)
2. อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน ร่ วมกันตรวจประเมินผูป้ ่ วยด้วยวิธี manual ร่ วมกับการใช้เครื+ องมือ
Fiberoptic Endoscopic Study และให้การวางแผนฟืA นฟูการกลืนแก่ผปู ้ ่ วยต่อไป

16. CLINICAL EPIDEMIOLOGY

ทุกวันอังคารที+ 3 ของเดือน 13.30 – 15.00 น.
วัตถุประสงค์
เพื+อให้แพทย์ประจําบ้านได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในหัวข้อระบาดวิทยา
วิธีการ
1. แพทย์ประจําบ้านปี 2 นําเสนอข้อมูล
2. แพทย์ประจําบ้านปี 2, 3 อภิปราย
3. อาจารย์แพทย์ให้ความรู ้และคําแนะนําเพิ+มเติม
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การหมุนเวียนปฏิบัตงิ านภายในกอง, ภาควิชาอื2นๆ และสถาบันสมทบ
1. CARDIAC REHABILITATION
Objectives
1. get knowledge for general cardiac rehabilitation
2. get knowledge for :phase 1 : bedside training and brief counseling
phase 2 : exercise prescription and supervision
3. be able to counsel the patient about risk factors modification
Learning experiences
1. take service for all the patients after open heart surgery and consulted medical cares
2. present the topic “exercise prescription” on the second Monday as 20 minutes talk
3. present one selected journal dealing with cardiac–rehabilitation and brief it as a printed
Assessments
1. Attitude (50 %)
1.1 responsibility to patients 20%
1.2 responsibility topic 10%
1.3 responsibility one journals 20%
2 Printed one journals reports (10 %)
3. Examination (40 %)
2.1 Oral 10%
2.2 Skill of phase 1 training 10%
2.3 Skill of phase 2 training 10%
2.4 EKG interpretation 10%
( Total = 100% )
References
1. Standard PM&R Text - books ( Delisa, Braddom,Krusen )
2. Cardiac Rehabilitation “ Nanette K.Wenger ” ห้องสมุด วฟ.
3. Cardiac Rehabilitation 1999 “ Pashkow, Frodicher ” ห้องสมุด วฟ.
4. Best practice Guideline for cardiac and Secondary Prevention 1999. “ Heart Research Center ; AJ Goble: M.
Worcestor”
5. Guideline for exercise testing and prescription 1991 “ American College of Sport Medicine” ห้องสมุด วฟ.
6. Exercise Testing and Training in the Elderly Cardiac patient 1994. “ Mark A. Williams. ห้องสมุด วฟ.
7. Cardiac Rehabilitation (Clinical Practice Guideline “No.17” “Nanette K.wenger et al”1995 ห้องสมุด วฟ.
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2. หน่ วย Rheumatology กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้ า
ระยะเวลา 1 เดือน, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2
วัตถุประสงค์
1. สามารถให้การวินิจฉัย, วินิจฉัยแยกโรคเบืAองต้น ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคข้อเหล่านีAได้
: Rheumatoid arthritis (RA)
: Degenerative joint disease
: Spondyloarthropathies
: System lupus erythematosus (SLE)
: Septic arthritis
: Polymyositis / Dermatomyositis
: Progressive systemic sclerosis
2. สามารถแปลผลทางห้องปฏิบตั ิการที+สาํ คัญ, ภาพฉายรังสี ผปู ้ ่ วยโรคข้อที+ใช้ประกอบการวินิจฉัย
3. สามารถให้โปรแกรมฟืA นฟูผปู ้ ่ วยโรคข้อ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.หน่ วย Geriatrics กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้ า
ระยะเวลา 1 เดือน (ห้วงเวลาเดียวกันกับหน่วย Rheumatology), แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2
วัตถุประสงค์ สามารถให้การตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้การดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุที+มีปัญหาต่างๆดังนีA
1. Delirium/Cognitive evaluation
2. Fall/Balance problems
3. Medications
4. Normal pressure hydrocephalus
5. Osteoporosis
4. หน่ วยประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้ า, รพ.รามาธิบดี หรื อ รพ.จุฬาลงกรณ์
ระยะเวลา 1 เดือน, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2
วัตถุประสงค์
1. สามารถตรวจประเมิน, ให้การวินิจฉัยวินิจฉัยแยกโรคผูป้ ่ วยทางประสาทวิทยาในกลุ่มโรคต่อไปนีA
ถูกต้อง
: CVA
: Dementia
: Multiple sclerosis
: Hydrocephalus
: Parkinson disease
: Myasthenia gravis, Myasthenic syndrome
: Anterior horn cell disease ( ALS, MND )
: Peripheral neuropathy, entrapment neuropathy, GBS
: Myopathy

ได้อย่าง
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2. ฝึ กทักษะการตรวจร่ างกายทางระบบประสาท ( Neurological examination )
5. กองออร์ โธปิ ดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้ า
ระยะเวลา 2 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2
วัตถุประสงค์
1. ได้เข้าร่ วม case ผ่าตัดที+มกั ถูกส่ งต่อมารับการฟืA นฟูสภาพ
: Hip / Knee arthroplasty
: Spinal surgery with instrumentation
: Neurotization , brachial plexus injury
: Hand surgery
2. ทราบวัตถุประสงค์ขอ้ บ่งชีAในการผ่าตัดทาง orthopaedics ที+พบบ่อย
3. ทราบข้อดี, ข้อเสี ยของการใช้ instrument แต่ละชนิด
4. เข้าใจบทบาทหน้าที+แพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟูในการดูแลผูป้ ่ วยทาง orthopaedics
6. ดูงานด้ าน Community Based Rehabilitation (CBR) ณ รพ.นครปฐม หรื อ รพ.ตรัง หรื อ รพ.สุ รินทร์ ( Elective )
ระยะเวลา 2 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2
วัตถุประสงค์
- เพิ+มพูนประสบการณ์งานฟืA นฟูสรรรถภาพคนพิการในชุมชน ( Community based rehabilitation : CBR )
7. ออกหน่ วยทําขาเทียม มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
ระยะเวลา 1 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2 และ 3
วัตถุประสงค์
- เพิ+มพูนประสบการณ์ การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านกายอุปกรณ์เทียมในชุมชน
8. ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู คณะแพทย์ ศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ( Elective )
ระยะเวลา 1 เดือน, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นการฟืA นฟูผปู ้ ่ วย โดยเฉพาะในกลุ่ม spinal cord injury ในระยะต่างๆ
2. เพิ+มพูนประสบการณ์การทําขาเทียมและอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
3. บอกข้อบ่งชีAและวิธีการง่ายๆ ในการทํา urodynamic study ในผูป้ ่ วยที+มีปัญหา neurogenic bladder
9. ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู คณะแพทย์ ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ. ขอนแก่ น ( Elective )
ระยะเวลา 1 เดือน, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นการฟืA นฟูผปู ้ ่ วยในกลุ่ม spinal cord injury, cerebral palsy
2. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ น Intraoperative evoked potential monitoring
3. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นกายอุปกรณ์เทียม ( prosthesis ) และกายอุปกรณ์เสริ ม (orthosis )
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10. ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู คณะแพทย์ ศาสตร์ รพ. ศิริราช ( Elective )
ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคปวด ( pain clinic )
2. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นการฟืA นฟูสภาพผูป้ ่ วยเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนืAอ
( neuromuscular disease )
3. เพิ+มพูนประสบการณ์ในคลินิกพิเศษ เช่น orthotic - prosthetic clinic, คลินิกสุ ขภาพเท้า à shoe
modification
11. ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู คณะแพทย์ ศาสตร์ รพ.จุฬา ( Elective )
ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
- เพิ+มพูนประสบการณ์การรักษาผูป้ ่ วยทางด้าน Manual medicine, orthosis & prosthesis , Evoked potential
12. ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื>นฟู คณะแพทย์ ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ( Elective )
ระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. สามารถให้การดูแลรักษาฟืA นฟูสภาพผูป้ ่ วยในระยะ acute ได้อย่างเหมาะสม ( Acute phase rehabilitation )
2. เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการระหว่างหน่วยหรื อภาควิชา ( Interdepartment conference ) เช่น PMR-Ortho,
PMR-Plastic conference เป็ นต้น
3. เพิ+มพูนประสบการณ์การดูแลรักษาฟืA นฟูสภาพผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคหัวใจ ( Cardiac rehabilitation ), การฟืA นฟูสภาพ
ผูป้ ่ วยที+มีแผลไหม้ ( Burn ) รวมทัAงคลินิกพิเศษอื+นๆ เช่น คลินิกมือ ( Hand clinic ) เป็ นต้น
13. ศูนย์ สิริธรเพืDอการฟื> นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ( Elective )
ระยะเวลา 2 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. เพิ+มพูนประสบการณ์ดา้ นกายอุปกรณ์เทียม ( prosthesis ) และกายอุปกรณ์เสริ ม ( orthosis )
2. เพิ+มพูนประสบการณ์งานฟืA นฟูสรรรถภาพคนพิการในชุมชน ( Community based rehabilitation : CBR )
3. เพิ+มพูนประสบการณ์การรักษาด้วยเลเซอร์ ( Laser therapy ), การรักษาด้วยการฝังเข็ม ( acupuncture ),
Independent Living (IL) และ Robotic & Treadmill Training etc.
14. คลินิกฝังเข็ม (Acupuncture clinic) กองเวชศาสตร์ ฟื>นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้ า (Elective)
ระยะเวลา 4 สัปดาห์, แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการ ข้อบ่งชีA ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝังเข็ม
2. สามารถใช้การฝังเข็ม ช่วยในการรักษาโรคในกลุ่มอาการปวดเมื+อย ปวดข้อได้อย่างถูกต้อง
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3. สามารถเลือกจุดฝังเข็มได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปั กเข็มได้อย่างแม่นยํา และเลือกใช้วธิ ีการกระตุน้ แบบต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม
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การประเมินผลแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟืHนฟู รพ.รร.6
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
กองเวชศาสตร์ ฟAื นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในระหว่างการ
ฝึ กอบรม (formative evaluation) และเมื+อสิA นสุ ดการฝึ กอบรมแต่ละปี (summative evaluation) เพื+อเลื+อนชัAนเป็ นผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมปี ที+ ๒ และปี ที+ ๓ โดยครอบคลุมทัAงด้านความรู ้ทกั ษะ เจตคติ และกิ จกรรมทางการแพทย์ ด้วยกิ จกรรม และวิธี
ต่างๆ ดังนีA
วิธีการประเมิน formative
มิตทิ ีDประเมิน
entrustable professional activities
(EPAs), direct observation of
procedural skills (DOPS)
ให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับแก่แพทย์ประจํา
บ้ านทันทีเพืDอการพัฒนา
ประเมิน e-logbook
แบบประเมินการสือD สารเชิงวิชาการ
แบบประเมิน team meeting
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
และแบบประเมินเมืDอผ่านสาย
การปฏิบตั งิ าน
แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน
สัมภาษณ์

ความถีD
ต่อปี
๒

เกณฑ์ผา่ น

ผู้ประเมิน

วัดและประเมินความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
ตามผลการเรี ยนรู้ทีDพงึ
ประสงค์

ตาม
milestones

อาจารย์

ประสบการณ์ทางคลินิก
ความสามารถในการ
สือD สารเชิงวิชาการ
ความสามารถในการ
นําทีมสหสาขา

ดูตารางทีD ๗
ปี ๑ ระดับ ๓
ปี ๒ ระดับ ๔
ปี ๑ ระดับ ๓
ปี ๒ ระดับ ๔

อาจารย์ทีDปรึกษา
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
กิจกรรม
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
กิจกรรม

เจตคติ และ
ความเป็ นมืออาชีพ

ตาม
milestones

อาจารย์ประจํา
สายการปฏิบตั งิ าน

๑๒

ระดับ ๓

ทีมสหสาขา

๓

อาจารย์ทีDปรึกษา

๒

เจตคติ และ
ความเป็ นมืออาชีพ
สุขภาวะทางจิต

-

๓
๒
๒

วิธีการประเมิน summative
มิตทิ ีDประเมิน
Short Essay Question
Long case
ประชุมสรุปฉันทามติของ
กรรมการบริ หารหลักสูตร

ความรู้
ความสามารถโดยรวม
ในการดูแลคนไข้ ภายใต้ สถานการณ์จริ ง
เจตคติ และความเป็ นมืออาชีพ

เกณฑ์ผา่ น
60%
65%

สอบแก้ ตวั
๑ ครัง„
๑ ครัง„

กระบวนการตัดสินเลือ2 น/ไม่เลือ2 นชันใช้
9 ฉนั ทามติของกรรมการบริ หารหลักสูตร (ดูภาพที2 ๑)
ทังนี
9 9 กวฟ.รพ.รร.๖ ส่งผลการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ภายในวันที2 ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี เพื2อ
เสนอที2ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา ตามลําดับ
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กําหนดการประเมิน

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

รวบรวมคะแนนเจตคติจากสหสาขา
สอบถามปั ญหาทัว8 ไป รวมถึงสุ ขภาวะทางจิต
รายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั
รายงานทักษะการสื8 อสาร/นําทีมสหสาขา
รายงาน e-logbook
สอบ EPA/DOPS
สอบ long case
สอบ SEQ

-

-

-

-

การบันทึกข้ อมูลการประเมินผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมทําโดย
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ทําการบันทึกข้อมูลประสบการณ์ทางคลีนิครายวันของตนเองลงใน e-portfolio
อาจารย์ที+ปรึ กษาประจําชัAนปี รวบรวมรายงานประสบการณ์ทางคลินิก ผลการสอบ และสมรรถนะด้านต่างๆของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมแต่ละคน เพื+อใช้เป็ นข้อมูลในการดําเนินกิจกรรม reflection & coaching ทุก 6 เดือน
กวฟ.รพ.รร.๖ รวบรวม และประเมินข้อมูลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพื+อรายงานผลมายังคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ตามที+กาํ หนด
ทัAงนีA การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสมํ+าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ยงิ+ ขึAน
เกณฑ์ ผ่านและแนวทางปฏิบัติในการประเมินเพือE เลือE นชัGนปี
เจตคติจะถูกประเมินโดยสหสาขา และอาจารย์ที+ปรึ กษา รวมถึงอาจารย์ประจําสายการปฏิบตั ิงาน โดยจะถูกรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรทุก 3 เดือน หากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นการประเมินเจตคติ กรรมการบริ หาร
หลักสู ตรจะดําเนินการช่วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
EPA/DOPS กําหนดเกณฑ์ผา่ นตาม milestones ของแต่ละชัAนปี โดยประกาศให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบล่วงหน้า (ดู
ภาคผนวก)
long case กําหนดเกณฑ์ผา่ นแต่ละชัAนปี และประกาศให้ทราบก่อนการสอบทุกครัAง
SEQ เป็ นการสอบเพื+อวัดความรู ้ ผลการสอบจะถูกใช้ประกอบการพิจารณาเลื+อนชัAน/ไม่เลื+อนชัAน
สมรรถนะด้านการสื+ อสารและการนําทีมสหสาขาจะถูกประเมินตลอดหลักสู ตร โดยอาจารย์ในกิจกรรมวิชาการทุกครัAง
และกิจกรรม team meeting โดยจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรทุก 4 เดือน
การสัง+ สมประสบการณ์เรี ยนรู ้จะถูกรวบรวมผ่าน e-portfolio ซึ+ งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องรวบรวมและรายงานความ
คืบหน้าของตนเองผ่านกิจกรรม reflection & coaching ทุก 4 เดือน โดยอาจารย์ที+ปรึ กษาประจําชัAนปี มีหน้าที+รวบรวม
ผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทุก 4 เดือน เพื+อให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบถึง
ความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละคน
ในการพิจารณาเลื+อนชัAนปี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะประชุมหารื อเป็ นรายบุคคล หากมีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที+มี
สมรรถนะด้านใดตํ+ากว่าความคาดหมาย คณะกรรมการจะเริ+ มกระบวนการช่วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษในด้านที+
ยังไม่ผา่ น เช่น ความรู ้ ทักษะ หรื อเจตคติ โดยแจ้งให้รับทราบ กําหนดเป้าหมายรวมถึงระยะเวลาในการกํากับดูแลเป็ น
พิเศษ
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ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที+ยงั มีสมรรถนะไม่ผา่ นมาตรฐานอันควร แม้จะมีกระบวนการช่วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
แล้ว คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะทําการประชุมหารื อเพื+อตัดสิ นตามแนวทางได้แก่ 1) พักการศึกษา 2) ยุติการ
ฝึ กอบรม โดยการตัดสิ นใจจะต้องเป็ นมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการฯ

แนวทางในการช่ วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
แพทย์ประจําบ้านที+ไม่ผา่ นการสอบแก้ตวั หรื อมีรายงานพฤติกรรมหรื อเจตคติที+ไม่พึงประสงค์ กวฟ.รพ.รร6 มีแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนีA
- ทําการแจ้งเตือน และมอบหมายให้อาจารย์ประจําสายการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
- หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones กรรมการบริ หารหลักสู ตรจะทําการแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุ
พฤติกรรมที+ตอ้ งการให้ปรับปรุ ง และระยะเวลาที+จะกํากับดูแลเป็ นพิเศษ ซึ+งแพทย์ประจําบ้านต้องลงนามรับทราบ
- หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones อาจพิจารณาให้ซA าํ ชัAนหรื อพักการฝึ กอบรมตามมติคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และ/หรื อปรึ กษาจิตแพทย์ตามความเหมาะสม ทัAงนีAผลการตัดสิ นต้องมีมติเป็ นเอกฉันท์
- หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones พิจารณาสิA นสุ ดการฝึ กอบรม ตามมติของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทัAงนีAตอ้ งมี
มติเป็ นเอกฉันท์
- แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิLยนื+ คําร้องเพื+อขออุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ โดยเขียนคําร้องที+แผนกธุรการ กวฟ.รพ.รร6
จากนัAนเจ้าหน้าที+จะดําเนินการเสนอคําร้องไปยังศูนย์บริ หารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบการตัดสินเพือE เลือE นชัGนปี ของแพทย์ ประจําบ้ าน
เมื+อสิA นสุ ดการฝึ กอบรมในแต่ละปี กรรมการบริ หารหลักสู ตรจะดําเนินการตัดสิ นเพื+อพิจารณา ไม่ เลือE นชัGนปี ในกรณี
ต่างๆ ดังต่อไปนีA
1. เจตคติไม่ผา่ น
2. เจตคติผา่ น แต่ผลการประเมินความรู ้และทักษะไม่ผา่ นตาม milestones ที+กาํ หนดแม้จะสอบแก้ตวั แล้ว
3. มีเวลาในการฝึ กอบรมในปี ที+ผา่ นมาน้อยกว่าร้อยละ80
4. แพทย์ประจําบ้านไม่ประสงค์จะฝึ กอบรม
ในกรณี ที+มีปัญหาสุ ขภาวะทางจิต อาจารย์ที+ปรึ กษามีหน้าที+เชิญจิตแพทย์เพื+อร่ วมประเมิน ให้ความเห็น และให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม กรรมการบริ หารหลักสู ตรเชิญแพทย์ประจําบ้านเข้าพบเพื+อสอบถาม และเปิ ดโอกาสให้แพทย์
ประจําบ้านชีAแจงเหตุผล จากนัAนกําหนดวาระในการประชุมเพื+อพิจารณาตัดสิ น เป็ น 4 แนวทาง ดังนีA
1. ให้แพทย์ประจําบ้านสอบแก้ตวั หรื อให้โอกาสในการปรับเจตคติตามระยะเวลาที?กาํ หนด
2. พิจารณาพักการศึกษา เป็ นเวลา 1 ปี การศึกษา
3. พิจารณาไม่เลื?อนชัIนปี
4. พิจารณายุติการฝึ กอบรม
การอุทธรณ์ผลการตัดสิ นไม่เลื+อนชัAนปี – แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิอุทธรณ์ผลการตัดสิ นได้ภายในเวลา 7 วัน หลังรับทราบผล
การตัดสิ น โดยทําจดหมายอุทธรณ์ผลการตัดสิ นผ่านแผนกธุรการ กวฟ.รพ.รร6 ซึ+งจะส่ งจดหมายถึงศูนย์บริ หารงานวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร6
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แผนภาพการตัดสิ นเลื+อน/ไม่เลื+อนชัAน

เจตคติ
ไม่ผา่ น

ผ่าน

SEQ
EPA / DOPS
Long case

ไม่ผา่ น

ให้การกํากับดูแล
เป็ นพิเศษ

ผ่าน

เลื$อนชั)นปี

ผ่าน

ประเมินซํGา
ไม่ผา่ น
พิจารณาซํGาชัGน
พักการศึกษา
ยุติการฝึ กอบรม

แพทย์ประจําบ้านขอ
อุทธรณ์ผลการตัดสิ น
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2. การวัดและประเมินผลเพืGอวุฒบิ ัตรฯ
คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิเข้ าสอบ
- มีระยะเวลาการฝึ กอบรมครบตามเกณฑ์ที+กาํ หนดในหลักสู ตร คือไม่นอ้ ยกว่า 50 สัปดาห์ต่อปี การศึกษา
- มีทกั ษะ/ ประสบการณ์ตรง และรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาและฟืA นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์
ที+กาํ หนด
- ส่ งต้นฉบับงานวิจยั ซึ+งผ่านการนําเสนอและผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการ พิจารณางานวิจยั แล้ว ภายใน
เวลาที+กาํ หนด ( ให้ดูในระเบียบว่าด้วยการวิจยั ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟูแห่งประเทศไทยประกอบ
: ให้ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที+ 30 ก.ย. และ ส่ งต้นฉบับงานวิจยั (Full paper) ภายในวันที+ 31 ต.ค. )
- ต้องผ่านการสอบข้อเขียน MCQ Basic science ที+ราชวิทยาลัยฯ จัดสอบ
- ต้องผ่านการสอบ Long case โดยอาจารย์ของสถาบันฝี กอบรมเป็ นผูป้ ระเมินตามเกณฑ์ที+ราชวิทยาลัยฯ กําหนด
- มีหนังสื อรับรองจากผูอ้ าํ นวยการกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า ว่าผูข้ อรับการประเมินเพื+อวุฒิบตั รฯ ได้
ปฏิบตั ิงาน ต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์ที+กาํ หนด ส่ งมายังคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื+อพิจารณารับรองและ
เสนอชื+อผูม้ ีสิทธิสอบต่อไปยังแพทยสภาตามวัน เวลา ที+แพทยสภากําหนด หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที+กาํ หนด ให้
ผูอ้ าํ นวยการกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ทําหนังสื อชีAแจ้งเรื+ องพร้อมเหตุผลชีAแจงเพื+อให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณา
เกณฑ์ ประสบการณ์ ทางคลีนิคขั>นตําD ในการสอบวุฒบิ ัตร
ผูป้ ่ วยนอก
ไม่ต+าํ กว่า ๕๐๐ ราย
ผูป้ ่ วยใน
ไม่ต+าํ กว่า ๖๐ ราย
ผูป้ ่ วยในรับปรึ กษา
ไม่ต+าํ กว่า ๑๕๐ ราย
ผูป้ ่ วยไฟฟ้าวินิจฉัย
ไม่ต+าํ กว่า ๑๐๐ ราย
ผูป้ ่ วยที+ตอ้ งใช้กายอุปกรณ์เสริ ม
ไม่ต+าํ กว่า ๕๐ ครัAง
ผูป้ ่ วยที+ตอ้ งใช้กายอุปกรณ์เทียม
ไม่ต+าํ กว่า ๑๐ ครัAง
ผูป้ ่ วย urodynamics หรื อ cystometry
ไม่ต+าํ กว่า ๑๐ ครัAง
ผูป้ ่ วย neurolysis หรื อ chemodenervation
ไม่ต+าํ กว่า ๑๐ ครัAง
Ultrasound-guided rehab management
ไม่ต+าํ กว่า ๑๐ ครัAง
เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล
- หนังสื อรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที+กาํ หนด
- นิพนธ์ตน้ ฉบับงานวิจยั เพื+อตีพิมพ์ (manuscript) พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
- เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
วิธีการประเมินผล ประกอบด้ วย
- การสอบภาคทฤษฎี เช่น Multiple Choice Questions (MCQ)
- การสอบภาคปฏิบต
ั ิ เช่น Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Long case Electrodiagnosis
- การสอบปากเปล่า เช่น Structured Oral examination
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เกณฑ์ การตัดสิน
- ผูส
้ อบต้องสอบผ่านทุกส่ วน ซึ+ งแต่ละส่ วนกําหนดเกณฑ์ผา่ นโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวช
ศาสตร์ฟAื นฟูที+แพทยสภาเป็ นผูแ้ ต่งตัAง
- ภาคทฤษฎี แบ่งเป็ น Basic science และ Clinical science : แพทย์ประจําบ้าน มีสิทธิL เข้าสอบ Basic science ได้
ตัAงแต่ชA นั ปี ที+ 1 และเมื+อสอบผ่านแล้วสามารถสมัครสอบ Clinical science ได้ทนั ที
- ภาคปฏิบต
ั ิ ประกอบด้วย
การสอบ OSCE ( Objective Structural Clinical Examination )
การสอบการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย ( Electrodiagnosis )
การสอบสัมภาษณ์ ( Oral examination
- ต้องสอบผ่านเกณฑ์ทA งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบต
ั ิ : การสอบภาคปฏิบตั ิ ต้องสอบให้ผา่ นทัAง 4 part ในกรณี ที+สอบ
ไม่ผา่ น part ใด ๆ จะมีสิทธิLสอบแก้ตวั ได้ จะต้องสอบตกไม่เกิน 2 part เท่านัAน

หน้าที'แพทย์ประจําบ้าน

แพทย์ ประจําบ้ าน ชัDนปี ทีG 1

1. การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย วฟ.5 *
1.1 รับผิดชอบผูป้ ่ วยทุกคนที+อยูใ่ นความดูแล ขึAนปฏิบตั ิงานตัAงเเต่ 7.00 น. ทุกวันราชการ และตรวจดูแล
ผูป้ ่ วยเสร็ จก่อน 8.00 น.
1.2 ซักประวัติและตรวจร่ างกาย สรุ ปปั ญหา รวมทัAงเป้าหมายการรักษา plan of treatment ในผูป้ ่ วยทุกราย
และกรอกใน admission form ให้สมบูรณ์
1.3 เขียนใบสัง+ การรักษา / โปรแกรมฟืA นฟู ให้เสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมให้อาจารย์แพทย์ลงนามกํากับในเช้า
วันรุ่ งขึAน ( ก่อน 8.30 น. )
1.4 สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยเมื+อ discharge ใน OPD card และทะเบียนผูป้ ่ วยใน ภายในเวลาที+กาํ หนด **
1.5 เขียน progress note อย่างน้อย 3 วันแรกหลังผูป้ ่ วย admit และเมื+อเปลี+ยนแปลงแผนการรักษา
1.6 รับผิดชอบติดตามผล lab, consultation แผนกต่าง ๆ ให้ทนั เวลา
1.7 ปรึ กษาปั ญหาในการดูแลผูป้ ่ วยกับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2 , 3 รวมทัAงผูร้ ่ วมงาน
ในส่ วนอื+น ๆ
1.8 เข้าร่ วมประชุมแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วย ( team meeting ) และกิจกรรมวิชาการอื+นๆ
1.9 อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบเป้าหมายการรักษา เตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน และติดต่อแผนกสังคม
สงเคราะห์ในกรณี จาํ เป็ น
1.10 สามารถให้ basic emergency procedures ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.11 การอยูเ่ วรนอกเวลา ให้ดูใน “ ระเบียบว่ าด้ วยการอยู่เวรของแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟื)นฟู ”
1.12 รายงานเหตุการณ์ผปู ้ ่ วยที+มีปัญหา ในขณะอยูเ่ วรต่ออาจารย์แพทย์ในเช้าวันรุ่ งขึAน
1.13 เมื+อผูป้ ่ วยถึงแก่กรรม ต้องพยายามขอตรวจศพทุกราย และเซ็นใบมรณะบัตร
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1.14 ให้คาํ ปรึ กษาแก่ นพท., นศพ. ปี 5, 6 ที+ขA ึนปฏิบตั ิงานในกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รวมทัAงตรวจทานแก้ไข
รายงานผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยสมบูรณ์ และร่ วมประเมินผล
2. ออกปฏิบตั ิงานที+ OPD พร้อมอาจารย์ที+ปรึ กษา ตัAงแต่ 9.00 น.
3. ออกตรวจ specialty clinic ในภาคบ่าย
4. การปฏิบตั ิงานในห้อง EMG
4.1 ทราบวัตถุประสงค์ วิธีการ และภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ EMG
4.2 อธิบายผูป้ ่ วยให้ทราบ ตามข้อ 4.1
4.3 เขียน EMG report ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์แพทย์ หรื อแพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
4.4 สามารถวางตําแหน่งของ recording , stimulating และ ground electrode ในการทํา nerve conduction
study ได้ถูกต้อง
4.5 หาตําแหน่ง distal latency และคํานวณหาค่า NCV ได้อย่างถูกต้อง
4.6 บอกตําแหน่งกล้ามเนืAอที+ตอ้ งการศึกษาได้ถูกต้อง
4.7 อธิบาย parameters ของ normal insertional activity , motor unit action potentials และ recruitment /
interference pattern ได้
4.8 อธิบายลักษณะ spontaneous activity ( resting potential ) และการแปลผลในแง่การวินิจฉัย
4.9 ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื+ องมือและอุปกรณ์ที+ใช้แล้ว หลังเสร็ จสิA นการตรวจในแต่ละวัน
5. รับผิดชอบและเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการที+ได้รับมอบหมาย
* ให้ดู “ แนวทางปฎิบัติการรั กษาฟื ) นฟูผ้ ปู ่ วยในหอผู้ป่วย กองเวชศาสตร์ ฟื)นฟู ” ประกอบด้วย
** ดูใน “ แนวทางปฎิบัติทัAวไปของแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟื)นฟู ”

แพทย์ ประจําบ้ าน ชัDนปี ทีG 2
1. การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย วฟ. 4 โดยใช้การปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านปี 1
2. ให้คาํ ปรึ กษาการดูแลผูป้ ่ วยแก่แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 1 และ นพท., นศพ.
3. ออกปฏิบตั ิงานที+ OPD พร้อมอาจารย์ที+ปรึ กษา ตัAงแต่ 9.00 น.
4. ออกตรวจ specialty clinic ในภาคบ่าย
5. การปฏิบตั ิงานในห้อง EMG
ทราบและอธิบายหลักการของการตรวจ EMG เพื+อการวินิจฉัยภาวะต่างๆได้
แปลผล, บอก prognosis และ follow up หรื อแนะนําการตรวจเพิ+มเติมอื+นได้ถูกต้อง
ทําการตรวจ EMG ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์แพทย์ หรื อแพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3
6. ผ่านการปฏิบตั ิงานนอกกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ตามตาราง Rotation เป็ นระยะเวลา 10 – 12 สัปดาห์
7. ออกหน่วยมูลนิธิขาเทียม 1 สัปดาห์
8. รับปรึ กษา bedside PT ***
ตรวจประเมินผูป้ ่ วยที+ได้รับมอบหมาย ( รับใบ consult จาก OPD ) ภายใน 24 ชัว+ โมง
ให้โปรแกรมฟืA นฟูและเขียนใบ PT prescription ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที+ปรึ กษา
ติดตามอาการผูป้ ่ วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัAง จนกว่าจะสิA นสุ ดการให้โปรแกรม bedside
9. ทําการวิจยั 1 เรื+ อง โดยเสนอโครงร่ างการวิจยั ต่อที+ประชุมอาจารย์แพทย์ ภายในเดือน สิ งหาคม ของปี
การศึกษานัAน
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*** ดูระเบียบปฏิบตั ิเรื+ อง bedside PT

แพทย์ ประจําบ้ าน ชัDนปี 3
1. การปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย ( วฟ. 4, 5 )
1.1 ให้คาํ ปรึ กษา และควบคุมการทํางานของแพทย์ประจําบ้าน ปี 1 , 2, นพท. และ นศพ.
1.2 สอน นพท. และ นศพ. ตาม TOPIC ที+ได้รับมอบหมาย และร่ วมประเมินผล
1.3 แจกจ่าย case ให้กบั นพท. และ นศพ. ปี 5 ที+ขA ึนปฏิบตั ิงานในกอง วฟ.
1.4 จัดตารางเวรแพทย์ประจําบ้านทุกชัAนปี
1.5 ควบคุมจัดการเตียงผูป้ ่ วยใน รับรู ้การรับย้ายผูป้ ่ วยใน Ward
1.6 ประสานงานระหว่างบุคลากรที+ร่วมให้การรักษาผูป้ ่ วย
1.7 เป็ นผูน้ าํ ทีมในการประชุม TEAM MEETING
1.8 ตรวจ DISCHARGE SUMMARY ของแพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 1 , 2
2. ปฏิบตั ิงานที+ OPD ภายใต้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์แพทย์ ตัAงแต่ 9.00 น. และไม่ควรออกจาก OPD ก่อนเที+ยง
3. ออกตรวจ specialty clinic ในภาคบ่าย
4. ปฏิบตั ิงานในห้อง EMG
4.1 สามารถทําการตรวจและแปลผล EDx ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์แพทย์
4.2 สอนให้คาํ แนะนํา และกํากับดูแลการทํางานของแพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 1 , 2
5. จัดตารางกิจกรรมวิชาการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จัดเวรรับผิดชอบการใช้หอ้ งประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
6. ต้องทราบการลาของแพทย์ประจําบ้านทุกราย และรับผิดชอบจัดเวรทดแทน รวมทัAงแจ้งอาจารย์ที+ปรึ กษา
ของแพทย์ประจําบ้านท่านนัAน
7. ทําการวิจยั แล้วเสร็ จ 1 เรื+ อง นําเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการ รพ.รร.6 และประชุมราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟAื นฟู
8. ผ่านการปฏิบตั ิงานนอกกอง ตามตาราง rotation แพทย์ประจําบ้าน เป็ นระยะเวลา 8 - 10 สัปดาห์
9. รับปรึ กษา bedside PT
ตรวจประเมินผูป้ ่ วยที+ได้รับมอบหมาย ( รับใบ consult จาก OPD ) ภายใน 24 ชัว+ โมง
ให้โปรแกรมฟืA นฟูและเขียนใบ PT prescription ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที+ปรึ กษา
ติดตามอาการผูป้ ่ วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัAง จนกว่าจะสิA นสุ ดการให้โปรแกรม bedside
@ ดูระเบียบปฏิบตั ิเรื+ องเกณฑ์การรับย้ายผูป้ ่ วยและโควตาเตียง

หมายเหตุ

: แพทย์ ประจําบ้ านทุกชั>นปี จะต้ องปฏิบัตงิ านด้ วยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงศักดิ^ศรีของวิชาชีพ และมี

จริยธรรมทางการแพทย์ อย่ างเคร่ งครัด ทั>งต่ อผู้ป่วย ญาติ และเพืDอนร่ วมงาน อาทิเช่ น ในผู้ป่วยและญาติกต็ ้ องคํานึงถึงเรืD อง
ของสิ ทธิผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย การปฏิบัตติ ่ อผู้ป่วยและญาติอย่ างมีเมตตา สํ าหรับการปฏิบัตติ ่ อเพืDอนร่ วมงาน
ก็พงึ ให้ เกียรติซึDงกันและกัน โดยให้ ถือว่ าทุกสาขาวิชาชีพต่ างก็มคี วามสํ าคัญเช่ นกัน เป็ นต้ น
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แนวทางปฏิบัตทิ วั2 ไปของแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟืHนฟู รพ.รร.6
1. การปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วย ( วฟ.4 & วฟ.5 )
- แพทย์ประจําบ้านรับผูป้ ่ วยใหม่ ตามอาจารย์ที+ปรึ กษา ( เจ้าของไข้ ) หรื อหมุนเวียนกันรับผูป้ ่ วยในกรณี
อาจารย์เจ้าของไข้ไม่มีแพทย์ประจําบ้านรับผิดชอบโดยตรง

- บันทึกในเวชระเบียนผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อย, สมบูรณ์ **
: ADMISSION REPORT กรณี ผปู ้ ่ วยรับใหม่โดยตรง ( ไม่ได้รับย้ายจาก WARD อื+น )
หรื อ ADMISSION NOTE กรณี ผปู ้ ่ วยที+รับย้ายมาจาก WARD อื+น ต้ องเสร็จสิ>นภายใน 24
ชัDวโมง นับจาก ADMIT / รับย้าย
: DOCTOR ORDER ให้สงั+ การรักษาภายในวันนัAน เพื+อให้พยาบาลสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และต้อง
มีการ REVIEW ทุก 2 สั ปดาห์ เป็ นอย่างน้อย
: REHABILITATION PRESCRIPTION ควรสัง+ การรักษาโดยปรึ กษากับอาจารย์ที+ปรึ กษาก่อนทุกครัAง
ให้เสร็ จสิA นภายในเช้าวันรุ่ งขึAน ( ก่อน 8.30 ) เพื+อให้ผปู ้ ่ วยสามารถรับการฟืA นฟูได้ทนั ที
: REVIEW REHABILITATION PRESCRIPTION ทุกสัปดาห์ ให้พร้อมในเช้าวันจันทร์
: PROGRESS NOTE ผูป้ ่ วยทุกราย 3 วันแรก หลัง Admit ให้ progress ทุกวัน, ลงบันทึกทุกครัAงที+มีการ
เปลี+ยนแปลงการรักษา และบันทึก อย่ างน้ อยทุก 3 วัน
: DISCHARGE SUMMARY ใน OPD CARD และลง computer ให้เสร็ จภายใน 2 วัน
ในทะเบียนผูป้ ่ วยในให้เสร็ จภายใน 5 วัน นับจากวันที+ผปู ้ ่ วย DISCHARGE
ให้ ดแู นวทางปฏิบัติในการฟื ) นฟูร่วมของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย กองเวชศาสตร์ ฟื)นฟูฯ ประกอบด้ วย
- การอยูเ่ วรของแพทย์ประจําบ้าน ให้ดู ระเบียบว่ าด้ วยการอยู่เวรของแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟื)นฟู

2. การปฏิบัตงิ านแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ( OPD )
- แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 1 ร่ วมตรวจผูป้ ่ วยกับอาจารย์ที+ปรึ กษา ตามตารางการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที+
ปรึ กษา ทัAง OPD, EMG, คลินิกพิเศษอื+น ๆ แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2, 3 ปฏิบตั ิงานภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที+ปรึ กษาในขณะนัAน
- เวลาที+ออกปฏิบตั ิงานเริ+ ม 9.00 น. หรื อหลังจากเสร็ จสิA น MORNING REPORT / ONFERENCE
และ ไม่ควรออกจาก OPD ก่อนเที+ยง
3. การปฏิบัตงิ านด้ านการอบรม / วิชาการ
- เข้าร่ วมประชุมให้ตรงเวลาตามตารางกิจกรรมวิชาการ ของกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 รับผิดชอบใน
กิจกรรมที+ได้รับมอบหมาย
- มีส่วนร่ วมในการสอนและประเมิน นพท., นศพ. ในขณะที+ปฏิบตั ิงานในกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6
- เข้าร่ วมประชุม CASE PRESENTATION
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4. การปฏิบัตทิ างธุรการ กองเวชศาสตร์ ฟื>นฟู รพ.รร.6
สาย 1 สายกําลังพล
- แพทย์ประจําบ้านสังกัด พบ. การเบิกเงินเพิ+มสําหรับตําแหน่งที+มีเหตุพิเศษของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการสาธารณสุ ข ( พตส. ) เอกสารที+ใช้ประกอบในการเบิก จํานวน 2 ชุด มีดงั นีA.1. ปริ ญญาบัตร 2. ใบประกอบโรคศิลป์ 3. คําสัง+ บรรจุครัAงแรก
4. สําเนาบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า
สาย 2 สายธุรการ
การลา ต้องแจ้งให้อาจารย์ที+ปรึ กษาในขณะนัAนทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณี สุดวิสยั พร้อมทัAงส่ งใบลาที+
ธุรการ กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ทัAงนีA วันลาทังG หมดรวมกันไม่ เกิน 10 วันทําการ / ปี ( ไม่ มีการลาสะสม )
การเบิกค่ ารั กษาพยาบาล แพทย์ประจําบ้านสังกัด พบ. เอกสารที+ใช้ประกอบในการเบิกของครอบครัว
จํานวน 2 ชุด มีดงั นีA.- 1. สําเนาทะเบียนบ้าน 2. สําเนาบัตรประชาชน 3. สู ติบตั รของบุตร
การขอรถตู้ ของโรงพยาบาลเพื+อไปนอกหน่วย
- กรณี ไม่เร่ งด่วน แพทย์ประจําบ้านผูร้ ับผิดชอบ เขียนใบขออนุญาตใช้รถล่วงหน้า 2 วันทําการ
ที+ธุรการ กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
- กรณี ด่วน ให้แพทย์ประจําบ้านผูร้ ับผิดชอบ โทรศัพท์ประสานงานกับเจ้าหน้าที+ประจําโรงรถ
ของโรงพยาบาลก่อน ( โทร 93656 ) โดยแจ้งรายละเอียดว่าจะไปเพื+ออะไร สถานที+ วัน เวลา
พร้อมทัAงสอบถามนามผูร้ ับสายแล้วติดต่อเจ้าหน้าที+ธุรการ กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู เพื+อเขียนใบขออนุญาต
ใช้รถแล้วเจ้าหน้าที+ธุรการเดินหนังสื อภายนอก นําใบขออนุญาตใช้รถไป ส่ งที+แผนกขนส่ งของ
โรงพยาบาลโดยด่วน
สาย 3 สายงานวิชาการ
- ตารางกิจกรรมวิชาการ ตารางเวร ผูร้ ับผิดชอบกรุ ณาส่ งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวัน
สุ ดท้ายของเดือน
- การส่ งแบบประเมิน ควรรวบรวมและแยกมาเป็ นชัAนปี โดยมีผรู ้ ับผิดชอบนําส่ งเจ้าหน้าที+สายงาน
- การส่ งโครงร่ างงานวิจยั และงานวิจยั ควรเตรี ยมพร้อมให้เรี ยบร้อย ส่ งชุดจริ งให้เจ้าหน้าที+สายงาน
แพทย์ประจําบ้าน ชั)นปี ทีA 2 ส่ งโครงร่ างงานวิจยั จํานวน 2 ชุด
แพทย์ประจําบ้าน ชั)นปี ทีA 3 ส่ งงานวิจยั จํานวน 18 ชุด
- การขออนุญาตไปประชุม อบรม ศึกษา ศึกษา สัมมนา ดูงานนอกหน่วย ขอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที+ปรึ กษาหรื ออาจารย์แพทย์แล้ว ควรแจ้งเจ้าหน้าที+สายงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื+อดําเนินการด้านงานธุรการต่อไป
สาย 4 สายงานส่ งกําลังบํารุ ง
- การเบิกสิ+ งอุปกรณ์สิAนเปลืองรายเดือน ควรเขียนใบบันทึกข้อความเล็ก พร้อมทัAงเขียนชื+อ และ
ชื+อสกุลผูเ้ บิก เพื+อการประสานงานต่อไป
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ระเบียบปฏิบัตโิ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า พ.ศ. 2542
ว่ าด้ วยเรื2 อง “ การอยู่เวรของแพทย์ ประจําบ้ าน ”
กองเวชศาสตร์ ฟืHนฟู รพ.รร.6
เพื+อให้การอยูเ่ วรของแพทย์ประจําบ้าน กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล สมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั ิ ดังนีA : 1. ระเบียบนีAเรี ยกว่า “ ระเบียบปฏิบตั ิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2542 ว่าด้วยเรื+ องระเบียบปฏิบตั ิการอยูเ่ วร
ของแพทย์ประจําบ้าน กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 ”
2. ให้ใช้ระเบียบนีAตA งั แต่บดั นีAเป็ นต้นไป
3. แพทย์ประจําบ้าน 1 St CALL ประจําวันนัAน ( แพทย์เวร ) ต้องมาประจําที+หอผูป้ ่ วยหรื อหอพักแพทย์
ใน รพ.รร.6 ให้สามารถตามตัวได้ตลอดเวลา
4. แพทย์เวรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที+เวรประจําหอผูป้ ่ วย ( วฟ. 4 , วฟ. 5 ) เพื+อทราบสถานการณ์ในหอผูป้ ่ วย
ประจําวันนัAน
5. กรณี ที+แพทย์เวรจําเป็ นต้องออกไปทําธุระนอกโรงพยาบาล ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที+พยาบาล ( หัวหน้าเวร )
ประจําวันนัAน ( ทัAง วฟ. 4 , วฟ. 5 ) ทราบ และบอกวิธีตามตัวให้ชดั เจน
6. ให้ทางหอผูป้ ่ วยมี BOARD หรื อตําแหน่งที+เห็นได้ชดั เจนเขียนชื+อแพทย์เวร และวิธีการตามตัวประจําวันนัAน
7. กรณี ตามแพทย์เวรไม่ได้
7.1 ให้เจ้าหน้าที+เวรประจําหอผูป้ ่ วยในวันนัAน แจ้งอาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบประจําเดือนนัAนทราบ
ในวันรุ่ งขึAนทันที ให้คณะอาจารย์แพทย์พิจารณาตัดสิ น
7.2 แพทย์เวรผูน้ A นั ต้องเขียนรายงานชีAแจงเหตุผล ส่ งต่ออาจารย์แพทย์
7.3 หากมีความผิดจริ งให้แพทย์เวรผูน้ A นั อยูเ่ วรทดแทนในวันอื+นเพิ+ม 2 วัน
7.4 กรณี มีปัญหาซํAาซ้อน ( มีความผิดซํAา ) , กรณี ตดั สิ นไม่ได้หรื อกรณี ที+รุนแรงจนผูป้ ่ วย เข้าขัAนวิกฤติ /
ถึงแก่ความตายโดยไม่สมควร ให้ รอง ผอ.กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 ตัAงกรรมการสอบสวน
หากผลการสอบสวนมีความผิดจริ ง ให้ลงโทษตัAงแต่
7.4.1 ทําทัณฑ์บน
7.4.2 ซํAาชัAน
7.4.3 ให้ออกจาก TRAINING PROGRAM
7.4.4 ไม่ส่งชื+อสอบ BOARD
8. ให้แพทย์ประจําบ้าน กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 เป็ นผูร้ ่ วมรักษาระเบียบนีAและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
9. ให้แพทย์กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู รพ.รร.6 เป็ นผูร้ ักษาระเบียบนีAและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
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แนวทางในการปรึกษาอาจารย์ ทปี2 รึกษา
กวฟ.รพ.รร6 มอบหมายการกํากับดูแลแพทย์ประจําบ้านผ่าน 2 แนวทาง ได้แก่ อาจารย์ในสายการปฏิบตั ิงาน ซึ+งจะ
ดูแลแพทย์ประจําบ้านในอัตราส่ วนประมาณ 1:1 – 1:2 และอาจารย์ที+ปรึ กษาประจําชัAนปี แพทย์ประจําบ้านสามารถปรึ กษา
อาจารย์ทA งั สองท่านนีAได้ตามแนวทางดังนีA
1. หากมีเหตุฉุกเฉิ น หรื อประสบภาวะวิกฤติ แพทย์ประจําบ้านสามารถแจ้งอาจารย์ที+ปรึ กษาได้ตลอดเวลา แต่หาก
เป็ นเรื+ องไม่ฉุกเฉิ น แนะนําให้แพทย์ประจําบ้านนัดหมายล่วงหน้าเพื+อขอคําปรึ กษากับอาจารย์
2. กวฟ.รพ.รร6 กําหนดให้อาจารย์ประจําสายปฏิบตั ิงานรับการปรึ กษาจากแพทย์ประจําบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ครัAง ในวันที+นดั ตรวจผูป้ ่ วยใน (IPD round) สามารถปรึ กษาได้
3. แพทย์ประจําบ้านสามารถปรึ กษาอาจารย์ได้ทุกเรื+ อง ทัAงเรื+ องวิชาการ ปั ญหาข้อขัดข้องในการทํางาน ปั ญหาทาง
สังคม สุ ขภาพร่ างกาย หรื อสุ ขภาวะทางจิต
4. เพื+อเป็ นการรักษาความลับของแพทย์ประจําบ้าน

อาจารย์ที+ปรึ กษาจะไม่บนั ทึกปั ญหาที+แพทย์ประจําบ้านไม่

ต้องการให้เปิ ดเผย และดําเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที+โดยเคารพในศักดิLศรี ของความเป็ นมนุษย์ของแพทย์ประจํา
บ้าน

แนวทางการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างมีจริยธรรม
แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที+ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ รพ.รร6 ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและต้อง
เคารพในสิ ทธิของผูป้ ่ วยเสมอ ดังนีA
1. แพทย์ประจําบ้านต้องขออนุญาตผูป้ ่ วยเสมอก่อนถ่ายภาพ หรื อวิดีโอของผูป้ ่ วย และไม่มีสิทธิถ่ายภาพหากผูป้ ่ วย
หรื อญาติไม่ยนิ ยอม
2. ในการเผยแพร่ รูปภาพของผูป้ ่ วยทางอินเตอร์เน็ต ต้องปกปิ ดใบหน้า หรื อสัญลักษณ์ใดๆที+จะทําให้ระบุถึงตัวบุคคล
ได้
3. แพทย์ประจําบ้านสามารถรายงานประวัติและผลการตรวจร่ างกายของผูป้ ่ วยบนสื+ ออิเลคโทรนิกส์เพื+อการศึกษาได้
แต่ตอ้ งปกปิ ดชื+อ และหมายเลขประจําตัว หรื อข้อมูลใดๆที+จะทําให้สืบไปถึงตัวบุคคลได้
4. ห้ามโพสรู ปภาพ เรื+ องราว หรื อคําสนทนาของผูป้ ่ วยบนอินเตอร์เน็ตเพื+อความบันเทิงโดยเด็ดขาด

คําแนะนําในการนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
เพื+อเป็ นการฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษา และสร้างความคุน้ เคยในการสื+ อสารด้วยภาษาอังกฤษ กวฟ.รพ.รร6 กําหนดให้
แพทย์ประจําบ้านต้องนําเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัAง สําหรับแพทย์ประจําบ้านที+อาจไม่คุน้ เคยกับการใช้
ภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําได้ดงั นีA
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1. เมื+อได้เตรี ยมสไลด์สาํ หรับนําเสนอเสร็ จสมบูรณ์

แพทย์ประจําบ้านควรร่ างบทนําเสนอในแต่ละสไลด์เป็ น

ภาษาอังกฤษ
2. อ่านออกเสี ยงทวนหลายๆครัAง เพื+อปรับแต่งประโยคให้สA นั กระชับ และไม่ซA าํ ซ้อน
3. หากมีเวลาเพียงพอ การท่องประโยคภาษาอังกฤษ และนําเสนอโดยใช้การท่องจํา จะทําให้สามารถจดจํารู ป
ประโยคที+ใช้บ่อย จนสามารถพูดได้อย่างชํานาญเมื+อมีโอกาสได้นาํ เสนอหลายครัAง
4. หากไม่มีเวลาเพียงพอที+จะท่องบทนําเสนอ แพทย์ประจําบ้านสามารถนําเสนอโดยการอ่านได้ ทัAงนีAควรพยายาม
จดจํารู ปประโยคที+ใช้บ่อย ที+ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และมีความสวยงามทางภาษาไว้ เพื+อใช้นาํ เสนอในอนาคต

มาตรฐานการอภิปรายเชิงวิชาการของแพทย์ ประจําบ้ าน กวฟ.รพ.รร6
การร่ วมอภิปรายในที+ประชุมเชิงวิชาการ
ถือเป็ นส่ วนหนึ+งของการฝึ กอบรมและเป็ นหน้าที+ของแพทย์ประจําบ้านที+
จะต้องเตรี ยมข้อมูลมาเพื+ออภิปรายเสมอ การฝึ กอภิปรายบ่อยๆจะช่วยให้แพทย์ประจําบ้านได้ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝึ กรวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ที+สาํ คัญคือได้ฝึกฝนทักษะในการพูดให้น่าสนใจและน่าเชื+อถือ อันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อชีวติ การทํางานของท่านในอนาคต กวฟ.รพ.รร6 ได้กาํ หนดมาตรฐานของการอภิปรายเชิงวิชาการที+ดีไว้
ดังนีA
1. ต้องค้นคว้าข้อมูลเกี+ยวกับเรื+ องที+จะอภิปราย
2. เลือกอภิปรายเรื+ องที+ผนู ้ าํ เสนอพูดได้ไม่ชดั เจน และท่านมีคาํ อธิบายที+น่าจะเสริ มความเข้าใจได้
3. เลือกอภิปรายประเด็นที+ท่านเห็นว่าสําคัญแต่ผนู ้ าํ เสนอยังไม่ได้กล่าวถึง
4. ต้องอภิปรายด้วยข้อมูลที+มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
5. แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2 สามารถอภิปรายโดยใช้ขอ้ มูลจากตํารามาตรฐานได้
6. แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 3 ควรอภิปรายบนพืAนฐานของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
7. สามารถแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวได้ในเรื+ องที+เกี+ยวข้อง แต่ตอ้ งมีสดั ส่ วนน้อยกว่าการอภิปรายบนพืAนฐานของ
ทฤษฎีหรื อข้อมูลเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
8. สามารถเล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้ แต่ตอ้ งแสดงความเชื+อมโยงหรื อมีการเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีหรื อข้อมูลเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
9. สามารถอ้างอิงความคิดเห็นส่ วนตัวของอาจารย์บางท่านได้ หากเป็ นอาจารย์ที+ได้รับการยอมรับนับถือโดยทัว+ ไปว่า
มีความเชี+ยวชาญในเรื+ องที+ท่านกําลังอภิปราย
10. ไม่อนุญาตให้หยิบยกความคิดเห็นหรื อแนวทางปฏิบตั ิของแพทย์ประจําบ้านด้วยกันทัAงในสาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟู
หรื อต่างสาขา อาทิเช่น เคยเห็นเรสิ เด้นอายุรกรรมเขาบอกว่า..., เคยเห็นเรสิ เด้นศัลย์เขาทําแบบนีA
11. รับฟังความเห็นต่าง รวมทัAงแสดงความเห็นต่างอย่างสุ ภาพและให้เกียรติผรู ้ ่ วมอภิปรายเสมอ
12. อภิปรายสัAน กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และมีการเรี ยงลําดับคําพูดที+ดี ด้วยความมัน+ ใจเสี ยงดังฟังชัด

37

ความปลอดภัยระหว่ างปฏิบัตงิ าน และระหว่ างพักอาศัยในโรงพยาบาล
ความปลอดภัยในการทํางาน - แพทย์ประจําบ้านควรปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังอันตรายจากการทํางาน ซึ+งอาจเกิดขึAน
ได้ ดังนีA
1) การถูกเข็มทิ+มตําและการถูกสารคัดหลัง+ เข้าตา
แพทย์ประจําบ้านควรใส่ ถุงมือเพื+อป้องกันเสมอ เมื+อจะต้องทําหัตการที+ใช้ของมีคม เช่น การทํา EMG หรื อ dry needling
และควรใส่ แว่นตาป้องกันเสมอหากต้องทํางานที+เสี+ ยงต่อการกระเด็นเข้าตาของสารคัดหลัง+ อย่างไรก็ดี หากมี
อุบตั ิเหตุเข็มทิ+มตํา หรื อสารคัดหลัง+ เข้าตา ให้แจ้งอาจารย์ผดู ้ ูแลตามสายการปฏิบตั ิงาน เพื+อดําเนินการขอความ
ร่ วมมือจากผูป้ ่ วยในการตรวจ anti-HIV, HBS-Ag และ anti-HBC หากผูป้ ่ วยไม่ยนิ ยอม กวฟ.รพ.รร6 มีหน้าที+จดั หา
ยาปฏิชีวนะที+เหมาะสมให้แพทย์ประจําบ้านโดยเร็ วที+สุด
2) การถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตา
ในการทําหัตถการ neurolysis แพทย์ประจําบ้านควรตรวจสอบเข็มฉี ดนํAายาฟี นอลเสมอ อย่าใช้เข็มที+อุดตัน นอกจากนัAน
ควรใส่ แว่นตาป้องกันที+ กวฟ.รพ.รร6 เตรี ยมไว้แล้วที+หอ้ งปฏิบตั ิการไฟฟ้าวินิจฉัย อย่างไรก็ดี หากเกิดอุบตั ิเหตุ
สารเคมีเข้าตา ให้ลา้ งตาทันทีดว้ ยนํAาสะอาด จากนัAนแจ้งอาจารย์ประจําสายปฏิบตั ิงานนําส่ งกองจักษุกรรม เพื+อรับ
การรักษาอย่างเหมาะสม
3) การใช้เลเซอร์
แพทย์ประจําบ้านต้องใช้แว่นตากรองแสงเลเซอร์เสมอ ต้องปิ ดประตูหอ้ งเลเซอร์ และเปิ ดสวิตช์ไฟเพื+อแจ้งเตือนให้เพื+อ
ร่ วมงานทราบว่าท่านกําลังใช้เครื+ องเลเซอร์
ความปลอดภัยระหว่ างการอยู่เวร
อาคารเวชศาสตร์ฟAื นฟู เป็ นอาคารที+มีความปลอดภัยเนื+องจากมีระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด ซึ+งเปิ ดรับสัญญาณตลอด
24 ชัว+ โมง นอกจากนัAน ประตูอาคารจะปิ ดหลังเวลา 20.00 น ทุกวัน ดังนัAนจึงไม่แนะนําให้แพทย์ประจําบ้าน เข้าออกอาคาร
หลังเวลา 20.00 น. เนื+องจากอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในโรงพยาบาลในเวลากลางคืน
ความปลอดภัยในการพักอาศัย
หอพักแพทย์ประจําบ้านอยูใ่ นการดูแลของคณะกรรมการหอพักแพทย์ประจําบ้าน ศูนย์บริ หารงานวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า มีเจ้าหน้าที+ประจําทัAงในและนอกเวลาราชการ สามารถติดต่อได้เมื+อมีเหตุฉุกเฉิ น มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ได้แก่ คียก์ าร์ด และกล้องวงจรปิ ด ถึงกระนัAนก็ยงั มีบุคคลภายนอก แฝงตัวเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินของ
แพทย์ประจําบ้านได้ แพทย์ประจําบ้านจึงควรล็อคประตูหอ้ งไว้เสมอ และไม่วางทรัพย์สินมีค่าไว้นอกห้อง
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แนวทางปฏิบัตทิ วั2 ไปของอาจารย์ แพทย์
สํ าหรับการฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟืHนฟู
- อาจารย์แพทย์ทุกท่านเป็ นกรรมการวิชาการ , กรรมการเวชระเบียน หมุนเวียนกันปฏิบตั ิหน้าที+คราวละ 1 เดือน
( ตามตารางแพทย์เวรที+ปรึ กษา กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ) รวมทัAงเป็ นอาจารย์ที+ปรึ กษาแพทย์ประจําบ้าน **
( ตามตารางแพทย์ที+ปรึ กษา )
- อาจารย์แพทย์ปฏิบตั ิหน้าที+กรรมการวิชาการในแต่ละเดือนมีหน้าที+
1. ให้คาํ ปรึ กษา, กํากับ, ตรวจทานตารางกิจกรรมวิชาการ ซึ+งหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านเป็ นผูร้ ่ างประจําเดือน

ที+รับผิดชอบ
2. ตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนีA *
: ADMISSION NOTE แรกรับต้องเสร็ จสิA นภายใน 24 ชัว+ โมงหลัง ADMIT / รับย้ายผูป้ ่ วย
: PROGRESS NOTE ทุก 3 วัน เป็ นอย่างน้อย
: DOCTOR ORDER , ใบ PRESCRIPTION ( PT / OT / RT / SPEECH )
- กรณี ผปู ้ ่ วยมาถึงก่อน 16:00 น. ให้สงั+ การรักษาเสร็ จสิA นภายในวันนัAน
: DOCTOR ORDER ต้องมีการ REVIEW ทุก 2 สัปดาห์
: ใบ PRESCRIPTION ต้องมีการ REVIEW ทุกสัปดาห์ให้พร้อมในเช้าวันจันทร์
: DISCHARGE SUMMARY ใน OPD CARD เสร็ จใน 2 วัน, ทะเบียน ผูป้ ่ วยใน ต้องเสร็ จภายใน 7 วัน
นับจากผูป้ ่ วย DISCHARGE **
3. เป็ นผูน้ าํ กลุ่มในการประชุม TEAM MEETING, และเข้า GRAND ROUND ทุกสัปดาห์
4. รับผิดชอบในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการประจําเดือนนัAน ๆ

* ให้ ดแู นวทางปฏิบัติการตรวจเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.รร6

** หมายเหตุ หากพบความบกพร่ อง ให้ทาํ การตักเตือน ถ้าพบความบกพร่ องเป็ นประจํา ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข
แม้จะได้รับการตักเตือนแล้ว ให้อาจารย์ส่งเรื+ องเข้าที+ประชุมคณะกรรมการอาจารย์แพทย์ เพื+อพิจารณาต่อไป
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หน้ าทีอ2 าจารย์ แพทย์ ทปี2 รึกษาแพทย์ ประจําบ้ าน
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ของแพทย์ประจําบ้านที+อยูใ่ นความดูแล ( ตามตารางปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้าน
กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ) ทัAงในหอผูป้ ่ วย , การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก , การปฏิบตั ิงานในห้อง EMG , การรับปรึ กษา
ผูป้ ่ วยนอก กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู ( BEDSIDE CONSULTATION ) รวมถึงกิจกรรมวิชาการอื+น ๆ
2. ให้คาํ ปรึ กษาในการเขียนใบ PRESCRIPTION , ADMISSION NOTE , CONSULTATIONNOTE และอื+น ๆ
3. ช่วยตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยที+อยูใ่ นความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการสรุ ป DISCHARGE SUMMARY
และการลงรหัส ICD 10 หากพบความบกพร่ องใด ๆ ให้ทาํ การตักเตือน และแจ้งแก่อาจารย์แพทย์ที+ปรึ กษาที+
เกี+ยวข้องโดยตรงด้วย ในกรณี ที+แพทย์ประจําบ้านผูน้ A นั ไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบในขณะนัAน
4. เซ็นชื+อกํากับการรับผูป้ ่ วยใน , การช่วยหรื อทํา CASE EMG รวมถึงหัตถการอื+น ๆ ที+ได้ทาํ เช่น LOCAL
INJECTION , EPIDURAL STEROID INJECTION , PHENOL BLOCK ในสมุดประจําตัวแพทย์ประจําบ้าน
5. อนุมตั ิการลาป่ วย , ลากิจ , ลาพักร้อน โดยเซ็นชื+อกํากับในใบลา
6. ร่ วมประเมินผล , ให้ขอ้ คิดเห็นเกี+ยวกับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจําบ้าน ในกองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
เพื+อเป็ นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ โดยส่ งใบประเมินผลทุก 3 เดือน
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านการวิจยั , กระตุน้ ให้แพทย์ประจําบ้านทํางานวิจยั ที+ได้มาตรฐาน ( ทัAงนีA กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู
มีนโยบายให้แพทย์ประจําบ้านชัAนปี ที+ 2 ต้องเสนอโครงร่ างการวิจยั ในที+ประชุม ก่อนเดือน ส.ค. )

ระเบียบการขอพักการศึกษา
ในกรณี ที+แพทย์ประจําบ้านมีปัญหาด้านสุ ขภาพ หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอื+นๆ ที+ทาํ ให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึ กศึกษาได้
อย่างต่อเนื+อง หรื อมีความจําเป็ นจะต้องลาพักการศึกษา ให้แพทย์ประจําบ้านแจ้งต่ออาจารย์ที+ปรึ กษาและคณาจารย์ ตลอดจน
ทําหนังสื อชีAแจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื+อที+ทางกองเวชศาสตร์ฟAื นฟูจะได้ดาํ เนินการขออนุมตั ิการลาพักการศึกษาตามสาย
การบังคับบัญชาต่อไป

ระเบียบการขอ elective ต่ างประเทศ
หากแพทย์ประจําบ้านมีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานระยะสัAน (elective) ณ ต่างประเทศ ก็ให้ดาํ เนินการ
ประสานงานกับสถาบันที+ตอ้ งการจะไปศึกษาดูงานล่วงหน้า และให้แจ้งอาจารย์ที+ปรึ กษา คณาจารย์ ตลอดจนทําหนังสื อแจ้ง
มายังกองบังคับการ กองเวชศาสตร์ฟAื นฟู เพื+อที+ทางกองฯจะได้ดาํ เนินการขออนุมตั ิการตามสายการบังคับบัญชาต่อไป

แนวทางปฏิบัตเิ มื2อมีแพทย์ ประจําบ้ านลา หรื อติดภารกิจทางราชการ
ในกรณี ที+แพทย์ประจําบ้านมีความจําเป็ นจะขอลาพักในกรณี ต่างๆ หรื อติดภารกิจทางราชการ ก็ให้ดาํ เนินการ
บริ หารจัดการภาระงานของตนเองให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
โดยอาจจะมอบหมายให้เพื+อนร่ วมสายดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยให้
ชัว+ คราว ตลอดจนให้แจ้งอาจารย์ประจําสายทราบ
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ภาคผนวก
Milestones ของแต่ ละชั)นปี
ชัAนปี ที+ 1
ความรู ้
ทักษะ

เจตคติ
ชัAนปี ที+ 2
ความรู ้

ทักษะ

เจตคติ
ชัAนปี ที+ 3
ความรู ้

ทักษะ

เจตคติ

มีความรู ้พAืนฐานด้าน กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาที+เกี+ยวข้อง ฟิ สิ กส์ของเครื+ องมือ
ทางกายภาพ สามารถตัAงเป้าหมาย และสัง+ การฟืA นฟูเบืAองต้นภายใต้การกํากับดูแล
มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายในระบบกระดูกและข้อ และระบบประสาท จนสามารถ
ประเมิน วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกที+พบบ่อย มีทกั ษะด้านไฟฟ้าวินิจฉัยในโรคที+ไม่
ซับซ้อนภายใต้การกํากับดูแล
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน และผูป้ ่ วย มีเจตคติที+ดีในการทํางานร่ วมกับทีมสหสาขา

มีความรู ้เรื+ องการตรวจประเมิน วินิจฉัย ไฟฟ้าวินิจฉัย ตลอดจนความรู ้เรื+ องการฟืA นฟูผปู ้ ่ วยที+มี
ปั ญหาซับซ้อนในอนุสาขาต่างๆ สามารถสัง+ การรักษาทางเวชศาสตร์ฟAื นฟูในโรคหรื อความ
พิการที+มีความซับซ้อนภายใต้การกํากับดูแล
มีทกั ษะในการวินิจฉัยและให้การฟืA นฟูปัญหาทางคลินิกที+พบไม่บ่อยและมีความซับซ้อน ได้แก่
ปั ญหาในอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฟAื นฟู สามารถทําหัตถการเบืAองต้นได้ดว้ ยตนเองและทํา
หัตถการซับซ้อน รวมถึงไฟฟ้าวินิจฉัยภายใต้การกํากับดูแล มีทกั ษะในการนําเสนอ และ
สามารถอภิปรายเชิงวิชาการได้โดยประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน และผูป้ ่ วย มีเจตคติที+ดีในการทํางานร่ วมกับทีมสหสาขา

มีความรู ้เรื+ องการฟืA นฟูผปู ้ ่ วยที+มีปัญหาซับซ้อนในอนุสาขาต่างๆ มีความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในงาน
พัฒนาคุณภาพการบริ การในระบบบริ การสุ ขภาพ
มีทกั ษะในการวินิจฉัยและให้การฟืA นฟูผปู ้ ่ วยที+มีปัญหาซับซ้อนในอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์
ฟืA นฟู มีทกั ษะในการทําหัตถการทางเวชศาสตร์ฟAื นฟูรวมถึงไฟฟ้าวินิจฉัยได้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะ
ในการสื+ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ กับทีมสหสาขา มีทกั ษะในการนําเสนอและอภิปรายเชิง
วิชาการอย่างมีคุณภาพทัAงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทกั ษะในการสอนและกํากับดูแล
บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสมรรถนะขัAนพืAนฐานทางเวชศาสตร์ฟAื นฟู มีทกั ษะในการบริ หาร
จัดการโปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงานและผูป้ ่ วย มีเจตคติที+ดี สามารถเป็ นผูน้ าํ ในงานเวชกรรม
ฟืA นฟูที+ดีได้
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1. Journal list

PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
1. American journal of PM&R *
2. Archives of PM&R *
3. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America *
4. Physical therapy journal
5. Physical medicine and rehabilitation state of the art review *
6. Spinal cord medicine
NEUROLOGY
1. Stroke
3. Muscle and nerve *

2. Neurologic clinics of North America
4. Annual neurology

ORTHOPAEDICS
1.Clinical orthopaedics and related research
2. JBJS
3.Orthopaedicsclinics of North America
4. Spine
MISCELLANEOUS
1.Pain
2. New England journal of medicine
3.Lancet
4. Mayo clinic proceedings
5.Geriatrics
6.Sport Medicine clinics of North America
7.Rheumatologic clinics of North America
8.Rheumatism
9.Circulation
* ควรอ่ านก่ อน
RECOMMENDED WEBSITE
www.aapmr.org
www.aaem.net
www.freemedicaljournals.com
www.medscape.com
www.rehabmed.or.th
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

42

2. เอกสารคณะกรรมการความเสี2 ยง รพ.รร.6
ศูนย์ บริหารคุณภาพ
1. จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
หัวข้ อจุดเน้ น

ผู้รับผิดชอบ

1. การบริ หารความปลอดภัยผูป้ ่ วย
1.1 ความปลอดภัยในกลุ่มโรคและหัตถการสําคัญ

ศูนย์บริ หารคุณภาพ

1.2 ความปลอดภัยของการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด

ศูนย์บริ หารคุณภาพ

2. การพัฒนาระบบบริ การผูป้ ่ วย
2.1 ระบบบริ การผูป้ ่ วยใน

IPD Committee

2.2 ระบบบริ การผูป้ ่ วยนอก

OPD Committee

2.3 ระบบบริ การผูป้ ่ วยวิกฤตและฉุกเฉิ น

Critical Care Committee

3. การเพิ+มประสิ ทธิภาพของการจัดเก็บรายได้และการใช้ทรัพยากร

ศูนย์บริ หารการเงิน

4. การบริ หารทรัพยากรบุคคล
4.1 การส่ งเสริ มศักยภาพของผูบ้ ริ หารระดับต้น

ศูนย์บริ หารทรัพยากรบุคคล

4.2 การส่ งเสริ มความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ศูนย์บริ หารงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ฯ

5. การจัดการความรู ้ภายในองค์กร

ศูนย์บริ หารคุณภาพ

6. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน

ศูนย์บริ หารงานวิชาการ

2. ประเด็นสําคัญของการบริ หารความเสี+ ยง
1. การประสานงานและประสานความร่ วมมือที+ดีระหว่างโปรแกรมบริ หารความเสี+ ยงต่างๆ รวมทัAงการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพื+อการบริ หารความเสี+ ยง
2. การค้นหาความเสี+ ยงทางด้านคลินิกและความเสี+ ยงทัว+ ไปในทุกหน่ วยงานและในทุกระดับ
เพื+อจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที+มีประสิ ทธิภาพ
3. การกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม และสื+ อสารอย่างทัว+ ถึง เพื+อให้เกิดการปฏิบตั ิที+ได้ผล
4. การมีระบบรายงานอุบตั ิการณ์ที+เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลไปใช้เพื+อการประเมินผล ปรับปรุ ง
เรี ยนรู ้ และวางแผน
5. การวิเคราะห์สาเหตุที+เป็ นต้นตอเพื+อค้นหาปั จจัยองค์กรที+อยูเ่ บืAองหลังต่อเหตุการณ์ที+ไม่พึงประสงค์ และนําไปสู่
การแก้ปัญหาที+เหมาะสม
6. การประเมินประสิ ทธิผลของโปรแกรมบริ หารความเสี+ ยงและความปลอดภัยอย่างสมํ+าเสมอ และนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งให้ดียงิ+ ขึAน
3. เป้าหมายของระบบบริ หารความเสี+ ยง รพ.รร.๖
1. ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี+ ยงประเภท ก ซํAา
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2. เพิ+มประสิ ทธิภาพของการควบคุมและป้องกันความเสี+ ยงที+อาจเกิดขึAนในผูป้ ่ วยที+มีความเสี+ ยงสู งและบริ การที+มี
ความเสี+ ยงสู ง
3. ธํารงรักษาประสิ ทธิภาพของการตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน
4. ธํารงรักษาประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการป้องกันและควบคุมการติดเชืAอในโรงพยาบาล
5. ธํารงรักษาโครงสร้างทางกายภาพที+ปลอดภัย
ระบบบําบัดนํAาเสี ยที+มีประสิ ทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะที+ถูก
สุ ขลักษณะและปลอดภัย ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยั ที+มีประสิ ทธิผล และมีระบบสาธารณูปโภคที+พร้อม
ใช้ตลอด ๒๔ ชัว+ โมง
6. ธํารงรักษาประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภยั
7. ป้องกันการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร
8. มีระบบรักษาความปลอดภัยที+มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ (คน อาคาร สถานที+ และทรัพย์สิน)
9. เพิ+มประสิ ทธิภาพของการจัดเก็บรายได้
4. สถิติความเสี+ ยงที+สาํ คัญของ รพ.รร.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อุบตั ิการณ์ของความเสี+ ยงทัAงหมด
อุบตั ิการณ์ความเสี+ ยงระดับ E ขึAนไป (ความเสี+ ยงที+ทาํ ให้เกิดอันตรายขึAนกับผูป้ ่ วย)
อุบตั ิการณ์ความเสี+ ยงรุ นแรง (sentinel event) ทัAงนีAรวม near-miss ที+อาจเกิด sentinel event ด้วย
สถิติการเกิดเหตุการณ์ความเสี+ ยงประเภท ก ซํAา (รวม Near-miss)
สถิติและแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ความเสี+ ยงในผูป้ ่ วยกลุ่มที+มีความเสี+ ยงสู งและบริ การที+มีความเสี+ ยงสู ง
สถิติการติดเชืAอในโรงพยาบาล
อัตราการตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยน
สถิติและแนวโน้มของ ความเสี+ ยงด้านสิ+ งแวดล้อม (รวมอุบตั ิการณ์ของการเกิดเหตุอคั คีภยั )
สถิติและแนวโน้มของการบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที+
สถิติและแนวโน้มของการรักษาความปลอดภัยของคน อาคาร สถานที+ และทรัพย์สิน
สถิติและแนวโน้มของการจัดเก็บรายได้และยอดหนีAสูญ

5. ระบบการรายงานความเสี+ ยง
1. การรายงานโดยวิธีการสื+ อสารที+เร็ วที+สุด กรณี ความเสี+ ยงรุ นแรง ทัAงในและนอกเวลาราชการ
2. การรายงานตามวงรอบ ภายในวันที+ 10 ของเดือนถัดไป (ความรับผิดชอบของ หน.นขต. และผูจ้ ดั การความเสี+ ยง)
6. การรายงานความเสี+ ยง
1. ประเภทของโปรแกรมความเสี+ ยง (8 โปรแกรม)
§ ความปลอดภัยผูป้ ่ วย
§ ผูป้ ่ วยสัมพันธ์ (ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน ความคิดเห็น)
§ การติดเชืAอในโรงพยาบาล
§ สิ+ งแวดล้อม (โครงสร้างทางกายภาพ ขยะ นํAาเสี ย)
§ อาชีวอนามัย (การป้องกันอันตรายจากการทํางาน)
§ การรักษาความปลอดภัยของคน ทรัพย์สิน
§ อัคคีภยั / อุบตั ิภยั
§ บัญชีและการเงิน
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2. ความเสี+ ยง เรื+ อง การติดเชืAอในโรงพยาบาล ใช้ระบบการรายงานของคณะกรรมการ IC
3. ความปลอดภัยผูป้ ่ วย มีการจําแนกเป็ น
§ ความคลาดเคลื+อนทางยา (High alert drugs vs Non-HADs, chemotherapy)
§ การให้เลือด (Transfusion-related incidents)
§ การให้สารนํAา (Fluid therapy -related incidents)
§ การผ่าตัด หัตถการ และวิสญ
ั ญี (Perioperative incidents/ peri-procedural incidents)
§ การใช้เครื+ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical equipments related incidents)
§ ความเสี+ ยงอื+นๆ (Other clinical risks) โดยแยกการติดเชืAอในโรงพยาบาล (MRSA, CR-BSI, VAP, SSI
[procedure-specific]) เป็ นหัวข้อต่างหาก
4. เป้าหมายของการพัฒนาความปลอดภัยผูป้ ่ วย (Patient Safety Goals) ประกอบด้วย
§ Surgical care improvement program
§ Prevention of MRSA infection program
§ High alert medication program
§ Blood transfusion safety program
§ Chemotherapy safety program
§ Prevention of pressure sore program
§ Prevention of central line infection program
§ Prevention of ventilator-associated program
การรายงานระดับความรุ นแรงใช้ NCC MERP Index ตัAงแต่ A – I
Category A:
Circumstances or events that have the capacity to cause error
Category B:
An error that did not reach the patient
Category C:
An error that reached the patient but did not cause harm
Category D:
An error that reached the patient and required monitoring or intervention to confirm that
it resulted in no harm to the patient
Category E:
Temporary harm to the patient and required intervention
Category F:
Temporary harm to the patient and required initial or prolonged hospitalization
Category G:
Permanent patient harm
Category H:
Intervention required to sustain life
Category I:
Patient death
5. รายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตุที+แท้จริ งสําหรับกรณี ความเสี+ ยงระดับ E ขึน> ไป
7. การทบทวนสถิติความเสี+ ยง
1. รายสัปดาห์ โดยทีมความเสี+ ยง (รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๑), ผูจ้ ดั การความเสี+ ยง ผูจ้ ดั การความปลอดภัย และทีมงานฝ่ าย
เลขาฯ)
2. รายเดือน ในการประชุมหน่วยขึAนตรงและสภาคุณภาพ
3. รายไตรมาส (พ.ค., ส.ค., พ.ย., ก.พ.) และรายปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี+ ยง และสภาคุณภาพ
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8. แผนงาน
1. การจัดทําแผนดําเนินการ เรื+ อง ระบบการรายงานความเสี+ ยงแบบ web-based reporting system
2. การนําแนวคิด Trigger tool มาดําเนินการในลักษณะ Concurrent trigger tool เพื+อเพิ+มประสิ ทธิภาพในการรายงาน
เหตุการณ์ความเสี+ ยงเกี+ยวกับความปลอดภัยด้านยา
3. การนําแนวคิด Medication reconciliation มาดําเนินการในลักษณะ Hospital-wide program
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Resident monitoring form
ชื$อแพทย์ประจําบ้าน_________________________วันที$บนั ทึก ____/____/_____
บทบาทหลังจบการศึกษา

( )ตรวจรักษา

EPA/DOPS ทีย# งั ไม่ ผ่าน

( )ผู้บริ หาร

( )ครู/จัดการศึกษา

ผลการสอบครั>งล่ าสุ ด
Long case
MCQ
electives

คะแนน

Communication/attitude
Communication skills
Team meeting skills
Ward work attitude

คะแนน

( )นักวิจยั

( )งานชุมชน

( )แพทย์ทหาร

จํานวนเคส
ทํา
ช่วย

Clinical experience
OPD
IPD
รับปรึ กษา
Electrodiagnosis
MSK ultrasound
Laryngoscope
Neurolysis
Urodynamics
PO/foot
Cardiac rehab
BPI

Research progression check
Research
question

Submit
proposal

IRB
approved

% data
collection

Statistical
analysis

Developing
manuscript

Final draft
approved

Reflection & Coaching Note
แพทย์ ประจําบ้ านต้ องการความช่ วยเหลือในด้ านใดบ้ าง?
(คํานึงถึงความรู้ ทักษะ เจตคติ ความปลอดภัย ภาระงาน สุ ขภาพและสุ ขภาวะทางจิต)
ลงชื+อ

Community based rehabilitation

............................
อาจารย์ที+ปรึ กษา
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Evaluation form
สําหรับ นพ/พญ.........................................................................................สถาบัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที+ประเมิน.................................................

Expected competency
แพทย์ประจําบ้านมีความเข้าใจในปั ญหาสุ ขภาพของคนในชุมชน รวมถึงระบบบริ การสุ ขภาพของชุมชน มีมนุษย
สัมพันธ์ที+ดีกบั คนในชุมชน สามารถอธิบายให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยในชุมชนได้อย่างเข้าใจ รวมถึงมีสมั พันธภาพที+ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน
ทุกระดับ จนสามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างราบรื+ น

Very poor

Short of
expected
standard

Expected
standard

Better than
expected
standard

ความเข้าใจปั ญหา
สุ ขภาพในชุมชน
ความเข้าใจระบบ
บริ การสุ ขภาพของ
ชุมชน
ความสามารถในการ
สื+ อสารกับคนในชุมชน
ความสามารถในการ
ทํางานกับผูร้ ่ วมงาน
ทุกระดับ

ลงชื+อ.........................................................................................
อาจารย์ผปู ้ ระเมิน

แบบประเมิน Team meeting

Much better
than
expected
standard

Unable to
evaluate
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แพทย์ประจําบ้าน

Rating scale

นําเสนอข้อมูล การให้ขอ้ มูลแก่ ความมีเมตตา
ผูป้ ่ วยและ
ผูป้ ่ วยและ
และเคารพ
อภิปราย
ครอบครัว
ศักดิLศรี ความ
เป็ นมนุษย์

1
Poor –
Multiple
deficiencies and
poor insight

2
Fair –
Needs
significant
improvement

3
Good –
Getting strong
in this area,
needs little
improvement

ความสามารถใน
การเป็ นผูน้ าํ
ทีมสหสาขา

ความสามารถในการ
กระตุน้ ผูป้ ่ วยเพื+อ
นําไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ

4
5
Very Good – Outstanding
Meet
Role-model to other
expectation residents and students

แบบรายงานผลการกํากับดูแลเป็ นพิเศษด้ านสมรรถนะ เจตคติ และสุ ขภาวะทางจิต
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สําหรับแพทย์ประจําบ้าน รหัส.................................... รายงานเมื+อวันที+......./............/..............
หัวข้อในการติดตาม
ผ่าน
ต้องกํากับดูแล
สมรรถนะทีD 1 Patient Care and Rehabilitation
การซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และวินิจฉัย
การประเมิน impairment/disability/handicap
Investigation and interpretation
Rehabilitation program
ทักษะในการทํางานเป็ นทีมแบบสหวิทยาการ
สมรรถนะทีD 2 Medical knowledge and Skills
ประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพื+อการฟืA นฟู
มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี+ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ฟAื นฟู
สมรรถนะทีD 3 Practice-based learning and self-improvement
เรี ยนรู ้และเพิ+มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
สามารถพิจารณาวิธีการรักษาฟืA นฟูโดยใช้ evidence-based medicine
สมรรถนะทีD 4 Interpersonal and Communication Skills
การบันทึกเวชระเบียน
Case presentation and discussion
Topic presentation and teaching skill
การสื+ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
มีมนุษยสัมพันธ์ที+ดี มีภาวะผูน้ าํ ทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
เป็ นที+ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื+นที+เกี+ยวข้อง
สมรรถนะที+ 5 Professionalism
สามารถกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยตระหนักในสมรรถนะของตนเอง
จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ครอบครัว ผูร้ ่ วมงาน และชุมชน
ความสนใจใฝ่ รู ้ ค้นคว้าด้วยตนเอง
ความรับผิดชอบต่องานที+ได้รับมอบหมาย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
สมรรถนะที+ 6 System-based Practice
สามารถปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
สามารถร่ วมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เจตคติในการปฏิบตั ิงาน
สุ ขภาวะทางจิต
ข้อคิดเห็นของกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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