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การปฏิบัติของแพทย์ประจำบ้าน
หลักในการปฏิบัติงานทั่วไป
ก. ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าสุภาพ
ข. เมื่อต้องปฏิบัติงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ดำเนินการรายงานตัว พร้อมมอบ
เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันแรกของการปฏิบัติงาน
ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย์
จ. ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของแผนกที่ปฏิบัติงาน
ฉ. การปฏิบัติงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอให้คำนึงถึง ชื่อเสียงและประโยชน์ส่วน
รวมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านรุ่นถัดไปสามารถ
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างราบรื่น
ช. ต้องปฏิบัติงานในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละห้วงเวลาของการปฏิบัติงาน
ตามที่หน่วยงานต่างๆกำหนดไว้
ซ. หากมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้
รีบดำเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไข
ฌ. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แล้ว ให้
ดำเนินการรายงานตัวกลับต่อผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน และขอรับเอกสารการ
ประเมินการปฏิบัติงานคืน เพื่อส่งให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประเมินต่อไป
ญ. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาภายใน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ฎ. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจำหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ฏ. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทั้งแพทย์ประจำบ้านด้วยกัน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
แพทย์เวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานในสหสาขาวิชาชีพ ทั้งพยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ฐ. ควรสื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฑ. เคารพในสิทธิของผู้ป่วย ให้การบริบาลโดยถือผู้ป่วยเป็นศูนย์การ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลัก
ความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ฒ. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
หลักในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ก. ในการปฏิบัติงานให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุญาตให้สวมเครื่องแบบที่ได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านเพื่อปฏิบัติงานให้แผนกฉุกเฉินได้ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
ข. การปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของแพทย์ประจำบ้าน ถือเป็นการปฏิบัติงานพร้อมกับการฝึกอบรม (On-the-Job
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training) โดยแพทย์ประจำบ้านจะปฏิบัติงานในช่วงที่มีอาจารย์ประจำแผนกฉุกเฉินปฏิบัติงานอยู่เป็นส่วนใหญ่
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน แพทย์ประจำบ้านสามารถติดต่ออาจารย์ประจำแผนกเพื่อขอความ
เห็นได้อย่างเต็มที่
ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย์
จ. ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
ฉ. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ช. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทั้งแพทย์ประจำบ้านด้วยกัน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
แพทย์เวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานในสหสาขาวิชาชีพ ทั้งพยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ซ. ควรสื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฌ. เคารพในสิทธิของผู้ป่วย ให้การบริบาลโดยถือผู้ป่วยเป็นศูนย์การ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลัก
ความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ญ. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ฎ. หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในการให้การดูแลด้านเวชกรรมแก่ผู้ป่วย ควรขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์สูง
กว่าเพื่อเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ฏ. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ไม่หักโหมทำงานหนักจนเกิดความเจ็บป่วย หรือส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม
ช. ต้องปฏิบัติงานในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละห้วงเวลาของการปฏิบัติงาน
ตามที่กำหนดไว้
ซ. หากมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานให้รีบดำเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไข
แนวทางการปฏิบัติงานชองแพทย์ประจำบ้านจำแนกตามระดับชั้นปี
แพทย์ประจำบ้านระดับชั้นปีที่ ๑
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็นที่ปรึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern
๓. ตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยตามวิชาชีพ
๕. ปรึกษาผู้ป่วยกับแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๒ หรือ ๓ หรือ อาจารย์ทุกครั้งก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
๖. ทำกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
๗. ออกหน่วยหรือออกปฏิบัติการพิเศษนอกหรือจากหน้าที่ปกติ ตามลำดับที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้
๘. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
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แพทย์ประจำบ้านระดับชั้นปีที่ ๒
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็นที่ปรึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern Intern และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑
๓. ตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยตามวิชาชีพ
๕. ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓ หรืออาจารย์กรณีที่มีปัญหาในการดูแลรักษา ผู้ป่วยหรือทำ
หัตถการที่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล
๖. ทำกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
๗. ออกหน่วยหรือออกปฏิบัติการพิเศษนอกหรือจากหน้าที่ปกติ ตามลำดับที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้
๘. ออกปฏิบัติการกับหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่กำหนดไว้
๙. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
๑๐. ควบคุมดูแลการตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องกู้ชีพ เริ่มเป็นผู้นำในการทำ Cardiopulmonary resuscitation
แพทย์ประจำบ้านระดับชั้นปีที่ ๓
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็นที่ปรึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern Intern และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ และ ๒
๓. ตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยตามวิชาชีพ
๕. ดูแลความเรียบร้อยในห้องฉุกเฉิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าและมี
บทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลการหมุนเวียนของผู้ป่วยทุกคนในห้องฉุกเฉิน (Patient flow)
๖. ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยกับอาจารย์แพทย์ กรณีที่มีปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือทำหัตถการที่ ต้องมีผู้ควบคุม
ดูแลรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน
๗. ทำกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
๘. ออกหน่อยหรือออกปฏิบัติการพิเศษนอกหรือจากหน้าที่ปกติ ตามลำดับที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้
๙. ออกปฏิบัติการกับหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่กำหนดไว้
๑๐. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
กิจกรรมวิชาการ
แพทย์ประจำบ้านต้องทำกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ทั้งหมด และต้องตรงเวลาทุกชั้นปี
แพทย์ประจำบ้านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในหัวข้อใด ต้องมีการดำเนินการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด โดยควร
ประสานงานกับหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน หลังจากตรวจสอบแล้วส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเนื้อหาก่อนวัน
นำเสนอจริง
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การนำเสนอทางวิชาการจะได้รับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและแพทย์ประจำบ้านที่เข้าร่วมการนำ
เสนอ เพื่อใช้ในการให้ความเห็นสะท้อนกลับ (feed back) และพัฒนาการนำเสนอทางวิชาการตามระดับความ
สำเร็จ (Milestones)
การทำวิจัย
แพทย์ประจำบ้านทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องการวิจัยโดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือโดยอาจารย์
ประจำแผนกในเรื่องพื้นฐานและวิธีการศึกษาวิจัยทั้งการวิจัยทางคลินิกและคลินิกการวิจัยด้านระบาดวิทยาคลินิก
แพทย์ประจำบ้านต้องทำงานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้นิพนธ์หลักอย่าง
น้อย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การศึกษาวิจัยเชิงระบบใน
การควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่
๑. การทบทวนวรรณกรรม
๒. จุดประสงค์ของการวิจัย
๓. วิธีการวิจัย
๔. ผลการวิจัย
๕. การวิจารณ์ผลการวิจัย
๖. บทคัดย่อ
รวมทั้งนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณา

กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

