โครงสรางแพทยประจําบาน กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
หวั หน าภาควิ ชาเวชศาสตรฉ ุกเฉิ น
อาจารยผ◌์ ด◌้◌ ู แ◌ ู ลแพทยป◌์
ห◌ัวหน◌้ าแพทย์ประจ◌ําบ้าน ชน◌้
หัวหน้ าแพทย์ประจําบ้าน ชันปี ที
◌ิ
การนปี ท ี
- แพทย์ปเลขาน◌ุ
ระจําบ้านชั

หัวหน้ าแพทย์ประจําบ้าน ชันปี ที
- แพทย์ประจําบ้านชันปีท ี

หัวหน้ าแพทย์ประจําบ้าน ชันปี ที
- หัวหน้าการจัดเวร
- แพทย์ประจําบ้านชันปี ท ี
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บทบาทหนาที่ของแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรฉ ุกเฉิ น
หัวหนาแพทยประจําบาน (Chief Resident)
คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 3
2. มีความรู ความสามารถทางวิชาการ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดแี กเพื่อน และรุนนอง
4. มีภาวะความเปนผูนํา
หนาที่
1. ดูแลความเปนอยูของแพทยประจําบาน เปนผูนําาในการแกไขปญหาตางๆ ของแพทย ประจําบาน
2. สามารถตัดสินใจแทนอาจารยประจํากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ในเรืองทีไดรับ มอบหมายไดโดยตรง
3. เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางเพื่อนแพทยประจําบาน อาจารย คณะฯ และเพื่อนตางสถาบัน
4. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูดูแลแพทยประจําบาน หรืออาจารย
5. เปนประธานในการประชุมของ Resident ทุกครั้ง
เลขานุการ
คุณสมบัติ

หนาที่

1. เปนแพทยประจําบานชั้นปที่ 2
2. มีความสามารถในการจดบันทึก การพิมพ รวมถึงการใช Internet
3. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
1. บันทึกรายงานการประชุมแตละครั้ง
2. แจงหัวขอการประชุมตอประธาน และในที่ประชุม รวมถึงวาระสืบเนื่องจากการประชุมในทุกครั้งที่ผานมา
3. สรุปรายงานการประชุม เพื่อนําแจงตอ Resident ทุกคน ทุกชั้นป และอาจารย กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทุกทาน รวมทั้งจัดเก็บ
รายงานการประชุมสําหรับสืบคนได
4. เปนผูประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหเพื่อนแพทยประจําบานไดทราบ
5. เปนผูชวยในการปฏิบัติงานของหัวหนาแพทยประจําบาน
6. ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
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เหรัญญิก
คุณสมบัติ

1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 1
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
3. เปนผูมมี นุษยสัมพันธทีดี

หนาที่

1. ดูแล จัดเก็บเงินกองทุนแพทยประจําบาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ในดานปริมาณ รวมถึง
ความถี่
2. ควบคุมรายรับ – รายจายในการทํากิจกรรมของแพทยประจําบาน
3. ทําบัญชีสรุปรายรับ – รายจายในแตละเดือนแจงที่ประชุม หรือหัวหนา
Resident ทราบ
4. ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนาการจัดเวร
คุณสมบัติ
1. แพทยประจําบานชั้นปที่ 3
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่

1. จัดตารางเวรการปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินของแพทยประจําบานทั้ง 3 ชั้นป โดยประสานงานกับหัวหนาแพทย
ประจําบานในแตละชั้นปเกี่ยวกับตารางการ Rotation หรือ Elective
2. จัดตารางเวร Ambulance ทั้งในโรงพยาบาลประจําเดือน และนอกโรงพยาบาล ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ประสานงานกับหัวหนาแพทยประจําบานประจําหองฉุกเฉินในแตละเดือนในการ จัดแพทยประจําบาน ขึ้น
ปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินทั้งกรณีขาด หรือลา
4. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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หัวหนาแพทยประจําบานประจําหองฉุกเฉินในแตละเดือน (Chief ประจําเดือน) คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 3
2. มีความรู ความสามารถทางวิชาการ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดี
หนาที่

1. ควบคุมกิจกรรมประจําเดือนของแพทยประจ าบานใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
2. จัดทํา MM Conferenceของเดือนที่ตนไดรับมอบหมาย
3. ดูแลความเรียบรอยภายในหองฉุกเฉิน รับรูความเปนอยูของแพทยประจําบานที่รวมปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินในเดือนนั้นๆ
รวมทั้งรายงานความเสี่ยงๆ ตอหัวหนาแพทย ประจําบาน
4. ดูแลกํากับแพทยประจําบานในการปฏิบัติงานในหองฉุกเฉิน จัดหาคนขึ้น ปฏิบัติงานแทน
ในกรณีที่แพทยประจําบานมีเหตุลากิจ ลาปวย หรือเหตุดวนอื่นๆ
5. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนาแพทยประจําบานชั้นปที่ 2
คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 2
2. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดี
3. มีความเปนผูน า
หนาที่

1. เปนผูประสานงานแพทยประจําบานภายในชั้นปที่ 2
2. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนาแพทยประจําบานชั้นปที่ 1
คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 1
2. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดี
3. มีความเปนผูนํา
หนาที่

1. เปนผูประสานงานแพทยประจําบานภายในชั้นปที่ 1
2. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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หนาที่แพทยประจําบานแตละชั้นป
แพทยประจําบานชั้นปท่ี 1
คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 1
2. มีความรูความสามารถทางวิชาการ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดี
หนาที่

1. ตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยในหองฉุกเฉินไดถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ และบันทึก ในเวชระเบียนโดยสมบูรณ
2. ลงขอมูลประวัติ การวินิจฉัย การ Consult หรือ Discharge เก็บผูปวยนาสนใจ อาทิ Fast Track ตางๆ ใน
โปรแกรม ER Tracking
3. เปนที่ปรึกษาในกับนักศึกษาแพทย Extern นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(Paramedic) ใหความรูตามตาราง Teaching round (ภาคผนวกที่ 1)
4. อภิปรายปัญหาผูปวยกับแพทยประจําบานชั้นปที่ 3 หรืออาจารยกอ นอนุญาตใหผูปวยกับบาน
5. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เตรียมจัดทําเสนอหัวของานวิจัยใหอาจารยกลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินไดรับทราบ ดําเนินการ ท างานวิจัยตามทีกําหนด
7. ประพฤติปฏิบัติตน ตามจริยธรรมอันดีและเคารพในสิทธิของผูปวย

แพทยประจําบานชั้นปท่ี 2
คุณสมบัติ
1. เปนแพทยประจําบานชั้นปีที่ 2
2. มีความรู ความสามารถทางวิชาการ
3. มีคุณธรรม เปนตัวอยางที่ดี
หนาที่

1. ตรวจวินิจฉัย รักษาผูปวยในหองฉุกเฉินไดถ ูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ และบันทึก เวชระเบียนโดยสมบูรณ
2. ลงขอมูลประวัติ การวินิจฉัย การ Consult หรือ Discharge เก็บผูปวยนาสนใจ อาทิ Fast Track ตางๆ ใน
โปรแกรม ER Tracking
3. เปนที่ปรึกษาในกับนักศึกษาแพทย Extern นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(Paramedic) ใหความรูตามตาราง Teaching round
4. ควบคุมดูแลการตรวจรักษาผูปวยในหองกูชีพ เริ่มเปนผูนําในการทํา Cardiopulmonary
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