คู่มือแพทย์ประจำบ้ำนหน่วยประสำทศัลยศำสตร์
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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คู่มือแพทย์ประจำบ้ำน สำขำวิชำประสำทศัลยศำสตร์
ภาควิ ชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยเชียงใหม่
ชื่อหลักสูตร
( ภาษาไทย) :

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) : Residency training in Neurological Surgery
ชื่อวุฒิบตั ร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
(ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) :
(ภาษาอังกฤษ) :

วุ ฒิ บั ต รเพื่ อ แสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิช าชี พ เวชกรรม
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
Diploma of the Thai Board of Neurological Surgery
ว.ว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์
Diploma Thai Board of Neurological Surgery

พันธกิ จของกำรฝึ กอบรมและหลักสูตร
ปั ญหาทางประสาทศัลยศาสตร์ยงั เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของทุกท้องทีใ่ นประเทศ ทัง้ ในเรื่องของการ
ขาดแคลนประสาทศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมไปถึงการเข้าถึงการดูแลรักษาของ
ประชาชน หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นสถาบันฝึกอบรม
ประสาทศัลยแพทย์ในส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการผลิตประสาทศัลยแพทย์ จึงตระหนักถึงความสาคัญใน
การผลิตประสาทศัลยแพทย์ทม่ี คี ุณภาพทีด่ ใี นทุกมิติ มีความสามารถรอบด้านครบถ้วน เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศชาติและแก้ปัญหาความต้องการของเขตบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมและยังยื
่ น
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรมสาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้ าหมายให้แพทย์ประจาบ้าน
ทีส่ าเร็จการฝึกอบรมเป็ นประสาทศัลยแพทย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะ ทัง้ ในด้านการดูแลรักษา
การศึกษาต่อเนื่อง การวิจยั พัฒนา และความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่างๆในการให้บริการผูป้ ่ วย
ทางประสาทศัลยศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจรตามความต้องการของประเทศไทย และสามารถเทียบเทียม
นานาชาติได้จดั การฝึกอบรมโดยยึดถือแพทย์ประจาบ้านเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านผูส้ าเร็จ
การฝึกอบรมแล้วนัน้ เป็ นประสาทศัลยแพทย์ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์การผ่าตัดและการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างเพียงพอในการที่จะสามารถให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์อย่างครบถ้วน ตามกาลังทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย สังคม และชุมชนตามบริบทของแต่ละท้องถิน่
ชุมชนในประเทศไทย
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กิ จกรรมทำงวิ ชำกำรที่ต้องเข้ำร่วม
แพทย์ประจาบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยประสาทศัลยศาสตร์จดั ในฐานะผูน้ าการ
อภิปราย/ประชุม และผูร้ ่วมอภิปราย/ประชุม โดยมีกจิ กรรมดังตารางต่อไปนี้
วัน / เวลำ

8.00 – 9.30

10.00-11.00

15.00-16.30

จันทร์

-

-

-

อังคาร

Teaching Round ICU
อ.เกรียงศักดิ ์

-

-

พุธ

New Case / Pre-operative
Conference

Teaching Round
อ.ธัญญา

-

-Trauma round
(Multidiciplinary round)
-Teaching Round อ.ธนัฐ

X-rays Conference
ร่วมกับภาควิชารังสีวทิ ยา
แผนกประสาทวิทยา
แผนกกุมาร ระบบประสาท

-

-

Interesting Case สัปดาห์ท่ี 1
Journal Conference สัปดาห์ท่ี 2
พฤหัสบดี
Topic Conference สัปดาห์ท่ี 3
MM Conference สัปดาห์ท่ี 4
ศุกร์

-

กิ จกรรมทำงวิ ชำกำรอื่นๆ
1. Neuro Patho Conference วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 วัน เวลา 11.00-12.30 น.
2. Inter hospital Conference ร่วมกับสถาบันอื่น ตามตารางการจัดประชุม
3. Research Hour Conference วันพุธ เวลา 12.00-13.30 เดือนละ 1 ครัง้
4. On demand conference วันพุธ เวลา 12.00-13.30
5. Special lecture จากต่างภาควิชา วันพุธ หรือ พฤหัสบดี เวลา 8.00-9.30 น. ตามแต่วาระและโอกาส
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กำรเข้ำร่วมกำรประชุมวิ ชำการอื่นๆ
แพทย์ประจาบ้านจะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศโดยมีเงินสนับสนุนจาก
ทางหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเข้าร่วมประชุม
งำนประชุม

ผู้เข้ำร่วมประชุม

งาน CMU Neurosurgery Forum ประจาทุกปี

แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี

Two days training course Basic neuroscience

แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2

งานประชุมราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ ประจาปี

แพทย์ประจาบ้าน

งานประชุม NAT update

แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ที่ 5 และปี อ่นื ๆ

งาน Midas course

แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 4

งานประชุม WFNS

แพทย์ประจาบ้านทีน่ าเสนอผลงาน และสนใจเข้าร่วม

บทบำทและควำมรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้ำนในกำรทำงำนบริ กำรทำงประสำทศัลยศำสตร์
ในเวลาราชการ (ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน 8.00-16.00 น.)
• แพทย์ ป ระจ าบ้ า นเริ่ม ท าการราวน์ ว อร์ ด ดู แ ลผู้ ป่ วยในหอผู้ ป่ วยในระหว่ า งเวล า 7.00-8.00 น.
จากนัน้ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ได้จดั ขึ้นตามตารางในแต่ละวัน ในเวลา 8.00 น. เข้าร่วมผ่าตัดผู้ป่วย
Elective Surgery ตามตารางห้อ งผ่ า ตัง้ แต่ ว ัน จัน ทร์ถึง ศุ ก ร์ ออกตรวจผู้ป่ วยนอก วัน จัน ทร์ อัง คาร
และศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
• เวลา 14.00-16.00 น. ทาการราวน์วอร์ดช่วงเย็น ประเมินคนไข้ก่อนทาการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด
• ทาการตรวจประเมินผูป้ ่ วยหากได้รบั การปรึกษาจากห้องฉุกเฉิน หรือปรึกษาจากต่างแผนก
• ห าก ช่ ว งเว ล าราช ก ารมี ผู้ ป่ ว ย ที่ จะต้ อ ง ได้ ร ั บ ก ารผ่ าตั ด ฉุ ก เฉิ น ท างป ระส าท ศั ล ย ศ าส ต ร์
เข้าร่วมกับการผ่าตัดรักษาทีห่ อ้ งผ่าตัดฉุกเฉิน
นอกเวลาราชการ (ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน 16.00-7.00 น.)
• ทาการตรวจประเมินผูป้ ่ วยหากได้รบั การปรึกษาจากห้องฉุกเฉิน หรือปรึกษาจากต่างแผนก
• ดูแลรักษาผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยใน
• รับ การส่ ง ตั ว รัก ษ าต่ อ จากโรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลทั ว่ ไป และโรงพยาบาลข้ า งเคี ย ง
โดยหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านทีป่ ฎิบตั งิ านวันนัน้
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***จานวนวันทีป่ ฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการของแพทย์ประจาบ้าน 10 ถึง 15 วัน ขึน้ อยู่กบั จานวน
แพทย์ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี ทป่ี ฏิบตั งิ านในแต่ละเดือน โดยทาการจัดตาราง ตามการมอบหมายของหัวหน้า
แพทย์ประจาบ้านเดือนนัน้
หน้ ำที่เฉพำะของแพทย์ประจำบ้ำนแยกตำมชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้าน

บทบาทหน้ าที่

ชัน้ ปี ท่ี 1

• ทาการประเมินผูป้ ่ วยทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
• จั ด ก า ร เว ช ร ะ เบี ย น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ร า ว น์ ว อ ร์ ด ป รึ ก ษ า ต่ า ง แ ผ น ก
สังยาในระบบคอมพิ
่
วเตอร์
• กากับดูแลการทางานของนักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 6
• ท าหัต ถการภายในวอร์ด เช่ น การใส่ Endotracheal tube, Lumbar puncture,
Central line Insertion
• ทาการนาเสนอ X ray และ Patho Conference

ชัน้ ปี ท่ี 2

• เตรียมประวัตผิ ปู้ ่ วย นาเสนอระหว่างการราวน์หอผูป้ ่ วยหนัก ICU
• นาเสนอ New Case Conference กรอกข้อมูลลงในระบบ Redcap
• คอยกรอก รวบรวมข้อมูล MM Conference

ชัน้ ปี ท่ี 3

• จัดเตรียมนาเสนอ Preoperative Conference ทุกวันพุธ
• คอยก ากับ ดูแลการผ่ าตัด ฉุ กเฉิ น ทางประสาทศัล ยศาสตร์ท งั ้ Traumatic Brain
injury และ Cerebrovascular accident

ชัน้ ปี ท่ี 4

• ทาหน้าทีเ่ ป็ น Critical Care Doctor ดูแลผูป้ ่ วยใน ICU
• ท าหน้ า ที่แ ทน หัว หน้ า แพทย์ป ระจ าบ้า นได้ หากแพทย์ป ระจ าบ้า นชัน้ ปี ท่ี 5
ติดภาระกิจ

ชัน้ ปี ท่ี 5

• เป็ นหัวหน้าทีใ่ นการรักษา ตัดสินใจตอนราวน์วอร์ด
• รายงานผูป้ ่ วยรับใหม่ และผูป้ ่ วยปรึกษาแก่อาจารย์เจ้าของไข้
• คอยกากับดูแล รับปรึกษาระหว่างการผ่าตัดฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์
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กำรรำยงำน Case ผู้ป่วยแก่อำจำรย์เวรเจ้ำของไข้ นอกเวลำรำชกำร
รายงานข้อมูลและแผนการรักษาผูป้ ่ วยโดยหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านทีป่ ฎิบตั งิ านวันนัน้ ทัง้ ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ
ทางสมอง Cerebrovascular accident ภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลยศาสตร์ ร่วมทัง้ ผูป้ ่ วยในทีม่ อี าการทางระบบ
ประสาทและอาการอื่นๆทีเ่ ปลีย่ นแปลง

กำรให้คำแนะนำแก่ผ้ปู ่ วยและญำติ
ทาการให้คาแนะนาโดยแพทย์ประจาบ้านทีเ่ ป็ นหัวหน้าในการราวน์วอร์ด หรือแพทย์ประจาบ้านลาดับชัน้
ปี สูงสุดขณะดูแลผู้ป่วยที่ห้อ งฉุ ก เฉิ นและห้อ งผ่ าตัด ให้คาอธิบายต่อผู้ป่วยหรือ ญาติผู้ ป่วยถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็ น
แนวทางในการวินิจฉัย หรือการรักษา ทางเลือกในการรักษา พยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อนต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
ระยะเวลาในการรักษา
1. ใน ก ร ณี ที่ ผู้ ป่ ว ย บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะ ต้ อ ง ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ห รื อ พิ ม พ์ ล า ย นิ้ ว มื อ
เพือ่ อนุญาตให้ทาการผ่าตัดรักษา
2. ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัว ทาการอธิบายกับญาติสายตรง เพือ่ ยินยอมให้การรักษาแทน
3. ในกรณี ท่ไี ม่สามารถตามญาติได้ หากเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นที่ถึงแก่ชีวติ หรือทุพพลภาพ ทาการตัดสินใจ
ให้การรักษาตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ

กำรสอนนักศึกษำแพทย์
ท าก ารส อ น โด ย หั ว ห น้ าแ พ ท ย์ ป ระจ าบ้ าน ระห ว่ างก ารราว น์ ว อ ร์ ด ดู แ ล ค น ไข้ ช่ ว งเย็ น
ทาการสอนตรวจร่างกายทางระบบประสาท ระหว่างการราวน์วอร์ดวันหยุดช่วงเช้า โดยแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 2
หรือ 3 ทาการสอนหัตถการพื้นฐาน เช่น การผ่าตัด เย็บแผลในห้องผ่าตัด โดยแพทย์ประจาบ้านทีเ่ ข้าช่ว ยผ่าตัด
ให้ความรู้ ตอบข้อซักถามแก่นกั ศึกษาแพทย์ในช่วงการดูแลคนไข้ทห่ี อ้ งฉุกเฉิน

Page | 6

ตำรำงกำรปฏิ บตั ิ งำนที่แพทย์ประจำบ้ำนหน่ วยประสำทศัลยศำสตร์แต่ละชัน้ ปี
ต้องฝึ กปฏิ บตั ิ ในสำขำ / หน่ วยต่ำงๆ
สำขำ หรือหน่ วยที่ฝึกปฏิ บตั ิ งำน

แพทย์ประจำบ้ำน
ปี ท่ี 1

•
•
•
•
•

Neurosurgery รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 6 เดือน
Critical Care 2 เดือน
Trauma surgery 2 เดือน
Plastic Surgery 1 เดือน
Anesthesia 1 เดือน

ปี ท่ี 2

•
•
•
•

Neurosurgery รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 9 เดือน
Research / Family medicine 1 เดือน
Neuro Radio 1 เดือน
Neurosurgery รพ.นครพิงค์ 1 เดือน

ปี ท่ี 3

•
•
•
•

Neurosurgery รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 9 เดือน
Neuro Pathology 1 เดือน
Neuro med รพ.จุฬาลงกรณ์ 1 เดือน
Neurosurgery รพ.นครพิงค์ 1 เดือน

ปี ท่ี 4

•
•
•
•

Neurosurgery รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 9 เดือน
Neurosurgery รพ.ศิรริ าช 1 เดือน
Neuro med รพ.จุฬาลงกรณ์ 1 เดือน
Neuro intervention รพ.รามาธิบดี 1 เดือน

ปี ท่ี 5

•
•
•
•

Neurosurgery รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 9 เดือน
Neurosurgery รพ.อุตรดิตถ์ 1 เดือน
Free elective 1 เดือน
Radiosurgery รพ.รามาธิบดี 1 เดือน
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กำรเรียนกำรสอนอื่นๆ
1. มีการอบรมหลักสูตร Two days training course Basic neuroscience ประจาปี ทีร่ พ. พระมงกุฎเกล้า
สาหรับแพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2
2. เอกสารและ Video Basic neuroscience ทีใ่ ช้ประกอบการสอบ Basic Neuroscience สาหรับแพทย์
ประจาบ้าน ชัน้ ปี ท่ี 2
3. Interhospital conference lecture การประชุมระหว่างสถาบัน
4. การสอนบรรยายพิเศษจากอาจารย์ประจาหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ และอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเช่น จากแผนกรังสีวทิ ยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ เป็ นต้น
5. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Cadaveric Workshop ของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ประจาปี สาหรับ
ประสาทศัลยแพทย์และแพทย์ประจาบ้านในหน่วย
6. การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี ของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ CMU Neurosurgery Forum เพือ่
อัพเดทความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อประสาทศัลยแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านทางประสาทศัลยศาสตร์
7. การเข้าร่วมสัมมนาประจาปี ของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ เพือ่ ประเมินการเรียนการสอนและการฝึ กอบรม
ในช่วงทีผ่ ่านมา
อาจารย์ที่ปรึกษา
แพทย์ประจาบ้านทุกคนจะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาตัวตลอดหลักสูตรเพือ่ ให้คาปรึกษาในทุกเรื่อง เช่น
การทาวิจยั ชีวติ ความเป็ นอยู่ ปั ญหาส่วนตัวและอื่นๆ โดยแพทย์ประจาบ้านสามารถขอเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาได้
ทุกเวลา โดยการนัดหมาย และเข้าพบตามกาหนดทุก 3เดือน คือ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม
หนังสือประกอบกำรเรียน
1. McAllister J, Eskandari R, Limbrick D. Youmans & Winn neurological surgery. 2017.
2. Quinones-Hinojosa A. Schmidek and Sweet: Operative Neurosurgical Techniques 2-Volume Set:
Indications, Methods and Results (Expert Consult-Online and Print): Elsevier Health Sciences;
2012.
3. Mark S, Greenberg M. Handbook of neurosurgery. 1912. 2010;10.
4. Osborn AG, Salzman KL, Jhaveri MD, Barkovich AJ. Diagnostic imaging: brain E-book: Elsevier
Health Sciences; 2015.
5. Carney N, Totten AM, O'reilly C, Ullman JS, Hawryluk GW, Bell MJ, et al. Guidelines for the
management of severe traumatic brain injury. Neurosurgery. 2017;80(1):6-15.
6. Lawton MT. Seven aneurysms: tenets and techniques for clipping: Thieme; 2011.

Page | 8

แหล่งหนังสือและเอกสำรวิ ชำกำร
• ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัน้ 6 อาคารเรียนรวม
• www.med.cmu.ac.th/ library
• www.neurosurgicalatlas.com
กำรทำวิ จยั
ตลอดการอบรม 5 ปี แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องทาวิจยั ร่วมกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิจยั 1 เรื่อง โดยมี
กาหนดเวลาการทาวิจยั เป็ นไปตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพือ่ วุฒบิ ตั ร (อฝส.) และภาควิชา
กาหนด คือ
แพทย์ประจาบ้าน
ชัน้ ปี ท่ี 1

กรอบความก้าวหน้ าในการทาวิ จยั
• กาหนดหัวข้อวิจยั และจัดทา Research Plan
• เข้า ร่ ว มอบรมความรู้พ้ืน ฐานทางการวิจ ัย ของราชวิท ยาลัย ศัล ยแพทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

ชัน้ ปี ท่ี 2

• จัดทา Proposal และทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)

ชัน้ ปี ท่ี 3

• เก็บและรวบรวมข้อมูลวิจยั

ชัน้ ปี ท่ี 4

• วิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เขียนบทคัดย่อ (Abstract)
• นาเสนอ Paper presentation ทีง่ านประชุม CMU Neurosurgery Forum

ชัน้ ปี ท่ี 5

• จัดทา Manuscript / Full Paper
• น าเสนองานวิ จ ั ย Oral presentation ที่ ง านประชุ ม ราชวิ ท ยาลั ย ประสาท
ศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย
• ส่งงานวิจยั พิจารณาสาหรับ Board Examination

หมำยเหตุ : ระหว่างการทาวิจยั แพทย์ประจาบ้านต้องบันทึกและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ให้
อาจารย์ทป่ี รึกษาทราบเป็ นระยะ รวมทัง้ มีการจัดทาประชุม Research Hour conference เพือ่ รายงานความ
ก้าวหน้าและพัฒนาทักษะการทาวิจยั สาหรับแพทย์ประจาบ้าน ในแต่ละเดือน
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กำรวัดและประเมิ นผลกำรฝึ กอบรม
1. ทาการประเมินแพทย์ประจาบ้านประจาเดือน โดยอาจารย์หน่ วยประสาทศัลยศาสตร์ ทัง้ ความรู้ ทักษะ
เจตคติในการปฏิบตั งิ าน
2. จัดทาการสอบประเมินภาคทฤษฎี ก่อนการเลื่อนชัน้ ปี ในช่วงปลายปี การศึกษา ของแพทย์ประจาบ้าน
และการประเมิน Workplace base 3 ครัง้ ระหว่างปี การศึกษา
3. จัดทาการสอบ In-training examination ระหว่างสถาบันฝึกอบรม
4. การประเมินการปฏิบตั งิ านรายเดือนโดยเพือ่ นร่วมงาน(พยาบาล)

กำรประเมิ นผลและเกณฑ์กำรประเมิ น
กำรประเมิ นเชิ งพฤติ กรรม
1. แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุ นจะต้อ งได้รบั การประเมินการฝึ กปฏิ บัติงานเป็ นรายเดือ น ทุกเดือ น
โดยอาจารย์ประจาหน่วย 3 ท่านขึน้ ไป
2. เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั งิ าน เป็ นดังนี้
⬜
⬜
⬜

ดีมาก
(คะแนนอยู่ในช่วง 80% - 100%)
ดี
(คะแนนอยู่ในช่วง 60% - 80%)
ควรปรับปรุง (คะแนนน้อยกว่า 60%)

โดยที่ผู้รบั การประเมิน จะต้อ งได้รบั การประเมิน ตัง้ แต่ 60%(ดี) ขึ้น ไป จึงจะถื อ ว่าผ่ านการประเมิน
หากไม่ผ่านการประเมิน(น้อยกว่า 60%) ผูร้ บั การประเมินจะต้องปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม เพือ่ รับการประเมินใหม่
กำรประเมิ นผลและเกณฑ์กำรสอบภำคทฤษฎี
1. แ พ ท ย์ ป ร ะ จ า บ้ า น แ ล ะ แ พ ท ย์ ใช้ ทุ น จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ส อ บ ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ต า ม เก ณ ฑ์
เมื่อปฏิบตั งิ านครบตามกาหนดเวลาเพือ่ จะเลื่อนชัน้ ปี
2. เกณฑ์การประเมินการสอบภาคทฤษฎี
2.1. การสอบภาคทฤษฎีเพือ่ เลื่อนชัน้ ปี ในแต่ละปี จะทาการสอบในระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน ของแต่ละปี
2.2. ผูท้ ม่ี ผี ลการสอบมากกว่า60% จึงจะถือว่าสอบผ่านภาคทฤษฎี
2.3. หากมีคะแนนไม่ถงึ 60% สามารถสอบแก้ตวั ได้ 1 ครัง้ ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
หลังจากสอบครัง้ แรก
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กำรประเมิ นเพื่อเลื่อนชัน้ ปี
1. แ พ ท ย์ ป ระจ าบ้ าน แ ล ะแ พ ท ย์ ใ ช้ ทุ น จะต้ อ งเข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม วิ ช าก ารไม่ น้ อ ย ก ว่ า 80%
แล ะมี ค ะแน น ก ารป ระเมิ น ผ่ าน ทั ้ ง ก ารป ระเมิ น เชิ ง พ ฤ ติ ก รรม แล ะก ารส อ บ ภ าค ท ฤ ษ ฎี
โดยมีคะแนนมากกว่า 60% ในทุกการประเมิน
2. หากมีคะแนนการประเมินหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในการประเมินเชิงพฤติกรรมและการสอบภาคทฤษฎีไม่ถงึ
60% ให้นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพือ่ พิจารณาดาเนินการตัดสินต่อไป
กำรลำ และสวัสดิ กำรแพทย์ประจำบ้ำน
การลาการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาหนดระยะ
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการฝึกอบรม การลาหยุดต้องทาตามข้อกาหนด คือ ไม่เกิน 10%
ของวันทางานต่อเดือน (ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน) ในกรณีทแ่ี พทย์ประจาบ้านมีเหตุให้ตอ้ งลา ทาให้ระยะเวลา
การฝึกอบรมไม่ถงึ กาหนด ให้พจิ ารณาซ่อม หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ การส่งสอบวุฒบิ ตั ร
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการดูแลแพทย์ประจาบ้านและภาควิชาศัลยศาสตร์
ข้อกำหนดกำรลำของมหำวิ ทยำลัยสำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้ำน
1. ระเบียบกำรลำแบ่งตำมตำแหน่ งกำรทำงำน
ลักษณะกำรลำ

พนักงำนชัวครำว
่
(Intern)

พนักงำนประจำ
(แพทย์ใช้ทุน)

ข้ำรำชกำร
(แพทย์ประจำบ้ำน)

ลากิจ

ไม่เกิน 12 วันทาการ

ไม่เกิน 15 วันทาการ

ไม่เกิน 45 วันทาการ

ลาพักผ่อน

ไม่เกิน 10 วันทาการ

ไม่เกิน 10 วันทาการ

ไม่เกิน 10 วันทาการ

ลาป่ วย

ไม่เกิน 15 วันทาการ

ไม่เกิน 120 วันทาการ

ไม่เกิน 120 วันทาการ

ลาอุปสมบท

120 วัน

ลาคลอด

90 วัน
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ลากิจกับลาป่ วยจะนาไปใช้ในการประเมินผลการทางานในแต่ละปี ส่วนลาพักผ่อนประจาปี ถือว่าเป็ น
สวัสดิการ จึงไม่นามาใช้ในการประเมินผลการทางาน
1.1 สามารถลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันต่อปี และไม่เกิน 10% ของการทางานในหน่วย
(5 วันทาการในแต่ละหน่วย) โดยต้องมีผปู้ ฏิบตั งิ านแทนหรือไม่กระทบกับการทางานในหน่วย
ต้องส่งใบลา และแจ้งอาจารย์ประจาหน่วยให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ โดยการลาพักผ่อนนี้
ขอความร่วมมือไม่ให้ลาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนและไม่ให้ลาในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ กี ารสอบบอร์ดและมีแพทย์ประจาบ้านขึน้ ใหม่ โดยจะจัดให้มตี ารางการพักผ่อน
ให้ลงชื่อไว้ในห้องพักแพทย์ เพือ่ การจัดการไม่ให้ลา ซ้าซ้อนกัน ทัง้ นี้ขอความร่วมมือให้ลาพักผ่อน
ในช่วงที่ Rotate ในภาควิชา ฯ ไม่แนะนาให้ลาพักผ่อนในขณะอยู่หน่วยหรือElectiveนอกภาควิชาฯ
ซึง่ อาจทาให้ถูกประเมินไม่ผ่านได้
1.2 วันลาพักผ่อนสามารถเก็บสะสมไปปี ต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
1.3 หากลาเกินจานวนวันลาให้พจิ ารณา ดังนี้
1) หากลาโดยมีเหตุอนั ควรให้ซ่อมตามจานวนวันลา
2) หากลาโดยไม่มเี หตุอนั ควร ให้rotate ใหม่ทงั ้ เดือน
หมำยเหตุ : จานวนวันซ่อมอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดูแล
พนักงานชัวคราวและพนั
่
กงานประจา ให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีธ่ ุรการสานักงานภาควิชาศัลยศาสตร์
เพือ่ ส่งใบลา online (ไม่ว่าจะไป elective ทีภ่ าควิชาไหนก็ตาม)
1.4 ข้าราชการ ให้ตดิ ต่อหน่วยกิจการแพทย์ประจาโรงพยาบาล สานักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
เพือ่ ทาเรื่องแจ้งต้นสังกัด
1.5 ในกรณีทล่ี าป่ วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์เสมอ โดยสามารถส่งย้อนหลังได้
1.6 ในกรณีทแ่ี พทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุน Elective ทีต่ ่างจังหวัดให้สง่ ใบลา ณ โรงพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ ยกเว้นการลาเพือ่ เข้าร่วมประชุมวิชาการให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุน สานักงานภาควิชาศัลยศาสตร์เพือ่ ส่งใบลา ไปประชุม
(โดยไม่คดิ เป็ นวันลา)
1.7 การลาในวันหยุดราชการหรือเสาร์-อาทิตย์ ต้องได้รบั การยินยอมจากอาจารย์ในหน่วย
▪ หากเป็ นกำรเดิ นทำงภำยในประเทศ การลาทีอ่ ยู่ในช่วงเวลาทางานจะต้องส่งใบลาเสมอ
โดยหากครอบคลุมช่วงนอกเวลาทางาน (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะไม่คดิ
เป็ นวันลา เช่น ลา 5 วัน ติดวันเสาร์และวันอาทิตย์ 2 วัน จะถือว่าลา 3 วัน ส่วนกรณีทไ่ี ปใน
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นนั ้ ให้แจ้งอาจารย์ประจาหน่วย และ Chief Resident
(หัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน)โดยไม่ต้องเขียนใบลา
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▪ หากเป็ นกำรเดิ นทำงไปต่ำงประเทศ ต้องเขียนใบลาทุกกรณี โดยหากครอบคลุมช่วง
นอกเวลาทางาน (วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะไม่คดิ เป็ นวันลา เช่น ลา 5 วัน
ติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 2 วัน ถือว่าลา 3 วัน
▪ หากต้องการไปประชุมไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้แจ้งเจ้าหน้าทีป่ ระจาภาควิชาฯ
เพือ่ ส่งใบบันทึกข้อความให้หวั หน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์รบั ทราบ โดยไม่นับเป็ นวันลา
หากเป็ นการประชุมนอกเวลาทางานให้แจ้งอาจารย์และChief resident เสมอ
▪ การไปประชุมของ resident 4 จะต้องมี resident 4 ทีอ่ ยู่เวรทุกวันในหน่วย general อย่างน้อย
1 คนและ trauma อย่างน้อย 1 คน
2. คณะแพทยศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยเชียงใหม่ กำหนดค่ำตอบแทนให้แก่แพทย์ประจำบ้ำน ดังนี้
2.1 เงิน เดื อ นส าหรับ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นที่ ไ ม่ มี ต้ น สัง กัด ได้ ร ับ เงิน เดื อ น เดื อ นละ 18,020 บาท
และปรับขึน้ ตามการประเมินของภาควิชา
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เหมาจ่ายเดือนละ 10,000 บาท
2.3 ชัวโมงของการปฏิ
่
บตั งิ านของแพทย์ประจาบ้าน จะเริม่ ทางานตัง้ แต่เวลา 7.00 น.
3. ช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งปัญหำทัวไป
่
3.1 กาหนดให้มวี นั เข้าพบอาจารย์ผดู้ ูแลแพทย์ประจาบ้านเป็ นประจาทุกปี ปี ละ2 ครัง้ เพือ่ พูดคุยเรื่อง
การทางาน ปั ญหา ความเป็ นอยู่ คับข้องใจต่างๆ หรือสิง่ ทีอ่ ยากให้อาจารย์ช่วยเหลือ
3.2 เมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียน การทางาน เรื่องส่วนตัว สามารถปรึกษาอาจารย์ทอ่ี ยู่ในคณะกรรมการ
แพทย์ประจาบ้านโดยตรง (ผศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา หรือ รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
หรืออาจารย์แพทย์ในคณะกรรมการได้ทุกท่าน) สามารถปรึกษาผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์
กลุ่มใน กรณีทเ่ี ป็ นเรื่องทัวไปซึ
่ ง่ จะมีอาจารย์ประจาอยู่ในกลุ่ม
3.3 เมื่อมีปัญหาเรื่องห้องเรียน ห้องพัก หรืออุปกรณ์อ่นื ๆสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผูด้ แู ลแพทย์ประจาบ้าน (คุณณัฐนันท์ ดาหา) หรือติดต่ออาจารย์ผดู้ แู ลแพทย์ประจาบ้าน
3.4 เมื่อมีปัญหาเวชระเบียน สามารถปรึกษาเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลเวชระเบียน (คุณธาฤดี ชนะพันธ์)

สิ ทธิ กำรรักษำสำหรับแพทย์ประจำบ้ำน
แพทย์ใช้ทุนสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีสทิ ธิการรั
์ กษาตามสิทธิประกั
์ นสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนแพทย์ประจาบ้านทีม่ ตี น้ สังกัด
ได้สทิ ธิการรั
์ กษาเบิกตรง ตามสิทธิการรั
์ กษาข้าราชการเดิม
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บทลงโทษและกำรอุทธรณ์
แพทย์ประจาบ้านพึงปฎิบตั ติ ามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นทีต่ งั ้ หากมีการปฏิบตั ิ
งานทีผ่ ดิ พลาด เสือ่ มเสีย ได้รบั การร้องเรียน จะมีการประชุม พิจารณาบทลงโทษจากอาจารย์ประจาหน่วย
ประสาทศัลยศาสตร์ต่อไป ตัง้ แต่การว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ จากัดสิทธิการเลื
์
่อนชัน้ หรือพิจารณาไม่สง่ ชื่อ
สอบวุฒบิ ตั รเป็ นต้น แพทย์ประจาบ้านมีสทิ ธิการยื
์ ่นอุทธรณ์ผลตัดสินบทลงโทษได้ โดยทาการยื่นพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ภายใน 7 วันหลังการประเมิน
ข้อห้ำมและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรใช้ Social Media
ห้ามแพทย์ประจาบ้าน นารูปภาพ ทีเ่ กีย่ วกับประวัตแิ ละข้อมูลการรักษาของผูป้ ่ วย ไปเผยแพร่ลงบน
Social media แหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Facebook, Instagram หรือ Twitter เป็ นต้น โดยปฏิบตั ติ ามแนวทาง
และนโยบายการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ ทธิ ผ้ปู ่ วยตำมประกำศของแพทยสภำ ณ วันที่ 12 สิ งหำคม 2558
1. ผูป้ ่ วยทุกคนมีสทิ ธิขนั ้ พืน้ ฐานทีจ่ ะได้รบั การรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผูป้ ่ วยทีข่ อรับการรักษาพยาบาลมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงและเพียงพอเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย การตรวจ
การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาทีผ่ ปู้ ่ วย
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยนิ ยอม ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบตั ติ ่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจาเป็ นเร่งด่วนและเป็ นอันตรายต่อชีวติ
3. ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในภาวะเสีย่ งอันตรายถึงชีวติ มีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือรีบด่วน จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยทันทีตามความจาเป็ นแก่กรณี โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าผูป้ ่ วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
4. ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิได้รบั ทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน
5. ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นทีม่ ไิ ด้เป็ นผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน
และมีสทิ ธิในการขอเปลี่ยนผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลีย่ นสถานพยาบาลได้ทงั ้ นี้เป็ นไปตาม
ตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผูป้ ่ วยทีม่ อี ยู่
6. ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิได้รบั การปกปิ ดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผปู้ ่ วยจะให้ความยินยอมหรือเป็ นการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพือ่ ประโยชน์โดยตรงของผูป้ ่ วยหรือตามกฎหมาย
7. ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็ นผูเ้ ข้าร่วมหรือ
ผูถ้ ูกทดลองในการทาวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
8. ผูป้ ่ วยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ทีป่ รากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ
ตามขัน้ ตอนของสถานพยาบาลนัน้ ทัง้ นี้ขอ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็ นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื
9. บิดา มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สทิ ธิแทนผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นเด็ก อายุยงั ไม่เกินสิบแปดปี บริบูรณ์
ผูบ้ กพร่องทางกายหรือจิต ซึง่ ไม่สามารถใช้สทิ ธิดว้ ยตนเองได้
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รำยชื่อหัตถกำรของแพทย์ประจำบ้ำนแต่ละชัน้ ปี ที่สำมำรถทำเองได้
แพทย์ประจาบ้าน
ชัน้ ปี ท่ี 1

ชัน้ ปี ท่ี 2

ชัน้ ปี ท่ี 3

ชัน้ ปี ท่ี 4

ชัน้ ปี ท่ี 5

รายการหัตถการที่สามารถทาได้
1. Ventriculostomy
2. Tracheostomy
3. Debridement
4. Lumbar Drainage
1. Craniotomy to remove Epidural hematoma/ Subdural hematoma
2. Craniectomy to decompression
3. Burr hole to remove Chronic subdural hematoma
4. Ventriculoperitoneal shunt in adult
5. Elevated skull
1. Craniotomy to remove Traumatic brain contusion/Basal ganglion hemorrhage
2. Craniotomy to remove Chronic subdural hematoma
3. Craniotomy to excision Brain abscess
4. Craniotomy to repair dura
5. VP shunt in pediatric
6. Bifrontal craniotomy/craniectomy for Cranialization
1. Suboccipital craniectomy to remove cerebellar hemorrhage/decompression
2. Craniotomy to remove hematoma in complex patients
(Infant, Coagulopathy, Multiple chronic disease)
3. Programmable VP shunt/Revise VP shunt
4. Cranioplasty with autologous or synthetic bone graft
5. Stereotactic frameless biopsy
1.
2.
3.
4.

Craniotomy to remove tumor (Intrinsic/Extrinsic)
Laminectomy with or without posterior fixation
Anterior Cervical Discectomy and Fusion
Carpal Tunnel Decompression
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 1
1. Care for pediatric neurosurgery patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes the embryology of common CNS congenital anomalie.
• Describes normal CSF physiology.
• Describes the response of the developing brain to injury.
• Describes developmental changes in cardio- pulmonary function and vital signs.
• Describes proper utilization and dosing of narcotics in children.
• Calculates circulating blood volume in infants and children.
II. Workplace base evaluation
• Performs an age- appropriate history and physical examination with developmental assessment
• Provides routine peri- operative care for pediatric neurosurgical patients.
• Evaluates CSF shunt function.
• Recognizes and initiates notification and evaluation of non- accidental trauma.
III. Log book
• Programs shunt valves and tap shunts.

2. Care for epilepsy and movement disorder Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes the embryology and functional anatomy of the basal ganglia, thalamus, and cortex
• Describes the physical findings and differential diagnosis of common movement disorders
• Describes the semiology and pathophysiology of common seizure disorders
• Describes medical therapy for status epilepticus
II. Workplace base evaluation
• Performs a history and physical examination in patients with epilepsy or movement disorders
• Evaluates and treat a patient for medical comorbidities affecting functional neurological surgery
• Provides routine peri- operative care for functional neurosurgical patients
• Initiates the work-up of a patient with an apparent seizure
• Recognizes and initiates treatment of status epilepticus
• Describes the embryology and functional anatomy of the basal ganglia, thalamus, and cortex
• Describes the physical findings and differential diagnosis of common movement disorders
• Describes the semiology and pathophysiology of common seizure disorders
• Describes medical therapy for status epilepticus
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Performs a history and physical examination in patients with epilepsy or movement disorders
• Evaluates and treat a patient for medical comorbidities affecting functional neurological surgery
• Provides routine peri- operative care for functional neurosurgical patients
• Initiates the work-up of a patient with an apparent seizure
• Recognizes and initiates treatment of status epilepticus
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 1 (ต่อ)
3. Care for Vascular Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Provides routine perioperative care for patients undergoing extracranial and intracranial vascular surgery
• initiates the work-up of a patient with ischemic or hemorrhagic stroke
• Explains risks and benefits of diagnostic catheter angiography
• Describes intracranial and extracranial vascular anatomy, including vascular territories
• Describes mechanisms of cerebral autoregulation
• Describes clinical presentations and imaging characteristics of ischemic and hemorrhagic stroke
• Describes the embryology and anatomy of vascular lesions (e.g., aneurysms and vascular malformations)
• Describes the pathophysiology of intracranial and extracranial atherosclerotic disease
II. Direct observation
• Performs a history and physical examination in patients with ischemic or hemorrhagic stroke
• Provides routine perioperative care for patients undergoing extracranial and intracranial vascular surgery
• initiates the work-up of a patient with ischemic or hemorrhagic stroke
• Explains risks and benefits of diagnostic catheter angiography
III. Chart Round
• Performs a history and physical examination in patients with ischemic or hemorrhagic stroke
• Provides routine perioperative care for patients undergoing extracranial and intracranial vascular surgery
• initiates the work-up of a patient with ischemic or hemorrhagic stroke
• Explains risks and benefits of diagnostic catheter angiography

4. Care for TBI patients
I. ตรวจหน้ ำป้ ำย และ Work place base evaluation
• Performs a history and physical examination of a comatose patient and assign Glasgow Coma Scale (GCS) score
• Evaluates a polytrauma patient and assign Injury Severity Score
• Provides initial management of a polytrauma patient
• Provides routine peri- operative care for patients with TBI
• Detects an altered neurological examination
II. Log book
• Places an ICP monitorand external ventricular drain
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 1 (ต่อ)
5. Care for degenerative spine disease patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes vertebraland radicular anatomy by level
• Describes the physical findings and differential diagnosis of degenerative spinal disorders (e.g., radiculopathy, neurogenic
claudication, spondylotic myelopathy)
• Describes basic principles of spinal biomechanics
II. ตรวจหน้ ำป้ ำยและ Work place base evaluation
• Performs a history and physical examination in patients with spinal disorders
• Evaluates and treat a patient for medical comorbidities affecting elective spinal surgery
• Provides routine perioperative care for spinal surgery patients
• Describes vertebraland radicular anatomy by level
• Describes the physical findings and differential diagnosis of degenerative spinal disorders (e.g., radiculopathy, neurogenic
claudication, spondylotic myelopathy)

6. Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes spinal cord and cauda equina anatomy
• Describes dermatomal sensory and motor levels and patterns of spinal cord injury
• Defines spinal stability and instability
• Describes the pathophysiology of spine and spinal cord injuries
II. Work place base evaluation
• Initiates the work-up of a patient with myelopathy or radiculopathy
• Safely positions patients for spinal procedures
• Describes dermatomal sensory and motor levels and patterns of spinal cord injury
• Defines spinal stability and instability
• Describes the pathophysiology of spine and spinal cord injuries
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 1 (ต่อ)
7. Professionalism
I. Work place base evaluation
• Identifies the range of practice variation (e.g., medication, laboratory tests, imaging, and procedures)
• Describes Thailand health payment systems
• Defines medical errors, near misses, and sentinel events; provides system-based examples of each
• Assists care coordinator with discharge and outpatient services arrangements
• Works in interdisciplinary teams to enhance safety and quality
• Identifies limitations in knowledge, skills, and experience; incorporate feedback
• Demonstrates information technology skills for evidence gathering
• Describes basic concepts in clinical epidemiology, biostatistics, and clinical reasoning
• Describes the design and use of clinical registry outcomes data in practice improvement
• Demonstrates honest and caring patient interactions; respect privacy and autonomy
• Describes basic bioethical principles
• Is punctual for conferences, rounds, calls, and operating room (OR)
• Manages fatigue and sleep deprivation
• Reports duty hours in a timely and accurate manner
• Presents appropriate attire and respectful demeanor
• Seeks patient information with reliability, industry, and confidentiality
• Describes the ethical principles of informed consent
• Describes methods to compassionately break bad news
• Identifies elements of safe patient hand-offs and procedural pause
• Prioritizes and conveys simultaneous critical clinical events
• Uses Electronic Medical Record (EMR) and radiology access systems for timely reporting of clinical information
• Creates accurate patient orders and demonstrate use of EMR dosing and drug interaction safety mechanisms
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 2
1. Care for pediatric neurosurgery patients
I. สอบข้อเขียน
• Interprets diagnostic studies with accurate identification of age- related variations.
• Describes abnormal CSF physiology and anatomy in various forms of hydrocephalus.
• Describes the radiological and clinical features of CNS tumors in children of various ages.
• Describes the radiological and clinical features of hydrocephalus, benign macrocephaly, and subdural hygroma.
• Describes the physical findings and mechanisms of head shape abnormalitie.
II. Workplace base evaluation
• Assists with routine procedures (e.g., CSF shunt, baclofen pump, Chiari decompression)
• Recognizes in pre- verbal children, and initiates work-up of, complications (e.g., hematoma, infection, device malfunction,
acute mental status decline)
III. Log book
• Assists with routine procedures (e.g., CSF shunt, baclofen pump, Chiari decompression)

2. Care for epilepsy and movement disorder Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Interprets diagnostic studies
• Describes medical therapies for epilepsy and movement disorders
• Lists surgical indications for patients with epilepsy or movement disorders
• Describes imaging findings in common epilepsies and movement disorders (e.g., magnetic resonance imaging [MRI],
Single Proton Emission Computerized Tomography [SPECT], and position emission tomography [PET])
• Describes the principle of arc-centered sterotaxy
• Describes sources of inaccuracy in stereotaxy (e.g., brain shift, human error)
II. Workplace base evaluation
• Explains risks and benefits of neurosurgical procedures for epilepsy and movement disorders
• Interprets diagnostic studies
• Recognizes and initiates work-up of complications (e.g., hematoma, seizure, infection, device malfunction)
• Places stereotactic head-frame
• Describes medical therapies for epilepsy and movement disorders
• Lists surgical indications for patients with epilepsy or movement disorders
• Describes imaging findings in common epilepsies and movement disorders (e.g., magnetic resonance imaging [MRI], Single
Proton Emission Computerized Tomography [SPECT], and position emission tomography [PET])
• Describes the principle of arc-centered sterotaxy
• Describes sources of inaccuracy in stereotaxy (e.g., brain shift, human error)
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Explains risks and benefits of neurosurgical procedures for epilepsy and movement disorders
• Recognizes and initiates work-up of complications (e.g., hematoma, seizure, infection, device malfunction)
IV. Log book
• Assists with routine components of functional procedures (e.g., burr hole, craniotomy, generator change)
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 2 (ต่อ)
3. Care for Vascular Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Interprets CT, MR, and angiographic studies
• Recognizes and initiates work-up of complications after surgery or endovascular therapy (e.g., hemorrhage, ischemic stroke,
cardiovascular compromise
• Lists indications for intravenous thrombolytic therapy in ischemic stroke
• Lists indications for carotid endarterectomy and carotid angioplasty/stent
• Describes the natural history of aneurysms and vascular malformations
• Lists indications for surgical and endovascular treatment of aneurysms and vascular malformations
• Describes the clinical and imaging characteristics of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage
• Describes imaging findings in common cerebrovascular conditions
II. Direct observation
• Explains risks and benefits of surgery and endovascular therapy for aneurysms, vascular malformations, and ischemic stroke
• Interprets CT, MR, and angiographic studies
• Assists with routine components of procedures (e.g., pterional craniotomy, diagnostic catheter angiography)
• Recognizes and initiates work-up of complications after surgery or endovascular therapy (e.g., hemorrhage, ischemic stroke,
cardiovascular compromise
• Describes the clinical and imaging characteristics of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage
• Describes imaging findings in common cerebrovascular conditions
III.Chart Round
• Explains risks and benefits of surgery and endovascular therapy for aneurysms, vascular malformations, and ischemic stroke
• Interprets CT, MR, and angiographic studies
• Recognizes and initiates work-up of complications after surgery or endovascular therapy (e.g., hemorrhage, ischemic stroke,
cardiovascular compromise
IV.Log book
• Assists with routine components of procedures (e.g., pterional craniotomy, diagnostic catheter angiography)

4. Care for TBI patients
I. สอบข้อเขียน
• Organize emergency surgical team; position for craniotomy with cervical precautions
II. Work place base evaluation
• Explains risks and benefits of neurosurgical procedures for TBI
• Interprets diagnostic imaging for a neurotrauma patient
• Organize emergency surgical team; position for craniotomy with cervical precautions
• Assist with routine procedures (e.g., burr hole, craniotomy for hematoma or penetrating injury)
• Recognizes and initiates work-up of complications (e.g., hematoma, seizure, sepsis, monitor drift)
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Explains risks and benefits of neurosurgical procedures for TBI
• Interprets diagnostic imaging for a neurotrauma patient
• Recognizes and initiates work-up of complications (e.g., hematoma, seizure, sepsis, monitor drift)
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 2 (ต่อ)
5. Care for degenerative spine disease patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes medical and physical therapies for degenerative spinal disorders
• Lists surgical indications and options for degenerative spinal disorders
• Describes imaging findings in degenerative spinal disorders (e.g., x-ray, MRI, myelography)
• Describes the natural history of spinal degenerative disorders
• Describes EMG findings in spondylotic myeloradiculopathy
II. Work place base evaluation
• Explains risks and benefits of surgical spine procedures
• Interprets diagnostic studies (e.g., imaging, EMG)
• Assists with routine procedures (e.g., lumbar or cervical laminectomy, lumbar discectomy)
• Describes medical and physical therapies for degenerative spinal disorders
• Lists surgical indications and options for degenerative spinal disorders
• Describes imaging findings in degenerative spinal disorders (e.g., x-ray, MRI, myelography)
• Describes the natural history of spinal degenerative disorders
• Describes EMG findings in spondylotic myeloradiculopathy
III. ตรวหน้ ำป้ ำย
• Explains risks and benefits of surgical spine procedures
• Interprets diagnostic studies (e.g., imaging, EMG)
• Lists surgical indications and options for degenerative spinal disorders
• Describes imaging findings in degenerative spinal disorders (e.g., x-ray, MRI, myelography)
• Describes EMG findings in spondylotic myeloradiculopathy
IV. Log book
• Assists with routine procedures (e.g., lumbar or cervical laminectomy, lumbar discectomy)

6. Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients
I. สอบข้อเขียนและ Work place base evaluation
• Initiates management of a patient with acute spinal cord injury
• Performs cervical traction/reduction
• Recognizes and initiates work-up of complications (e.g., CSF leak, infection, radiculitis)
• Describes the medical treatment of spinal infections
• Describes the use and types of external bracing in spinal trauma, tumor, or infection
• Classifies spinal fractures by mechanism and imaging appearance
• Lists surgical indications, contraindications, and options for spinal trauma, tumor, and infection
• Describes the natural history of primary spinal tumors
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 2 (ต่อ)
7. Professionalism
I. Work place base evaluation
• Describes the cost impact of practice variation in the context of system and national health resource utilization
• Describes principles of ethical coding (e.g., diagnostic, E&M, and procedural)
• Uses protocols and checklists for patient hand-offs, medication orders, and emergencies
• Effects inter-facility transfer, including records and physician communication
• Sets learning and improvement goals; identifies resources, and performs appropriate learning activities
• Participates in informal patient, medical student, and resident teaching
• Categorizes research study designs; evaluates quality and relevance
• Contributes to the peer- reviewed neurological surgery literature
• Incorporates evidence into routine clinical care decisions
• Forms effective therapeutic bond with patients; receives praise from patients and families
• Identifies and manages common ethical challenges during patient care
• Recognizes individual limits in clinical situations and ask for assistance when needed
• Manages personal emotional, physical, and mental health
• Seeks and accepts professional criticism
• Participates in breaking bad news to a patient or family
• Participates in an advanced directive discussion
• Leads procedural pause
• Uses checklists and informatics to support patient hand-offs
• Communicates effectively with patients and families from varied cultural and socioeconomic backgrounds
• Prioritizes, conveys, and manages simultaneous critical clinical events
• Completes timely and accurate operative notes and RCNST Case Log entries
II. Chart review
• Obtains and documents informed consent
• Completes timely and accurate operative notes and RCNST Case Log entries
III. E-log book
• Completes timely and accurate operative notes and RCNST Case Log entries
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 3
1. Care for pediatric neurosurgery patients
I. สอบข้อเขียน
• Formulates a work-up and treatment plan for pediatric patients (e.g., hydrocephalus, synostosis, tethered cord, birth injury)
• Diagnoses brain death in infants/children.
• Describes the natural history of congenital CNS anomalies.
• Describes the implications of spinal column development for patterns of injury and treatment choice in children.
• Describes the impact of refractory epilepsy and spastic cerebral palsy on development and function.
• Describes treatment strategies for CNS tumors in children.
II. Workplace base evaluation
• Manages complications with assistance.
• Identifies methods to limit radiation exposure in children during imaging.
III. Log book
• Independently performs routine procedures.
• Performs complex procedures with assistance (e.g., brain tumor, synostosis repair, tethered cord, ventricular endoscopy,
indirect vascular bypass, craniotomy for epilepsy)
• Manages complications with assistance.
• Identifies methods to limit radiation exposure in children during imaging.

2. Care for epilepsy and movement disorder Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes the pathophysiology, including genetics, of the common movement disorders
• Describes the pathophysiology and pathoanatomy of common epilepsies
• Identifies on MRI the structures targeted for movement disorder surgery
• Describes the use of surface and invasive EEG in seizure focus localization
• Identifies common patterns of EEG abnormality
II. Workplace base evaluation
• Formulates a work-up and treatment plan for patients with epilepsy or a movement disorder (e.g., Parkinson disease,
essential tremor)
• Manages complications with assistance
• Performs stereotactic targeting using frameless and frame- based systems
• Describes the pathophysiology, including genetics, of the common movement disorders
• Describes the pathophysiology and pathoanatomy of common epilepsies
• Identifies on MRI the structures targeted for movement disorder surgery
• Describes the use of surface and invasive EEG in seizure focus localization
• Identifies common patterns of EEG abnormality
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Formulates a work-up and treatment plan for patients with epilepsy or a movement disorder (e.g.,Parkinson disease, essential tremor)
• Manages complications with assistance
IV. Log book
• Independently performs routine functional procedures (e.g., deep brain simulation [DBS] placement, subdural electrode placement,
topectomy)
• Performs complex functional procedures with assistance (e.g., temporal lobectomy)
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 3 (ต่อ)
3. Care for Vascular Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes the pathophysiology of ischemic stroke (e.g., necrotic and apoptotic cell death)
• Describes methods for evaluating cerebral perfusion and blood flow
• Lists indications for surgical and endovascular treatment of complex aneurysms and vascular malformations
• Describes the imaging and angiographic characteristics of cerebral vasculopathies (e.g., atherosclerotic disease, dissection,
vasculitis)
II. Direct observation and 360 evaluation
• Formulates a work-up and treatment plan for patients with aneurysms, vascular malformations, or ischemic stroke
• Independently performs routine components of procedures
• Performs complex procedures with assistance (e.g., carotid endarterectomy, aneurysm clipping, arteriovenous malformation
resection)
III.Log book
• Independently performs routine components of procedures
• Performs complex procedures with assistance (e.g., carotid endarterectomy, aneurysm clipping, arteriovenous malformation
resection)

4. Care for TBI patients
I. Work pace base evaluation
• Formulates an interdisciplinary treatment plan for patients with polytrauma
• Selects patients for operative intervention
• Manages complications with assistance
• Manages ventricular drain
II. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Formulates an interdisciplinary treatment plan for patients with polytrauma
• Manages complications with assistance
III. Log book
• Independently performs routine procedures
• Performs complex procedures with assistance (e.g., repair of vascular injury or CSF fistula, posterior fossa hematoma)
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 3 (ต่อ)
5. Care for degenerative spine disease patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes the pathophysiology of degenerative spondylotic myeloradiculopathy
• Describes and categorize degenerative spinal deformities by imaging (e.g., scoliosis, lumbar spondylolisthesis)
• Describes indications for anterior vs. posterior surgical approaches to the spine
• Describes the role of instrumentation and bony fusion in surgery for degenerative spinal disorders
II. Work pace base evaluation
• Formulates a work-up and treatment plan for patients with lumbar or cervical degenerative disease
• Independently performs routine procedures
• Performs complex procedures with assistance (e.g., Anterior Cervical Discectomy and Fusion [ACDF], posterior lumbar fusion,
spinal cord tumor resection, fracture stabilization)
• Describes and categorize degenerative spinal deformities by imaging (e.g., scoliosis, lumbar spondylolisthesis)
• Describes indications for anterior vs. posterior surgical approaches to the spine
• Describes the role of instrumentation and bony fusion in surgery for degenerative spinal disorders
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Formulates a work-up and treatment plan for patients with lumbar or cervical degenerative disease
• Describes and categorize degenerative spinal deformities by imaging (e.g., scoliosis, lumbar spondylolisthesis)
• Describes indications for anterior vs. posterior surgical approaches to the spine
• Describes the role of instrumentation and bony fusion in surgery for degenerative spinal disorders
IV. Log book
• Independently performs routine procedures
• Performs complex procedures with assistance (e.g., Anterior Cervical Discectomy and Fusion [ACDF], posterior lumbar fusion,
spinal cord tumor resection, fracture stabilization)

6. Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients
I. สอบข้อเขียนและ Work place base evaluation
• Formulates a plan for surgical and adjunctive therapy of a patient with spinal column neoplastic disease
• Manages complications with assistance
• Describes the pathophysiology and imaging findings of spinal tumors (e.g., intradural tumor, vertebral metastasis)
• Describes the pathophysiology and imaging findings in spinal infection (e.g., discitis, epidural abscess, tuberculosis, osteomyelitis)
• Describes the role of instrumentation and bony fusion in surgery for spinal trauma, tumor, or infection
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 3 (ต่อ)
7. Professionalism
I. Work place base evaluation
• Use healthcare resources responsibly (e.g., test ordering, OR efficiency, timely discharges/transfers)
• Reports problematic behaviors, processes, and devices, including errors and near misses
• Coordinates interdisciplinary inpatient care
• Utilizes data for practice improvement (e.g., systematic reviews, meta-analyses, practice guidelines, clinical outcomes data)
• Teaches colleagues and other health professionals in both formal and informal settings
• Contributes systematic clinical or scientific information to the peer- reviewed literature
• Participates in clinical outcomes data gathering and analysis
• Mitigates impact of cultural, ethnic, or socioeconomic differences on patient care outcomes
• Responds to patient needs that supersede self-interest
• Demonstrates personal ownership of complications and patient outcomes
• Acts as effective team leader for physicians and other health care personnel
• Leads accurate and effective discussions at morbidity and mortality conference
• Obtains and documents informed consent in challenging circumstances (e.g., language or cultural barrier)
• Breaks bad news to a patient or family member
• Supervises patient hand-offs
• Communicates effectively with physicians, health professionals, and health agencies
II. Chart Review
• Lists the elements necessary for evaluation and management (E&M) coding at each encounter type/level
• Leads and documents an advanced directive discussion
III. E-log book
Accurately codes diagnoses and procedures in the RCNST Case Log System
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 4
1. Care for pediatric neurosurgery patients
I. สอบข้อเขียน
• Independently Formulates a treatment plan for patients with comorbidities or other complicating factors (e.g., other organ
system congenital anomalies)
• Adapts standard treatment plans to special circumstances (e.g., previous surgery, developmental delay, coagulopathy).
• Describes the effects of surgical diversion on CSF physiology.
• Describes the risks, screening, incidence, and management of late effects from chemotherapy and radiation for childhood CNS
tumors.
• Describes the natural history of cranial synostosis and tethered cord with or without surgical intervention.
• Describes expected medical and functional long-term outcomes in patients with myelomeningocele.
II. Workplace base evaluation
• Independently manages complications.
III. Log book
• Independently performs complex procedures.

2. Care for epilepsy and movement disorder Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes expected outcomes after surgery for epilepsy and movement disorders
• Describes responses to electrical stimulation around intended DBS targets and in various regions of eloquent cortex
• Describes indications for lesional vs. neuromodulatory interventions
• Describes the role of radiosurgery for functional lesions
• Describes indications for vagus nerve stimulation (VNS), callosotomy, and hemispherectomy
II. Workplace base evaluation
• Independently formulates a treatment plan for patients with comorbidities or other complicating factors
(e.g., eloquent seizure focus)
• Adapts standard treatment plans to special circumstances (e.g., previous surgery, neuropsychological limitations)
• Independently manages complications
• Describes expected outcomes after surgery for epilepsy and movement disorders
• Describes responses to electrical stimulation around intended DBS targets and in various regions of eloquent cortex
• Describes indications for lesional vs. neuromodulatory interventions
• Describes the role of radiosurgery for functional lesions
• Describes indications for vagus nerve stimulation (VNS), callosotomy, and hemispherectomy
III. ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Adapts standard treatment plans to special circumstances (e.g., previous surgery, neuropsychological limitations)
• Independently manages complications
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 4 (ต่อ)
3. Care for Vascular Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Independently Formulates a treatment plan for patients with comorbidities or other complicating factors (e.g., previous stroke,
coronary artery disease, anti-coagulation)
• Describes expected outcomes after surgery or endovascular therapy for intracranial and extracranial vascular disease
• Describes the indications for medical vs. endovascular treatment of intracranial arterial stenosis
• Describes the molecular mechanisms of ischemic protection strategies
• Describes the genetics and inheritance of familial cavernous malformations and hereditary hemorrhagic telangiectasia
II. Direct observation and 360 evaluation
• Independently Formulates a treatment plan for patients with comorbidities or other complicating factors (e.g., previous stroke,
coronary artery disease, anti-coagulation)
• Performs advanced procedures with assistance (e.g., aneurysm coiling, vascular malformation embolization, extracranialintracranial bypass)
• Independently manages complications
III.Log book
• Independently performs complex procedures
• Performs advanced procedures with assistance (e.g., aneurysm coiling, vascular malformation embolization, extracranialintracranial bypass)

4. Care for TBI patients
I. สอบข้อเขียน
• Manages unexpected intra-operative events (e.g., cerebral edema, hemorrhage, air embolus)
• Adapts standard treatment plans to special circumstances (e.g., medical comorbidity, coagulopathy)
II. Work place base evaluation
• Prioritizes the management of injuries in a polytrauma patient
• Manages unexpected intra-operative events (e.g., cerebral edema, hemorrhage, air embolus)
• Adapts standard treatment plans to special circumstances (e.g., medical comorbidity, coagulopathy)
• Independently manages CNS complications
III. Log book
• Independently performs complex procedures
IV.ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Independently manages CNS complications
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 4 (ต่อ)
5. Care for degenerative spine disease patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes expected functional and pain outcomes after surgery for spinal degenerative disease
• Describes criteria for reoperation for degenerative spinal disease
• Lists indications for vertebroplasty and kyphoplasty
• Describes the genetics, pathophysiology, and imaging findings of inflammatory spinal disorders
II. Work place base evaluation
• Independently formulates a treatment plan for patients with comorbidities, previous surgery or other complicating factors
(e.g., multiple system trauma, coagulopathy)
• Independently performs complex procedures
• Describes expected functional and pain outcomes after surgery for spinal degenerative disease
• Describes criteria for reoperation for degenerative spinal disease
• Lists indications for vertebroplasty and kyphoplasty
• Describes the genetics, pathophysiology, and imaging findings of inflammatory spinal disorders
III.ตรวจหน้ ำป้ ำย
• Describes expected functional and pain outcomes after surgery for spinal degenerative disease
• Describes criteria for reoperation for degenerative spinal disease
• Lists indications for vertebroplasty and kyphoplasty
• Describes the genetics, pathophysiology, and imaging findings of inflammatory spinal disorders
IV. Log book
• Independently formulates a treatment plan for patients with comorbidities, previous surgery or other complicating factors
(e.g., multiple system trauma, coagulopathy)
• Independently performs complex procedures

6. Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients
I. สอบข้อเขียน
• Describes expected short- and long-term outcomes and complications after surgery for spinal trauma, tumor, or infection
• Describes factors affecting outcome in spinal tumor surgery (e.g., extent of resection)
• Describes the use of adjuncts during spinal trauma and tumor surgery (e.g., image guidance, ultrasound, monitoring)
• Describes the role of radiotherapy for treatment of spinal tumors
II. Work place base evaluation
• Performs advanced procedures with assistance (e.g., thoracolumbar or craniocervical reconstruction, reconstruction after
infection or vertebral tumor resection
• Independently manages complications
• Describes expected short- and long-term outcomes and complications after surgery for spinal trauma, tumor, or infection
• Describes factors affecting outcome in spinal tumor surgery (e.g., extent of resection)
• Describes the use of adjuncts during spinal trauma and tumor surgery (e.g., image guidance, ultrasound, monitoring)
• Describes the role of radiotherapy for treatment of spinal tumors
III. Log book
• Performs advanced procedures with assistance (e.g., thoracolumbar or craniocervical reconstruction, reconstruction after
infection or vertebral tumor resection
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 4 (ต่อ)
7. Professionalism
I. Work place base evaluation
• Cites peer-reviewed cost and outcomes data to support resource utilization decisions
• Conducts root cause or failure mode analysis of systems- based errors and effect prophylaxis
• Coordinates team for interdisciplinary procedure
• Establishes timeline and Identifies resources for transition to practice
• Improves care systems to achieve optimal patient care
• Works effectively in various health care delivery settings and systems
• Participates in evidence- based practice improvement
• Organizes educational activities at the program level
• Formulates question or hypothesis, design investigation, execute project, and report results
• Utilizes morbidity and mortality and program- level outcome data to institute systematic clinical practice changes
• Identifies and manages complex ethical challenges during patient care
• Acts as a mentor and role model to other residents
• Assumes leadership responsibility for clinical care team decisions and outcomes
• Mediates conflict amongst members of the health care team
• Recognizes and responds to physician impairment in self or others
• Manages and documents an unexpected outcome (e.g., patient, care team and risk management communication)
• Leads response to an intra-operative or critical care emergency
• Acts in a consultative role to other physicians
• Creates or updates a neurosurgical care pathway and order set; implements use
II. Chart Review
• Quantifies evidence for risk-benefit analysis during informed consent for a complex, elective neurosurgical procedure
• Manages and documents an unexpected outcome (e.g., patient, care team and risk management communication)
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 5
1. Care for pediatric neurosurgery patients
I. สอบข้อเขียน
• Formulates a diagnostic and management plans for a patient with a functioning CSF shunt and chronic headaches.
• Describes molecular abnormalities associated with CNS congenital anomalies and tumors.
• Describes the differential diagnosis and pathophysiology of acquired and congenital movement disorders.
II. Workplace base evaluation
• Participates in quality improvement for pediatric neurological surgery.
• Formulates a diagnostic and management plans for a patient with a functioning CSF shunt and chronic headaches.
• Counsels expectant parents regarding fetal congenital anomalies.
• Performs surgical stabilization of the spine in a patient aged less than three years.
• Contributes to the peer-reviewed literature in pediatric neurological surgery.
III. Research study
• Systematically reviews treatment outcomes for for pediatric neurosurgical patients.

2. Care for epilepsy and movement disorder Neurosurgery Patients
I. Workplace base evaluation
• Systematically reviews treatment outcomes for epilepsy and/or movement disorders
• Participates in quality improvement for epilepsy and/or movement disorders
• Contributes to the peer-reviewed literature in epilepsy and/or movement disorder treatment

3. Care for Vascular Neurosurgery Patients
I. สอบข้อเขียน
• Systematically reviews treatment outcomes for neurovascular disease
• Contributes to the peer- reviewed literature in cerebrovascular disease
II. Direct observation and 360 evaluation
• Systematically reviews treatment outcomes for neurovascular disease
• Participates in quality improvement for neurovascular disease
• Independently performs advanced procedures
• Contributes to the peer- reviewed literature in cerebrovascular disease
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 5 (ต่อ)
4. Care for TBI patients
I. Work place vase evaluation
• Designs and implements cost- effective patient care pathways with monitoring and feedback mechanisms
• Leads multi- disciplinary patient safety team or initiative
• Leads interdisciplinary care team or clinic
• Mentors colleagues in practice building and administration
• Develops educational curriculum and/or assessment tools
• Independently plans, fund and execute a research program
• Leads or participates in a clinical research trial
• Participates in the peer- review and/or research funding review processes
• Leads or participates in a clinical outcomes registry
• Participates in or develop programs to promote equality of care in vulnerable and underserved patient populations
• Participates in or design physician wellness programs
• Serves as a role model for other practicing and resident physicians for standards of ethical behavior and professionalism
• Participates in or lead institutional ethics board or program, or IRB
• Designs consent instrument for a human subject research study; files an Institution Review Board (IRB) application
• Designs and implements a procedural safety or sign-out exercise
• Designs and implements a team building and communications exercise
• Utilizes EMR with IRB approval to conduct formal clinical research and/or quality improvement (QI); reports results
• Systematically reviews treatment outcomes for TBI
• Participates in quality improvement for TBI care
• Participates in developing a plan for triage in a disaster management scenario
II. Log book
• Reconstructs complex craniofacial injuries

5. Care for degenerative spine disease patients
I. Work place base evaluation
• Systematically reviews treatment outcomes for spinal disorders
• Participates in quality improvement for spinal disorders
• Independently performs advanced procedures
• Contributes to the peer-reviewed literature in spinal degenerative disease
• Evaluates and introduce resource efficiencies for surgical spine care
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แนวทำงกำรประเมิ นผลแพทย์ประจำบ้ำนชัน้ ปี ที่ 5 (ต่อ)
6. Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients
I. Work place base evaluation
• Leads interdisciplinary team in the management of complex spinal disorders
• Contributes to the peer-reviewed literature in spinal trauma, tumor, or infection
• Designs a clinical trial in spinal trauma, tumor, or infection

7. Professionalism
I. Work place base evaluation
• Designs and implements cost- effective patient care pathways with monitoring and feedback mechanisms
• Leads multi- disciplinary patient safety team or initiative
• Leads interdisciplinary care team or clinic
• Mentors colleagues in practice building and administration
• Develops educational curriculum and/or assessment tools
• Independently plans, fund and execute a research program
• Leads or participates in a clinical research trial
• Participates in the peer- review and/or research funding review processes
• Leads or participates in a clinical outcomes registry
• Participates in or develop programs to promote equality of care in vulnerable and underserved patient populations
• Participates in or design physician wellness programs
• Serves as a role model for other practicing and resident physicians for standards of ethical behavior and professionalism
• Participates in or lead institutional ethics board or program, or IRB
• Designs consent instrument for a human subject research study; files an Institution Review Board (IRB) application
• Designs and implements a procedural safety or sign-out exercise
• Designs and implements a team building and communications exercise
Utilizes EMR with IRB approval to conduct formal clinical research and/or quality improvement (QI); reports results
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กำรประเมิ นภำคปฏิ บตั ิ ทกั ษะในกำรผ่ำตัดและทำหัตถกำรทำงประสำทศัลยศำสตร์
ได้ทาการผ่าตัดตามเกณฑ์ขนั ้ ต่าประกอบการประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการ.
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ฉบับ 2560 ดังต่อไปนี้
1. ผ่ำตัดด้วยตนเองภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ในโรคหรือภำวะต่อไปนี้
• Head injury 30 ราย
• Cranial and Spinal Tumor (exclude stereotactic biopsy) 25 ราย
• Spine (degenerative disease, trauma) 25 ราย
• Vascular (spontaneous intracerebral hemorrhage, aneurysm, AVM etc.) 15 ราย
2. ผ่ำตัดด้วยตนเองภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ในโรคหรือภำวะต่อไปนี้ อย่ำงน้ อย 4 ข้อ
• Infection (cranial & spinal) 5 ราย
• Hydrocephalus (age more than 15) 30 ราย
• Stereotactic & Functional Surgery procedure 5 ราย
• Peripheral Nerve 5 ราย
• Children (hydrocephalus and congenital malformation) 5 ราย
• Basic Neurosurgical Technique (ventriculostomy, lumbar drain, etc.) 60 ราย
3. ช่วยผ่ำตัดใน Complex case 60 ราย
• (craniopharyngioma, pituitary adenoma/transphenoidal transcranial approach, vestibular
schwannoma, complex skull basal/posterior fossa meningioma, aneurysm, AVM etc.)
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พฤติ กรรมที่พึงประสงค์และคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
1. มีคุณธรรม ตัง้ มันอยู
่ ่ในศีลธรรม ข้อปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หน้าที่ และมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั งิ าน
3. มีความสามัคคีในการทางาน ทางานเป็ นทีม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
4. มีการขวนขวาย หาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Active and Life long learning)
5. จิตใจเมตตา ต่อผูป้ ่ วย ญาติของผูป้ ่ วย และผูร้ ่วมปฏิบตั งิ าน
6. มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ และผูร้ ่วมงานทุกระดับ ตลอดจนผูป้ ่ วยและญาติ
7. รับฟั ง ยอมรับข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน พัฒนาแก้ไขตนเองอยู่เสมอ
8. มีสมั มาคารวะ ให้เกียรติ เคารพต่อผูอ้ าวุโส ทัง้ ผูท้ อ่ี ยู่ตาแหน่งสูงกว่าและตาแหน่งทีน่ ้อยกว่า
9. มีความคิดทีส่ ร้างสรรค์ พัฒนาตัวเอง พัฒนาระบบการดูแลคนไข้ อย่างสม่าเสมอ
10. มีความเป็ นผูน้ า ในทีมการรักษาพยาบาล
11. มีความสามารถในการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด
12. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน ปฎิบตั งิ านรักษาคนไข้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ
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