
 

 

     หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวชิาวสัิญญวีิทยา 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ                                           หนา้ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวิทยา 

๑. ช่ือหลกัสูตร          ๓ 
๒. ช่ือวุฒิบตัร          ๓ 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ         ๓ 
๔. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๓ 
๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๔ 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร        ๕ 
๗. การรับและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม                     ๒๔ 
๘. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม        ๒๖ 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา                       ๒๗ 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๒๘ 
๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม      ๒๙ 
๑๒.     ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ       ๒๙ 
๑๓.    การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม                                    ๒๙ 
ภาคผนวกท่ี ๑    รายนามคณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑห์ลกัสูตร                                                                ๓๔ 
ภาคผนวกท่ี ๒   เกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น    ๓๕ 
ภาคผนวกท่ี ๓    เน้ือหาสังเขปหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น    ๔๐ 
ภาคผนวกท่ี ๔    Clinical skills  in Anesthesia        ๗๐ 
ภาคผนวกท่ี ๕    Clinical Skills ( EPA, DOPs)       ๙๘ 
ภาคผนวกท่ี ๖     การประเมินเพื่อวฒิุบตัรและการสอบหนงัสืออนุมติั                    ๑๓๙ 
ภาคผนวกท่ี ๗     กิจกรรมวชิาการแพทยป์ระจ าบา้น                  ๑๔๐ 
ภาคผนวกท่ี ๘     เกณฑป์ระเมินร่วมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม                  ๑๕๒ 
ภาคผนวกท่ี ๙     คุณวฒิุอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นวสิัญญีวทิยา                 ๑๕๕ 
ภาคผนวกท่ี ๑๐   ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการสอบ                  ๑๕๗ 

  



3 

 

 

หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวชิาวสัิญญวีิทยา 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

       ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ช่ือหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)           หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
                            ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา  

             คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

         (ภาษาองักฤษ)       Residency training in Anesthesiology Faculty of  Medicine Vajira Hospital  

           Navamindradhiraj University 

๒. ช่ือวุฒิบัตร 
          ช่ือเต็ม 

  (ภาษาไทย)       วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวิทยา 

          (ภาษาองักฤษ)       Diploma of the Thai Board of Anesthesiology 

          ช่ือยอ่ 

           (ภาษาไทย)            ว.ว. สาขาวสิัญญีวทิยา 

           (ภาษาองักฤษ)       Diploma Thai Board of Anesthesiology 

๓. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

๔. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ก าหนดพนัธกิจด้านการศึกษาของหลกัสูตร“เพ่ือสร้างแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านวิสัญญ ี         

ที่มีคุณภาพ  มีจิตสาธารณะและมีมาตรฐานระดับสากล” เพื่อฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นวิสัญญีวิทยาซ่ึงเป็น
สาขาวิชาทางการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีตอ้งอาศยัความรู้อยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง ร่วมกบัความสามารถในการท าหตัถการ     
ท่ีประณีตและซับซ้อนในการดูแลผูป่้วยก่อนผ่าตดั ในระหว่างผา่ตดั และหลงัผา่ตดั รวมถึงการระงบัความรู้สึก หรือ    
ใหย้ากล่อมประสาท การเฝ้าระวงัส าหรับการท าหตัถการต่าง ๆ  การระงบัปวด การดูแลผูป่้วยวกิฤต และการกูชี้พขั้นสูง             
แพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมีความรู้ครอบคลุมเน้ือหาดงักล่าวทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติัเพื่อส าเร็จเป็นวิสัญญีแพทย์
ท่ีสามารถดูแลผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของประเทศไทย 
      นอกจากความรู้และทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยาควรมีความสามารถด้านอ่ืน ๆ              
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ การส่ือสาร
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และปฏิสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการ ความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภยัเพื่อให้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติและเจตคติ    
ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงานและองคก์ร  เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวสิัญญี 

๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวสิัญญีวิทยาตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ      

ขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกั (competency) ทั้ง ๖ ดา้นดงัน้ี 
๑) การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการดูแลดา้นวิสัญญีวิทยาในระยะก่อน ระหว่างและหลงัผ่าตดัรวมทั้งภาวะแทรกซ้อน     
จากการระงบัความรู้สึก 

ข. มีทกัษะในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป เฉพาะส่วนและเฝ้าระวงัระหว่างการระงับความรู้สึก
ส าหรับหตัถการต่างๆ และในผูป่้วยชนิดต่างๆ 

ค. มีทกัษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)  
ง. มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 
จ. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวกิฤต และการบ าบดัทางระบบหายใจ 
      (respiratory care) 
ฉ. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยท่ีมีความปวด 

๒) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น    

      (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย และจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิัญญีวทิยา  
ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวสิัญญีวทิยา  

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 
ข. วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

๔) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพ          

การตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
ง. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางวสิัญญีวทิยา 
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๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ และชุมชน 
ข. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ 

ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

 (continuous professional development)   
ง. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  
ค. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียน         

การดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๖.๑  วธีิการให้การฝึกอบรม  
   ภาควิชาก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมทั้งในภาคปฏิบติั (ตารางท่ี ๑) และภาคทฤษฎี 

(ตารางท่ี ๒) ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้และวดัประเมินผลตามสมรรถนะทั้ง ๖ ดา้น ดงัน้ี 

   ๑). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) ดงัตารางท่ี ๑ 

      ๑.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ 

  ๑.๑.๑ ทกัษะในการดูแลดา้นวสิัญญีวทิยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหวา่ง หลงัผา่ตดั และภาวะแทรกซอ้น 

               จากการระงบัความรู้สึก 

               ๑.๑.๒ ทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไปเฉพาะส่วน และเฝ้าระวงัระหวา่งการระงบัความรู้สึก 

               ในผูป่้วยโรคต่างๆ  

  ๑.๑.๓ ทกัษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)  

๑.๑.๔ ทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย  

๑.๑.๕ ทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวกิฤต และการบ าบดัทางระบบหายใจ (respiratory care)  

   ๑.๑.๖ ทกัษะในการดูแลและรักษาความปวด 
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ตารางที่ ๑  แผนการสอนภาคปฏิบัติ 
สาขาวชิา / เวลา ปีที๑่ ปีที๒่ ปีที๓่ 

เดือน เดือน เดือน 

Eye  ๐.๕ ๐.๕ ๐ 
Orthopedics  ๑.๕ ๑ ๑ 
ENT  ๑ ๐.๕ ๐.๕ 
CVT  ๐ ๑ ๑ 
Neurosurgery ๑ ๐ ๑ 
Plastic  ๐.๕ ๐ ๐.๕ 
OB-Gyn  ๑.๕ ๑ ๑ 
General  ๑ ๐.๕ ๑ 
Urology  ๐.๕ ๐ ๐.๕ 
General/urology  ๐.๕ ๐ ๐ 
General/H&N ๐.๕ ๐.๕ ๐ 
Pediatric  ๐.๕ ๐ ๐.๕ 
ICU  ๑ ๑ ๑ 
Painless   ๐ ๐.๕ ๐ 
Trauma  ๐ ๐ ๐.๕ 
Anes in X-ray ๐.๕ ๐ ๐ 
Elective  ๐ ๑ ๑ 
Cath. Lab & Intervention  ๐ ๐.๕ ๐ 
Outside  ๐ ๐ ๐.๕ 
GI center  ๐ ๐.๕ ๐.๕ 
Pain  ๐.๕ ๑ ๐ 
Chest/cardio  ๐ ๐.๕ ๐ 
Research  ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ 
Elective neuro ๐ ๐.๕ ๐ 
Elective pain ๐ ๐ ๐.๕ 
Pediatric รพ.เดก็ ๐ ๑ ๐ 
Float ๐.๕ ๐ ๐.๕ 

รวม ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 Trauma : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 Elective Pediatrics Anesthesia : สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   

 Elective  Neurological  Anesthesia :โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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 Float : โรงพยาบาลวชิระ 
 Elective : อิสระ (สามารถเลือกไปโรงพยาบาลท่ีมีวสิญัญีแพทยป์ฏิบติังานประจ า) ,หรือหน่วยดูแลรักษาทางระบบ

หายใจ ( Inhalation therapy unit) โรงพยาบาลรามาธิบดี, หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ   
 หน่วยระงบัปวด (Pain) : Acute pain ส าหรับชั้นปีท่ี ๑, ๒ คนละ ๒ สัปดาห์ โรงพยาบาลวชิระ 

                                        : Chronic pain ส าหรับชั้นปีท่ี ๒  คนละ ๒ สปัดาห์ โรงพยาบาลวชิระ 
 Elective pain : Chronic pain ส าหรับชั้นปีท่ี ๓  หน่วยระงบัปวด โรงพยาบาลศิริราช 

ตารางที่ ๒  แผนการสอนทฤษฎ ี

หัวข้อ จ านวน 

ช่ัวโมง/คร้ัง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 

แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๑  
๑.Interhospital lecture จ านวน ๘ คร้ัง  
๒.lecture APS จ านวน ๑ คร้ัง  
๓. lecture ventilator 
๔.workshop APS จ านวน ๑ คร้ัง  
๕.workshop critical appraisal จ านวน ๒ คร้ัง  
๖.workshop anesthetic machine จ านวน ๑ คร้ัง  
๗.workshop Difficult Airway จ านวน ๑ คร้ัง  
๘.workshop Counseling จ านวน ๑ คร้ัง  
๙.workshop simulation  
๑๐.workshop ventilator  
๑๑.workshop IC  
๑๒.CPR  
๑๓.workshop Rapid sequence induction 
๑๔. Safety workplace for resident   
แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๒-๓  
๑.lecture  Pain จ านวน ๕ คร้ัง  
๒.lecture CVT จ านวน ๖ คร้ัง  
๓.lecture ICU จ านวน ๑๐ คร้ัง  
๔.lecture PBL ชั้นปีละ ๕ คร้ัง  
๕.lecture ventilator-R2-3 จ านวน  ๑ คร้ัง  
๖.workshop PNB-R2 จ านวน ๑ คร้ัง/ปี  
๗.โครงการศึกษาดูงานระบบแก๊ส R๒  
๘. ANTS workshop จ านวน ๑ คร้ัง   
๙.workshop ventilator-R๒-๓ จ านวน ๑ คร้ัง 

 

๖.๕ ชม. 
๔ ชม. 
๓ ชม. 
๘ ชม. 
๓ ชม. 
๓ ชม. 
๒ ชม. 
๘ ชม. 
๘ ชม. 
๓ ชม. 
๓ ชม. 
๑๖ ชม. 
๒ ชม. 
๘ ชม. 

 
๒ ชม. 
๑ ชม. 
๑ ชม. 
๑.๕ ชม. 
๑.๕ชม. 
๓ ชม. 
๘ ชม. 
๘ ชม. 
๘ ชม. 

 
การเรียนการสอน  
อภิปรายบรรยายผา่น เคร่ือง
ฉายภาพ  
 
 
Workshop  
อภิปราย บรรยายผา่น เคร่ือง
ฉายภาพ ปฏิบติัจริง กบัผูป่้วย
จ าลองหรือ หุ่นจ าลอง อุปกรณ์
พิเศษ 

 

-คณาจารยป์ระจ าแต่ละ
สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน 
Interhospital 
-คณาจารยป์ระจ าภาควชิา
วสิญัญีวทิยา และ คณาจารย์
ต่างภาควชิาฯ และ 
พยาบาลคณะ 
-งานระดบั การศึกษาหลงั
ปริญญาคณะฯ  
  
 
 
 
-คณาจารยป์ระจ าภาควชิา
วสิญัญีวทิยาและ คณาจารย ์  
ต่างภาควชิาฯ และ พยาบาล 
คณะฯ 

รวมจ านวนช่ัวโมงตลอด ๓ ปีการศึกษา ๒๘๐ ชม.   
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๑.๒ วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 

           ๑.๒.๑ ปีท่ี ๑ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวสิัญญีระดบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัทัว่ไป  

ระบบทางเดินปัสสาวะ ศลัยกรรมกระดูก ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง จกัษุ สูติ-นรีเวช 

โสต ศอ นาสิก และการดูแลผูป่้วยทางวสิัญญีนอกห้องผา่ตดั  

๑.๒.๒ ปีท่ี ๒,๓ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวสิัญญีระดบัซบัซ้อน ไดแ้ก่ 

- การดูแลทางวสิัญญีของแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ในระดบัท่ีซบัซอ้น 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจหลอดเลือดใหญ่ 

และทรวงอก 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมประสาท 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยเด็กและทารกท่ีมารับการผา่ตดัต่างๆ 
- การดูแลผูป่้วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล ปีละ ๑ เดือน 
- การดูแลผูป่้วยปวดเฉียบพลนัและเร้ือรังโดยฝึกประสบการณ์ 

ในหน่วยระงบัปวดทั้งในและนอกวชิรพยาบาล ๒-๔ สัปดาห์ในทุกปี 
- อายุรศาสตร์หน่วยโรคหวัใจและโรคปอด 
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy) 
- วชิาเลือก 

๑.๒.๓ ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การระงบัความรู้สึก 

แบบทัว่ไป  การดูแลทางเดินอากาศหายใจ  มีการฝึกปฏิบติักบัหุ่นจ าลองและช่วงปฏิบติังานเดือนแรก

โดยจะมีอาจารยดู์แลและสอนอยา่งใกลชิ้ดในการปฏิบติักบัผูป่้วยจริง  

๑.๒.๔ จดัส่งอบรมเชิงปฏิบติัการ CPR โดย TRC ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ภายใน ๓ เดือนแรก  

๑.๒.๕ จดัสอนความรู้พื้นฐานแก่แพทยป์ระจ าบา้นทุกคน  

   ๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๑.๓.๑ การสังเกตการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  EPA ๑-๑๗ , DOPs ๑-๘  

๑.๓.๒ การสอบขอ้เขียน MCQ,  MEQ, OSCE, Essay  

   ๑.๓.๓ การสอบปากเปล่า 

๑.๓.๔ ใบประกาศนียบตัรรับรองการผา่นฝึกอบรมจาก TRC  

     ๒). ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
       (Medical Knowledge and Skills) ดังตารางที ่๒ 

๒.๑ มาตรฐานการเรียนรู้  
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๒.๑.๑ วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิัญญีวทิยา  

๒.๑.๒ ความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเช่ียวชาญในสาขาวสิัญญีวทิยา 

๒.๒ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  

๒.๒.๑  แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์

(correlated basic medical science) และวสิัญญีวิทยาทัว่ไป   

๒.๒.๒ แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ และ ๓ เรียนและปฏิบติังานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ 

ของวสิัญญีวิทยา   

๒.๒.๓ แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  

เช่น interesting case, MM conference, journal club และไดฝึ้กหตัถการและเคร่ืองมือใหม่ๆ  

ท่ีใชใ้นวสิัญญีวทิยา 

๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๒.๓.๑ การสอบขอ้เขียน MCQ, OSCE, Essay  

๒.๓.๒ การสอบปากเปล่าและการสังเกตการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  

๒.๓.๓ การประเมินการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการ 

        ๓). การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

  ๓.๑ มาตรฐานการเรียนรู้  

๓.๑.๑ ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 

๓.๑.๒ วพิากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์ 

๓.๑.๓ เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

๓.๒ วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  

๓.๒.๑ ท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study ได ้

โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั/ร่วม  

๓.๒.๒ จดัส่งอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองพื้นฐานวธีิวจิยัและฝึกน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหา 

ในกิจกรรมวชิาการ 

๓.๒.๓ มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม สหวชิาชีพ และบนัทึกขอ้มูล               

ในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๓.๓.๑ การติดตามการด าเนินงานวจิยัตามเป้าหมายและเวลา  

๓.๓.๒ การประเมินวพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์ 
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๓.๓.๓ การสังเกตการปฏิบติังานในการปฏิบติัจริง 

       ๔).  ทักษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๔.๑ มาตรฐานการเรียนรู้  

๔.๑.๑ ทกัษะการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๒ ทกัษะการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการท าหตัถการใหแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นหลงั 

 นกัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ 

๔.๑.๓ ทกัษะการส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา  

เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

๔.๑.๔  มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๕ ทกัษะการเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางวสิัญญีวทิยา 

๔.๒ วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  

๔.๒.๑ ฝึกน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น case conference เป็นตน้  

๔.๒.๒ ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง  

๔.๒.๓ จดัส่งอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย  

๔.๒.๔  ฝึกปฏิบติัในการท างานร่วมกบัผูร่้วมงานทุกระดบั  

๔.๒.๕  แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ ใหฝึ้กปฏิบติัโดยเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วย แพทย ์    

และบุคคลากรอ่ืนท่ีส่งผูป่้วยมาปรึกษา 

๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๔.๓.๑ การประเมินน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการ  

๔.๓.๒ ประเมิน Team & Professional  

๔.๓.๓ การเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการการส่ือสารให้ขอ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย 

 (Counseling Workshop) 

๔.๓.๔ สอบ OSCE   

๔.๓.๕ สังเกตการณ์การปฏิบติังาน 

       ๕).  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้  

๕.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงานเพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน  

๕.๑.๒ ทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Nontechnical skills)    

๕.๑.๓ ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
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(Continuous Professional Development)  

๕.๑.๔ ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕.๒ วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  

๕.๒.๑  จดัส่งอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองจริยธรรมทางการแพทยแ์ละการบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 

๕.๒.๒ พฒันาใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วยโดยเขา้อบรม Anesthesia Non-Technical  

Skills (ANTS) 

๕.๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของภาควชิาและคณะฯ 

๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๕.๓.๑ การเขา้ร่วมอบรม จริยธรรมทางการแพทย ์ 

๕.๓.๒ ประเมิน ANTS  

๕.๓.๓ การติดตามความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

        ๖).  การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 

๖.๑ มาตรฐานการเรียนรู้  

๖.๑.๑  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

๖.๑.๒ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียน 

การดูแลรักษาผูป่้วยให ้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได ้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

๖.๒ วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  

๖.๒.๑ การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพของโรงพยาบาล, patient  safety, crisis  management  

กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัทางวสิัญญี การดูแลและใชเ้คร่ืองมือดา้นวสิัญญี                    

อยา่งมีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย ์ 

๖.๒.๒ แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ น าเสนอการคิดวเิคราะห์โดยระบบเพื่อป้องกนัการเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยความเส่ียงสูง  

๖.๒.๓ แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑-๒ น าเสนอโครงงานเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรสุขภาพและนโยบาย 

การใชย้าระดบัชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๖.๓.๑ อตัราการเขา้ร่วมกิจกรรม ระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

๖.๓.๒ ประเมินผลการน าเสนอในท่ีประชุม  

๖.๒  เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
๑).  ความรู้พื้นฐานของวสิัญญีวทิยา และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง (ภาคผนวกที ่๓) 
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๒). โรคหรือภาวะของผูป่้วย แบ่งเป็น 
ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคญั 
ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑     
และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น ซ่ึงแพทย ์  
ประจ าบา้น  อาจดูแลรักษาได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย            
และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพียง 
ตามทีก่ าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ  (ภาคผนวกที ่๔) 

๓). หตัถการทางวสิัญญีวทิยา แบ่งเป็น 
   ระดับที ่๑  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง   
   ระดับที ่๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้ (ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 
   ระดับที ่๓  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  
   ตามทีก่ าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ  (ภาคผนวกที ่๕) 

  ๔). การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของวสิัญญีแพทย ์[Entrustable professional activity (EPA)] คือ 
๑. การประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการระงบัความรู้สึก  

(Provide pre-anesthetic evaluation and preparation) 
๒. การวางแผนและด าเนินการดูแลผูป่้วยระหวา่งการระงบัความรู้สึก 

 (Provide plan and conduct of anesthesia) 
๓. การใชแ้ละแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยและเคร่ืองมือต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง        

(Use and interpret anesthetic monitoring and equipment) 
๔. การดูแลผูป่้วยระหวา่งและหลงัการระงบัความรู้สึก 

 (Provide intra and post anesthetic care) 
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Airway Management) 
๖. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวสิัญญีวทิยา (Demonstrate technical skills) 
๗. การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
๘. การจดัการภาวะแทรกซ้อนระหวา่งการระงบัความรู้สึกหรือระหวา่งการผา่ตดั  

(Manage peri-anesthetic /peri-procedural complications) 
๙. การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม 

 (Demonstrate communication and team working skills) 
๑๐. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค  

(Demonstrate professionalism and non-technical skills) 
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ตามทีก่ าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ  
ตามก าหนดเวลาทีส่มควรจะท าได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ ๕ 

 
ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ Competency ด้านต่างๆ  
 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 EPA10 

Patient care           
Medical knowledge         

  
Practice based learning & 

improvement 
        

  

Interpersonal & 

Communication skills 
 

  
       

Professionalism           
System based practice 

 
       

  
   

  ๕). การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 

ก. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย,์ ผูร่้วมงาน, 
 ผูป่้วยและญาติ 
๒. การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 
๓. การบอกข่าวร้าย 
๔. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  
๕. การบริหารจดัการ difficult case 
๖. การตระหนกัรู้พื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  
- ค านึงถึงความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วย 

  ๒. พฤตินิสัย 

- ความรับผดิชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์และมีวินยั 
- การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ ผูป่้วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วย

ใหดี้ท่ีสุด 



14 

 

 

- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวชิาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 
- การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
- การดูแลสุขภาพของตนเอง 

                   ๓. จริยธรรมการแพทย ์
- การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวัในทุกกรณี การนบัถือให้เกียรติ สิทธิ          

และรับฟังความเห็นของผูป่้วย  ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษาหรือปฏิเสธ       
การรักษากรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

- การขอความยินยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจ
ไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

- การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

๔. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

- การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 
- การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- การวเิคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วย 

และญาติ 
ค.  การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ (System-based practice) 

- ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกนั
สุขภาพ ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ เป็นตน้  

- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกนัคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย                      
และกระบวนการ Hospital Accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดูแลรักษา  

- ความรู้เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine)  
เช่น นโยบายการใชย้าระดบัชาติ บญัชียาหลกัแห่งชาติ การใชย้าอยา่งสมเหตุผล        
เป็นตน้ 

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย ์
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- หลกัการของการบริหารจดัการ 
- บทบาทของการแพทยท์างเลือก 

  ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-Based Learning) 

- ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั  
- การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวชิาชีพ 
- การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
- การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 
- การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
- การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั  

ราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
๖.๓ การท าวจัิย  ข้ันตอนการท างานวจัิย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
หรือท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน ๓ ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั/ร่วมงาน
วจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

๑.         จุดประสงคข์องการวจิยั 
๒. วธีิการวิจยั 
๓. ผลการวจิยั 
๔. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
๕. บทคดัยอ่ 

คุณลกัษณะของงานวจัิย 
๑. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ 

แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
๒. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม 

การวจิยัในคน และ good clinical practice (GCP) 
๓. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัฯของสถาบนั 
๔. งานวจิยัทุกเร่ือง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง 

และเหมาะสมกบัค าถามวิจยั 
๕. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

 ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยที่เกีย่วข้องกบัผู้ป่วย 
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๑. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวิจยั 
ตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้ินยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้ าเนา            
แก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชุด 

๓. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 
การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าว          
ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

๔. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ 
หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๕. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้นกลบัไปใช้หลกัพื้นฐาน          
๓ ขอ้ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

๑. การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมาน  
กบัผูป่้วย 

๒. การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
๓. การยึดมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทย ์

ตามมาตรฐาน 
ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยา          

ตอ้งบรรลุตามหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึง  

ของการประเมินคุณสมบติัผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรฯ เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม ดงันั้นภาควิชาฯจึงจดัให้มีอาจารย ์             

ท่ีปรึกษาหมุนเวียนในการท าวิจยัรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทยป์ระจ าบา้นตั้งแต่การเตรียม

โครงร่างการวิจยั ไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยั  ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัฯ 

ทั้งน้ีภาควิชาฯและอาจารย์ท่ีรับผิดชอบจะเป็นผูร้ายงานช่ืองานวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา และความคืบหน้า         

ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 

 กรอบการด าเนินงานวจัิยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 
 ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี  

เดือนที่ ประเภทกจิกรรม 

  ๖ จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

  ๙ จดัท าโครงร่างงานวจิยั 
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  ๑๒ สอบโครงร่างงานวจิยั 

  ๑๓ ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ)  

    ๑๕ เร่ิมเก็บขอ้มูล 

  ๒๑ น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 

  ๓๐ วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 

  ๓๑ จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

  ๓๓ ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ  

ใหท้ าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร 

ภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวสัิญญวีิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

          การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น       

ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละ

สถาบนัท่ีให้การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทยป์ระจ าบา้น          

มีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรก่อนว่าจะรับ            

การฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดงักล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้อบรม

จะตอ้งมีผลงานวจิยัโดยท่ีเป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ 

          ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ 

ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้ นมีสิทธ์ิท่ีจะไม่จัดการฝึกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิ                  

ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้สถาบนันั้นตอ้งแจง้ให้แพทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัรเขา้เป็น

แพทยป์ระจ าบา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการให้มีการรับรอง ว.ว. 

ให้มีคุณวุฒิดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากดั สถาบนัสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากร    

จากสถาบนัอ่ืนมาช่วยได ้

          การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผ่านและมีสิทธ์ิได้รับวุฒิบตัรสาขาวิสัญญีวิทยาแล้ว หากมีความประสงค ์    

จะให้ราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตัร สาขาวิสัญญี

วิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมาให ้   

ราชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ ว.ว. ในคร้ังนั้น มีลกัษณะดงัน้ี 

๑. ผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
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 พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งน้ีรายช่ือวารสารท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลดงักล่าวให้พิจารณา ณ วนัท่ีผลงานทางวิชาการ
ไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ไดแ้ก่
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติดงัต่อไปน้ี 

- ฐานขอ้มูลระดบัชาติ ไดแ้ก่ ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; 
TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ คือวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และ     
อยู่ในฐานขอ้มูล ASEAN Citation Index (ACI) และกลุ่มท่ี ๒ คือวารสารท่ีอยู่ระหว่าง              
การปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่นฐานขอ้มูล 
TCI (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html) 

- ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 
   Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then 

academic search premier) 
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
 BIOSIS (http://www.biosis.org) 
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
   H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then    

  H.W.Wilson) 
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
    Social Science Research   

   Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยาไม่มีอาจารยท่ี์ไดรั้บวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดงันั้น การฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นของภาควชิาจึงไม่สามารถจดัการฝึกอบรมโดยมีการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร 
(ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกท่ีเปิดให้มีการฝึกอบรม                
แต่ภาควิชาฯ จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการจดัฝึกอบรมโดยมีการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก           
ในล าดบัต่อไป 

๒. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่  
               ในกรณีท่ี ว.ว. ของท่านไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะน าวา่  

ห้ามใช้ค  าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าวา่ ดร. น าหน้าช่ือตนเอง 

แต่สถาบนัการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ า

สถานศึกษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกนัดงัน้ี 

 ไม่มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก”  จาก ว.ว.  
 ไม่มีอาจารย ์“Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก”  

ดังนั้ นวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯของท่านท่ีได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี            

อาจจะมีค าวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 

เอกสารประกอบคุณวุฒิของอาจารย ์(ภาคผนวกที ่๙)  

๖.๔  จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๓ ปี 

๖.๕  การบริหารจัดการการฝึกอบรม 

๖.๕.๑ ภาควชิามีการจดักระบวนงานการศึกษาและงานบริหารหลกัสูตรดงัแผนผงั 

กระบวนงานการศึกษา 

ปัจจัยภายนอก 
-ความคาดหวงัของบณัฑิตและผูใ้ช ้    -  แผนงานปรับปรุงหลกัสูตร 
-มาตรฐานราชวทิยาลยัและ WFME                       แผนการศึกษา               - รับสมคัรคดัเลือกบุคคล 
  ปัจจัยภายใน            ภาควชิา        เขา้รับการศึกษา 
-แผนยทุธศาสตร์คณะ มหาวิทยาลยั       - จดัการเรียนการสอน 
และภาควชิา            -การประเมินผลการศึกษา 
-ทรัพยากร           -การประเมินการสอน 
-Core competency          -การติดตามบณัฑิต 
 
      ๖.๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ซ่ึงประกอบดว้ย 
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๑. ประธานหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปีและไดรั้บการรับรอง 
จากราชวทิยาลยั  

              ๒. กรรมการในหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ปี  
              ๓. หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการประสานงานการบริหาร
และการประเมินผลส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๑) 

         ๖.๕.๓ สภาวะการปฏิบติังาน 
  กจิกรรมวชิาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการตามท่ีภาควิชาวสิัญญีวทิยาไดจ้ดัไว ้     
ดงัภาคผนวกที ่๗ อยา่งนอ้ย ร้อยละ ๗๐ 

ข้อก าหนดเร่ืองระยะเวลาการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-  การปฏิบติังานนอกเวลาราชการแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องปฏิบติัโดยเฉล่ียอย่างต ่า  ๕ คร้ัง         

ต่อเดือน โดยมีค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามขอ้ก าหนดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นอกจากน้ี ภาควิชา
วิสัญญีวิทยายึดหลักความปลอดภัยของผู ้ป่วย  ดังนั้ น  เพื่ อการดูแลผู ้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ                          
แพทยป์ระจ าบา้นท่ีปฏิบติังาน อยูเ่วรนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๐:๐๐-๐๘:๐๐ น. ให้งดปฏิบติังานกบัผูป่้วย         
ในเชา้วนัถดัไป  

- กรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร  การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร หรือ
การถูกเรียกฝึกก าลังส ารองและการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ตามประกาศของ                  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเร่ือง หลกัเกณฑ์การลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม  อนุญาตให้ลาคลอดได ้    
ไม่เกิน ๖๐ วนั ทั้ งน้ี ในการส่งสอบวุฒิบตัรราชวิทยาลัยฯก าหนดให้ผูมี้สิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบตัรต้องผ่าน             
การฝึกอบรมในหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของการฝึกอบรม จึงอาจตอ้งมีการฝึกอบรมทดแทน 

- ในกรณีท่ีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกินร้อยละ ๘๐ ไม่สามารถส่งสอบวุฒิบตัรตามเวลาท่ีก าหนด

จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมเพิ่มเติม  

- ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานในแต่ละหน่วย เรียนรู้มีระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จ าเป็น 

ตอ้งฝึกอบรมเพิ่มเติม 

        ๖.๖ การวดัและประเมินผล 

   การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีจุดประสงคใ์นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ การฝึกปฏิบติั  การวเิคราะห์  

              และประมวลขอ้มูลแบบองคร์วม ทกัษะและเจตคติ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจึงตอ้งเก็บขอ้มูล  การฝึกอบรมของตนเอง 

              ร่วมกบัภาควชิาวสิัญญีวทิยาใน portfolio เพื่อการปรับปรุงและพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

               ๖.๖.๑ วธีิการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
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ภาควิชาวสิัญญีวทิยาก าหนดใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุม    

ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ดงัน้ี 

มิติที ่๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ีอฝส.ก าหนดโดยอาจารย ์ (ภาคผนวกที ่๕) 

              ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินระหว่างการเรียนและการปฏิบติังานประจ าวนัโดยคณาจารย ์          

ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ซ่ึงวธีิการประเมินใชก้ารซกัถาม การสังเกต การท า case discussion และการท าแบบทดสอบตาม EPA  

มิติที ่๒  การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั  (ผา่น/ไม่ผา่น) 

               ภาควชิาฯ จะจดัใหมี้การสอบประจ าปี ๓ รูปแบบ ไดแ้ก่ 

                ๑.การสอบภาคทฤษฎี โดยมีเกณฑ์ผ่านการประเมินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ก าหนดให้มีการสอบประเมินผล

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี กรณีท่ีผลการประเมินต ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ สามารถขอสอบซ ้ าได ้๒ คร้ัง  

                ๒.การสอบภาคปฏิบติัโดยก าหนดให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับการประเมิน EPA จากการปฏิบัติงาน               

ทุก ๒ สัปดาห์ซ่ึงตอ้งผา่นการประเมินระดบั ๓ ข้ึนไปตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัฯ สามารถขอสอบ EPA ไดต้ั้งแต่

เดือน เมษายน-มิถุนายน ชั้ นปีท่ี ๑ และ ๒ กรณีท่ีสอบไม่ผ่านจะมีการซ ้ าชั้ น โดยจะให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย                   

ท่ีกรรมการก าหนดจนกวา่จะสอบผา่น ส่วนชั้นปีท่ี ๓ ไม่ส่งสอบวฒิุบตัร  

                กรณีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งการอุทธรณ์ผลการประเมิน หรือมีขอ้สงสัยในขั้นตอนการประเมินสามารถ

อุทธรณ์ผลไดต้ามขั้นตอนของภาควชิาวสิัญญีวทิยา (ภาคผนวกที ่๑๐) 

                ๓. การประเมินความประพฤติ  อาศยัการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดระเบียบจะมีการด าเนินการลงโทษโดยพิจารณาจาก

คณะกรรมการฝึกอบรมของภาควิชาวิสัญญีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยใชก้ฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาลวา่ดว้ยวนิยัและบทลงโทษ ซ่ึงอาจมีผลตั้งแต่ พกัการเรียน ถึงยติุการอบรม 

มิติที ่๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย: portfolio 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต้องท าแฟ้มสะสมผลงานร่วมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในการรวบรวมข้อมูล บนัทึก

ขอ้มูลร่วมกนัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการฝึกอบรมโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา        

จะจดัเตรียม electronic portfolio ตามท่ีราชวิทยาลยัฯก าหนดในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลในส่วน                 

ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลใน portfolio ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมินตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยั

วสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

มิติที ่๔  การรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั 

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยาก าหนดให้มี เป้าหมายและระยะเวลาในการด า เนินการวิจัยตามข้อก าหนด                         

ของราชวิทยาลยัฯโดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต้องด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดและส่งผลงานการวิจยัไดท้นัตาม

ระยะเวลาของการฝึกอบรม  
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มิติที ่๕  การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางวสิัญญี 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยาผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ              

ทางวิสัญญีท่ีจดัโดยราชวิทยาลยัฯ อย่างน้อย ๑ คร้ังต่อปี และสามารถขอเขา้ร่วมประชุมวิชาการทางวิสัญญีท่ีจดัโดย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและสถาบนัหลกัอ่ืนๆ ท่ีให้การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ คร้ังต่อปี โดย

คณะกรรมการฝึกอบรมมีหนา้ท่ีในการประสานงาน และแจง้แก่ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 

มิติที ่๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ anesthesia non-technical skills workshop 

 ภาควิชาวสิัญญีวทิยาก าหนดใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งไดรั้บการอบรม counseling และ anesthesia non-

clinical skills workshop และตอ้งผา่นการประเมินหลงัการอบรม 

มิติที ่๗  การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication skills  

โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

 มีการวดัเจตคติและความเป็นมืออาชีพในสาขาวสิัญญี ดงัน้ี 

๑. ผา่นการประเมินตามแบบประเมินภาคปฏิบติัองคร์วม EPA ซ่ึงจะมีเคร่ืองมือวดั  
ความเป็นมืออาชีพและ Non -technical Skill  รวมอยูด่ว้ย และใชก้ารประเมิน Team & Professionalism 

๒. ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ของแพทยสภา ตามประกาศ ๓๔/๒๕๕๕ 

ภาควิชาวสิัญญีวทิยาจดัใหมี้การบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติท่ี ๑-๖ ทั้งรายบุคคล      

และรายสถาบนั แลว้รายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด 

เม่ือผา่นการประเมินตามล าดบัชั้นปี จะมีผลน าไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 

๑.   เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปี  

๒.   เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาจะมีการแจง้ผลการประเมินให้ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมรับทราบซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่าง ๆของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ข้ึน  
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สรุป: แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ตามสัปดาห์ทีฝึ่กอบรมในแต่ละปีการศึกษา) และเกณฑ์ผ่านการประเมิน 

กจิกรรมที ่ วธีิการประเมนิ  สัปดาห์ทีป่ระเมนิ  เกณฑ์ผ่าน  

๑  

- ประเมินจากการสงัเกตในสถานการณ์จริง   

- EPA(selected  activity) ๑-๑๗ 

(สอบซ่อมได ้๒ คร้ัง) 

๒-๕๒  

 

EPA ตอ้งไดร้ะดบั ๓ 

 

๒  

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี อบรมเชิง

ปฏิบติัการ และใบประเมินการปฏิบติังานท่ีหน่วย   

เวชบ าบดัวิกฤต  
๕-๕๒  

การเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่
ร้อยละ ๘๐ 
 ผลประเมินปฏิบติังานผา่น  
 

๓  

- การสอบขอ้เขียน  MCQ MEQ OSCE Essay  
- การสอบปากเปล่า  
  (สอบซ่อมได ้๒ คร้ัง)  

๒๒-๒๖  

๖-๘,  

๑๗-๒๐, ๓๘-๔๒,  

คะแนนมากกวา่ค่าเฉล่ียลบ ๑ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

( Mean -๑SD ) 

๔  

-การสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน 
ในสถานการณ์จริง  
-การประเมินน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและ อภิปรายปัญหา

ในกิจกรรมวชิาการ  

๑-๔๘  

ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ ๖๐ 

๕  
-แบบติดตามการด าเนินงานวจิยัตามเป้าหมาย         

และเวลา  
๑๒-๕๒  

สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

ใน portfolio  

๖  -แบบประเมิน Team & Professional ๕-๕๒  ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ ๗๐ 

๗  

- แบบประเมิน ANTS 

  (Anesthesia non-technical skills)  

 

๕-๕๒  
หวัขอ้การส่ือสาร 

ได ้ระดบั ๓  

๘  

การเขา้ร่วมกิจกรรม  

- CPR  

- ANTS   

- Counselling  

- จริยธรรมการวจิยัในคน  

- จริยธรรมทางการแพทย ์

๕-๕๒  เขา้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐%  

หมายเหตุ :-  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะถือวา่เป็นผูผ้า่นเกณฑ์เม่ือผา่นครบทั้ง ๘ กิจกรรม 

   -  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะสามารถสอบซ่อมได ้๒ คร้ัง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ยกเวน้ การเขา้กิจกรรม

ทางวิชาการ จะตอ้งสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีภาควชิาก าหนด  กรณีท่ีสอบซ่อมไม่ผา่นจะถือวา่ซ ้ าชั้น 
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๖.๖.๒ การเล่ือนช้ันปี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดในขอ้ ๖.๖.๑ มิติท่ี ๒               

ตามระดบัขั้นการประเมินเพื่อการพิจารณาเล่ือนชั้นปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม 

ในกรณีท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินขอ้ใดขอ้หน่ึง ภาควิชาฯไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการดงัน้ี 

  ๑.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมขอสอบซ ้ าไดต้ามขอ้ก าหนดตามมิติท่ี ๒  

  ๒. กรณีไม่ผา่นการสอบซ ้ า คณะกรรมการดูแลหลกัสูตรส่งผลการสอบประเมินแก่ประธานหลกัสูตร

เพื่อร่วมพิจารณาใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ผา่นการเล่ือนชั้น 

๖.๖.๓ การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาวสัิญญวีิทยา  

(ภาคผนวกที ่๖) 

             (๑)  คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ  
- ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  

ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 

(๒) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด  
- บทความงานวจิยัพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวจิยัในมนุษย ์  
- เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน   

(๓)  วธีิการประเมินประกอบดว้ย  
- การสอบขอ้เขียน ตอ้งผา่นเกณฑท์ั้ง ๒ ส่วน คือ 

๑. ปรนยั (multiple choice question; MCQ) 
๒. อตันยั (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) 

- ประเมินภาคปฏิบติัประกอบดว้ย 
๑. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  
๒. ผลการปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

- การสอบปากเปล่า  
- การประเมินผลงานวจิยั  
เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินผลการประเมิน ใชเ้กณฑร้์อยละ ๖๐ หรือ 
โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวสิัญญีวทิยา 

๗.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   
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- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

- ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี ในกรณีท่ีมีตน้สังกดั  
- ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี และผา่นการใชทุ้น ๑ ปี กรณีท่ีเป็นผูส้มคัรอิสระ 

     ๒) มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์แพทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

    ๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          ๑) ภาควชิาไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมดงัต่อไปน้ี 

    ๑.๑ แพทยห์ญิงสุจารีย ์ ภู่พิพฒัน์ภาพ 

    ๑.๒ แพทยห์ญิงพรสิริ  วรรณดิลก 

    ๑.๓ นายแพทยปิ์ยศกัด์ิ  วทิยาบูรณานนท ์

    ๑.๔ แพทยห์ญิงชมพูนุท  ปธนสมิทธ์ิ 

    ๑.๕ แพทยห์ญิงเกศลมยั  สายแวว 

  เกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาโดยขอ้ก าหนดตามเกณฑ์แพทยสภาและการประเมินร่วม      

ตามขอ้ก าหนดดงัภาคผนวกที่ ๘ การให้คะแนนในการประเมิน  คณะกรรมการประเมินตามหัวขอ้ท่ีก าหนด และส่ง

เอกสารการประเมินของผูส้มคัรเพื่อรวบรวมคะแนน ผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บการคดัเลือกตามล าดบั  

         ๒) การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ภาควิชายึดหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดงันั้น เม่ือได้

รายช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีการประกาศแก่ท่ีประชุมภาควิชาฯ และกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาสามารถดูผล   

การประเมินไดก่้อนการประกาศผลการคดัเลือก   

        ๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วน   

ปีละ ๑ คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ๑ คน ท่ีก าหนด

ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
งานบริการ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละ ต่อ จ านวนอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 

 ๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ 
การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยในห้องผา่ตดั  ๒๕๐   ๕๐๐  ๗๕๐  ๑๐๐๐ ๑๒๕๐ 
การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยนอกและ/หรือ 
นอกห้องผา่ตดั 

๒๐  ๓๐  ๔๐  ๕๐ ๖๐ 

การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรม  ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 
การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 
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ภาควิชา ฯ จึงมีแผนการเปิดใหมี้การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
    ๘.๑.  คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม 

- ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวิทยา   

- ประธานคณะกรรมการตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นวสิัญญีวทิยาอยา่งนอ้ย ๕ ปี 
ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ 

    ๘.๒.  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบติังานด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๒ ปีภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัร

หรือหนงัสืออนุมติั ฯ 

๘.๒.๒  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ตอ้งมีจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมปฏิบติังานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม       

๑ คน หากมีจ านวนอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้โดย                    

มีขอ้ก าหนดดงัน้ี 

  ๘.๒.๒.๑ จ านวนอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารยเ์ตม็เวลา 

๘.๒.๒.๒  ภาระงานของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาแต่ละคนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของภาระงาน   

อาจารยเ์ตม็เวลา 

๘.๒.๓ ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

            ภาควชิาฯ ไดก้ าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมให้สอดคลอ้ง

กับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมท่ีชัดเจน                       

โดยครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

รายช่ืออาจารยใ์นภาควิชาฯ พร้อมคุณวฒิุการศึกษา (ภาคผนวกที ่๙) 

๘.๒.๔ การระบุหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย์ 

            คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก าหนดให้สัดส่วนการปฏิบติังานของอาจารยต์ามพนัธกิจเป็น ๕ ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการศึกษา ดา้นการวิจยั ดา้นการบริหารและดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

เป็นอตัราส่วนร้อยละ ๓๕:๓๕:๒๐:๕:๕  โดยภาระงานดงักล่าวจะได้รับการประเมินสมรรถนะรายบุคคล      

ทุก  ๑ ปี 

๘.๒.๕ ระบบพฒันาอาจารย์ 
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 ระบบพฒันาอาจารยข์องภาควชิาฯ ประกอบดว้ย 

๑. การพฒันาดา้นการแพทย ์โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลไดก้ าหนดให้อาจารยแ์พทยมี์หนา้ท่ีในการ

ใหบ้ริการทางวสิัญญีวิทยา ตามมาตรฐานของราชวทิยาลยัฯ และศึกษาเพิ่มเติมดา้นวสิัญญีเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ในดา้นต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนบัสนุนให้อาจารยแ์พทยศึ์กษาเพิ่มเติมระดบัปริญญาเอก

สาขาวสิัญญีวทิยาหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๒. การพฒันาดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา  ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก าหนดใหอ้าจารยแ์พทยต์อ้งเขา้ร่วม

อบรมหลกัสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาใน  ๒ ระดบัคือ 

  ๒.๑ การพฒันาศกัยภาพอาจารยข์ั้นพื้นฐานส าหรับอาจารยใ์หม่ โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

               การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่อาจารยแ์พทยปี์การฝึกอบรมละ ๑ คร้ัง 

 ๒.๒ การพฒันาดา้นแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นสูงส าหรับอาจารยแ์พทยปั์จจุบนั ทั้งก่อนปริญญาและหลงั 

               ปริญญาเดือนละ ๑ คร้ัง  

๘.๒.๖ การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ภาควิชาฯจะก าหนดให้

มีการประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมเพื่อประเมินจ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมตามสัดส่วน                

ท่ีก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ และแจ้งแก่ท่ีประชุมภาคเพื่อคงคุณภาพ                  

การฝึกอบรมไว ้  

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
๙.๑   ภาควชิาฯ มีส านกังานภาควชิาฯ ซ่ึงเป็นหอ้งพกัอาจารย ์และสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีห้องสอน
ภาคทฤษฎี และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนอยูท่ี่อาคารผา่ตดัชั้น ๕ 
๙.๒   งานบริการระงบัความรู้สึก จ านวนเฉล่ีย ๒๐ หน่วยบริการต่อวนั ซ่ึงหน่วยบริการส่วนใหญ่อยูใ่นอาคาร
ผ่าตดัชั้น ๕ นอกจากน้ี ยงัให้บริการท่ีอาคารผ่าตดัชั้น ๔ ในหน่วยส่องกล้อง ๒ หน่วย   อาคารสูติกรรม             
๔ หน่วย  อาคารเพชรรัตน์ชั้น ๓ จ านวน ๒ หน่วย และในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาคารเพชรรัตน์ชั้น ๕      
จะเปิดบริการเพิ่ม จ  านวน ๑๐ หน่วย  นอกจากน้ีการบริการทางวิสัญญีนอกห้องผา่ตดัไดเ้ปิดบริการแก่ ภาควิชา
รังสีวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์โดยจะมีอุปกรณ์ในการระงบัความรู้สึกและเฝ้าระวงัครบตามมาตรฐาน     
ทุกหน่วยบริการ และย ังมี อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เ ช่น Ultrasound, 
Transesophageal echocardiography และมี  Airway Instrument อ่ืนๆ  เพื่อสนับสนุนให้การบริการระงับ
ความรู้สึกมีความปลอดภยัมากข้ึน มี Siman manikin และ Airway manikin ส าหรับสอนและฝึกปฏิบติัก่อน
ปฏิบติักบัผูป่้วยจริง  เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรียน การสอนและการวิจยั คณะแพทยฯ์ มีการติดตั้ง WIFI  ๓๐๐ 
จุด สามารถค้นคว้าและศึกษา ณ ทุกหน่วยงานบริการ ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์ 
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๙.๓   การดูแลผูป่้วยวิกฤต ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะได้มีการหมุนเวียนไปยงัหน่วยเวชบ าบดัวิกฤต          
ซ่ึงภาควิชาเป็นกรรมการร่วมในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด รวมทั้งผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รียนรู้
เพิ่มเติมจากหน่วย HDU ของภาควชิาฯ ท่ีจะเปิดบริการในเดือนตุลาคมปี ๒๕๖๒ 
๙.๔   ภาควิชาฯ มีการปฏิบติังานแบบสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงต้องมีการท างานร่วมกันกับศลัยแพทย์ แพทย ์      
ประจ าบา้น พยาบาลวสิัญญีและพยาบาลในหน่วยบริการต่างๆ 
๙.๕   ภาควชิาฯ ไดจ้ดัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ฯ และแพทยป์ระจ าบา้นสาขา
อ่ืนๆ ดงันั้น ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจึงจะได้ฝึกการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ในสาขาวชิาท่ีฝึกอบรม และถ่ายทอดขอ้มูลสู่ผูอ่ื้น 
๙.๖   ภาควชิาฯ จดัช่วงเวลาในการท าวิจยัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยมีอาจารยแ์พทยเ์ป็นผูส้นบัสนุนการวิจยั 
ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ฯมีหน่วยวจิยัเพื่อใหค้  าปรึกษาในการจดัท าวิจยั เพื่อการบูรณาการความรู้สู่การวจิยั 
๙.๗   ภาควิชาฯ เข้าร่วมในคณะกรรมการแพทยศาสตร์ของคณะ และได้รับการตรวจประเมินเพื่อพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  จึงมีการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม             
ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์และพร้อมในการส่งอาจารย์ของภาควิชาฯ เขา้ร่วมอบรมการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามเกณฑข์องคณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
๙.๘   การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืนๆ ในประเทศผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม                
ในสถาบนัท่ีภาควิชาฯ ก าหนดให้เป็นสถานฝึกอบรมร่วม ในการดูแลผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยอุบติัเหตุ และการระงับปวด               
ดังแสดงในหลักสูตรข้างต้น  ส่วนการฝึกอบรมในต่างประเทศผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแจ้งแก่
คณะกรรมการฝึกอบรมก่อนขอไปอบรมดูงานล่วงหนา้เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
๙.๙   การโอนผลการฝึกอบรมไปยงัสถาบนัอ่ืนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ซ่ึงไม่สามารถโอนยา้ยหลกัสูตรการฝึกอบรมได ้
 การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ภาควิชาฯด าเนินการให้ แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรทุกปลายปี
การศึกษาโดยครอบคลุม  
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสาธารณสุข 
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- สถาบนัฯร่วม 
- ขอ้ควรปรับปรุง 
นอกจากน้ียงัมีแผนด าเนินการหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานจากนายจา้งหรือผูใ้ช้
บณัฑิต และวสิัญญีแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานประมาณ ๖ เดือนถึง ๑ ปีเพื่อใชใ้น   
การประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตรร่วมดว้ย 

๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
      หลงัจากไดข้อ้มูลการประเมินหลกัสูตร ภาควิชาจะน าเขา้ประชุมในคณะกรรมการฝึกอบรมและ วิเคราะห์สรุป
เป็น ขอ้ดี และ ขอ้ควรปรับปรุงน าเสนอในท่ีประชุมอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อการพฒันาในอนาคตทุกปลายปี
การศึกษา และจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ทุก ๕ ปี  เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง แจ้งผลการ
ทบทวน และการพฒันาให้ราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน 
/ พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ทุก ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวน / พฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- ภาควิชาฯมีแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆไดแ้ก่     
การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดั     
การประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์  การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จ                
การฝึกอบรมในแต่ละระดบัเม่ือจบการฝึกอบรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล          
จะเป็นผูอ้อกประกาศนียบตัรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมในเบ้ืองตน้ท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดง    
การผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- ภาควิชาฯ ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา          
เป็นผูท้บทวนและวางแผน 

- ภาควิชาฯ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ                 
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ภาควิชาฯ จดัให้มีให้มีจ  านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน ด้านอ่ืนๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีการประเมินสถาบนัฝึกอบรมและมีการประกนัคุณภาพ  
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี  
๑๓.๑.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรม โดยวางแผนให้มีการจดัระบบและกลไก             
การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุกปี  
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๑๓.๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ                     
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี  
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           ภาคผนวกที่  ๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

          สาขาวสัิญญวีิทยา  

คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญา สาขาวสัิญญวีทิยา วาระปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

แพทยห์ญิงสุจารีย ์    ภู่พิพฒัน์ภาพ   ประธาน 

แพทยห์ญิงพรสิริ    วรรณดิลก   กรรมการ 

        แพทยห์ญิงชมพูนุท    ปธนสมิทธ์ิ   กรรมการ 

แพทยห์ญิงธนาวดี          ธีรัชฌานนัท ์                 กรรมการ 
        แพทยห์ญิงเกศลมยั    สายแวว   กรรมการและเลขานุการ 
       หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีละ ๑ คน 
โดยหน้าทีก่ารปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 

๑. แพทยห์ญิงสุจารีย ์ ภู่พิพฒัน์ภาพ 
๑.๑ วางแผนตามยทุธศาสตร์และพนัธกิจของภาควชิาวสิัญญีวทิยาคณะแพทยศ์าสตร์วชิรพยาบาล 

        ๑.๒ ติดตามก ากบัดูแลเพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย น าผลมาวิเคราะห์และน ากลบัไปปรับปรุงผลงาน 

๑.๓ ร่วมพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

          ๑.๔ ดูแลสนบัสนุนกิจกรรมแพทยป์ระจ าบา้น 

        ๑.๕ ร่วมดูแลโครงการ Simulation และ Anesthesia Non-technical Skill   

๒. แพทยห์ญิงพรสิริ  วรรณดิลก 
๒.๑  เป็นอาจารยป์ระจ าชั้นปี ๑  
๒.๒ ส่ือสารกบัอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น อาจารย ์กรรมการบริหารของภาควชิาวสิัญญีวทิยาและคณะ 
๒.๓  ดูแลขอ้สอบและการจดัสอบ OSCE 
๒.๔  ดูแลโครงการพฒันาแพทยป์ระจ าบา้น 
๒.๕ จดัตารางการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นทุกปีการศึกษา 
๒.๖ ร่วมพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

๓. แพทยห์ญิงชมพูนุท ปธมสมิทธ์ 
๔.๑  เป็นอาจารยป์ระจ าชั้นปีท่ี ๒  
๔.๒ ดูแลความเส่ียงทางการศึกษาของแพทยป์ระจ าบา้น 
๔.๓  ดูแลขอ้สอบและการจดัสอบ Oral 
๔.๔ จดัตาราง Academic Activity 

      ๔. แพทยห์ญิงธนาวดี ธีรัชฌานนัท ์
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๔.๑  เป็นท่ีปรึกษาจดัการพฒันาแกไ้ข มคอ. 
                       ๔.๒ ร่วมพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

 ๕. แพทยห์ญิงเกศลมยั สายแวว 

๕.๑  เป็นอาจารยป์ระจ าชั้นปีท่ี ๓ 

๕.๒ จดัตารางการปฏิบติังานแพทยป์ระจ าบา้นทุกปีการศึกษา 
๕.๓  กรรมการดูแลการจดัสอบ MCQ และ OSCE 

                       ๕.๔ ร่วมพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น 

         ๕.๕ ประสานงานและติดตามกิจกรรมจากราชวทิยาลยัวิสัญญีแพทย ์

 ๖. ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้น 

         ๖.๑ เขา้ร่วมประชุมพิจารณาการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้น 

         ๖.๒ ร่วมพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น 
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ภาคผนวกที ่ ๒ 
เกณฑ์การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวสัิญญวีิทยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาวสัิญญวีิทยา 
๑. เกณฑ์ทั่วไป 
 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  ก าหนดให้หลักสูตร       
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรม                
เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา  
๒. เกณฑ์เฉพาะ 
 ภาควิชาฯ ขอเปิดการฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา  โดยผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์                 
แห่งประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จ านวนและการกระจายผูป่้วย มาตรฐานการให้บริการ และผูใ้ห้        
การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบ                      
ของราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดงัน้ี 

๒.๑. มีสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีเ่พียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม  
      ภาควชิามีการบริการทางวิสัญญีใหแ้ก่ภาควิชาต่างๆ โดยมีจ านวนห้องผา่ตดัแบ่งตามหน่วยงานดงัน้ี 

  
ตึก – ชนิดการผา่ตดั / การบริการ จ านวนห้องผา่ตดั / การบริการวสิัญญี  

ตึกผา่ตดัชั้น ๔ ( ศูนยส่์องกลอ้ง) ๒ 
ตึกผา่ตดัชั้น ๕ (ศลัยกรรม) ๗ 
ตึกผา่ตดัชั้น ๖ (ออร์โธปิดิกส์ ศลัยกรรมระบบประสาท
ศลัยกรรมหวัใจและหลอดเลือด) 

๗ 

ตึกผา่ตดัสูติกรรม ๔ 
ตึกเพชรรัตน์ ชั้น ๓ 
 (Cardiac catheterization, Neurological intervention) 

๒ 

ตึกมหาวชิราวธุชั้น ๒ (CT) ๑ 
อาคาร MRI ๑ 
หอผูป่้วยวกิฤต ตึกผา่ตดัชั้น ๔ ๙ 
หอผูป่้วยวกิฤต ตึกเพชรรัตน์ชั้น ๔ ๗ 
หอผูป่้วยวกิฤต ตึกเพชรรัตน์ชั้น ๗ ๑๐ 
ตึกเพชรรัตน์ชั้น ๕(แผนเปิดบริการปี ๒๕๖๒) ๑๐ 
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๒.๒. มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 
ภาควิชาฯ มีแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร และหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยาจากแพทยสภาจ านวน ๑๓ คน  และมีประธานการฝึกอบรมปฏิบติังานทางดา้นวิสัญญีวิทยา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี  ดงัตารางแสดง 

ล าดับ

ที่ 

       รายนามอาจารย์แพทย์                        คุณวุฒิ วนับรรจุ 
(ระยะเวลาบรรจุ
ถึง ๓๑ ต.ค. 
๒๕๖๑) 
 

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน

วสัิญญี 

(ปี) 

๑ อาจารย ์สุจารีย ์ ภู่พิพฒัน์ภาพ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา)  

๑ ก.พ. ๒๕๕๑ 
(๑๐ปี ๘ เดือน) 

๑๓ 

๒ อาจารย ์พรสิริ  วรรณดิลก พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา),  

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) , 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับการ

ผา่ตดัหวัใจหลอดเลือดใหญ่และ

ทรวงอก) 

๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๐ ปี ๕ เดือน) 

๑๑ 

๓ อาจารย ์พลอยนภสั  ล้ิมพนัธ์อุดม พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวทิยา), 

 ว.ว.(วสิัญญีวิทยา),  

 ว.ว.(เวชบ าบดัวกิฤต), 

๑ ก.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๑ เดือน) 

๘ 

๔ อาจารย ์ปิยศกัด์ิ  วทิยาบูรณานนท ์ พบ., ป. ชั้นสูง (วสิัญญีวทิยา), 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยา),  

Cert. Anesth, Training in Pain 

๑ มิ.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๔ เดือน)

๘ 

๕ อาจารย ์ชมพูนุท  ปธนสมิทธ์ิ พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา),  

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) , 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาสาหรับการ

ผา่ตดัหวัใจหลอดเลือดใหญ่และ

ทรวงอก) 

๘ พ.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๕ เดือน)

๗ 

๖ อาจารย ์ศิริพร  ศิระเกลา้ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗ 

๗ อาจารย ์ธนาวดี  ธีรัชฌานนัท์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , ๒ ก.ค. ๒๕๕๐ ๗ 
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ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

Clinical fellowship on 

neuroanesthesia  

  of  Mainz Germany 

อ.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับผูป่้วย

โรคทางระบบประสาท) 

(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๘ อาจารย ์เกศลมยั  สายแวว พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา), 

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับผูป่้วย

โรคทางระบบประสาท) 

๑ ก.พ. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๘ เดือน) 

๗ 

๙ อาจารย ์ รัชยา  วีระยทุธวฒันะ 
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๑ -๓๐ มิ.ย. ๖๓) 

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๕ เดือน) 

       ๔  

๑๐ อาจารย ์ ปรัชญว์ไิล  นุชประมูล 
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๐ -๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ต.ค. ๒๕๕๗ 
(๔ ปี ๑ เดือน) 

๔ 

๑๑ อาจารย ์ สุกานดา  เจนจรัตน์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(๕ ปี ๔ เดือน)

๑.๕ 

๑๒ อาจารย ์ วิรชชั  สนัน่ศิลป์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๓ ก.ค. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๓ เดือน)

๑.๕ 

๑๓ อาจารย ์ กรกนก  ยุวพฒันวงศ์ พบ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ก.ค. ๒๕๕๗ 
(๔ ปี ๓ เดือน) 

๐.๕ 

๑๔ อาจารยว์นชัพร สุจริตธรรม พบ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
(๑ เดือน) 

๐.๕ 

๑๕ อาจารย ์ ศิถี  ชุมทอง พบ.  

(ลาศึกษาวสิัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ 
( ๓ปี ๓ เดือน) 

๐ 

๑๖ อาจารยภิ์ญญดา  พิสุทธ์ิเจริญ พบ. 

(ลาศึกษาวสิัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ 
(๒ ปี ๔ เดือน) 

๐ 
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๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัด จ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 
เกณฑก์ารรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรม 

 
งานบริการ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละ ต่อ จ านวนอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ 
การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยในห้องผา่ตดั  ๒๕๐   ๕๐๐  ๗๕๐  ๑๐๐๐ ๑๒๕๐ 
การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยนอกและ/หรือ 
นอกห้องผา่ตดั 

๒๐  ๓๐  ๔๐  ๕๐ ๖๐ 

การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรม  ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 
การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 
 

ภาควิชาฯ มีปริมาณงานบริการทางวสิัญญีดงัน้ี  

 
ล าดับที ่

 
จ านวนหัตถการ/ภาระงานบริการ (คร้ัง) 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑ การบริการทางวสิัญญีเพื่อการผา่ตดัส าหรับผูป่้วยใน ๗,๖๒๖ ๗,๙๐๑ ๘,๔๒๘ 

๒ การบริการทางวสิัญญีเพื่อการผา่ตดัส าหรับผูป่้วยนอก ๒๖ ๓๒ ๒๔ 

๓ การบริการทางวสิัญญีนอกห้องผา่ตดั ๑๙๒ ๒๐๑ ๒๒๑ 

๔ การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วย elective ๕,๗๑๘ ๕,๗๕๐ ๖,๑๔๙ 

๕ การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วย emergency ๑,๙๓๔ ๒,๑๘๓ ๒,๓๐๔ 

๖ การบริการทางวสิัญญีทั้งหมด ๗,๘๔๔ ๘,๑๓๔ ๘,๖๗๔ 

๗ การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรม    ๑,๐๐๒ ๑,๑๗๙ ๑,๒๙๕ 

๘ การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดเฉียบพลนั ๐ ๐ ๘๒ 

๙ การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดเร้ือรัง ๐ ๐ ๔๑๒ 

 

จากขอ้มูลการบริการดงัตารางแสดง ภาควิชาฯ มีแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

เป็น จ านวน ๓ คน 

๒.๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน 
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 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและภาควชิาฯมีห้องปฏิบติัการท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนในการฝึกอบรม
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งมีหน่วยวจิยัท่ีสามารถสนบัสนุนและรองรับงานวจิยัได ้   

๒.๕. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกบัการฝึกอบรม 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและภาควชิาฯ มีบริการหอ้งสมุดและเวชสารสนเทศท่ีพร้อมส าหรับ         

การฝึกอบรม เป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพทย ์
๒.๖. มีกจิกรรมวชิาการ 

ภาควิชาฯ จดัใหมี้กิจกรรมวชิาการ ไดแ้ก่  
๑. การประชุมวิชาการในภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๔ คร้ัง ไดแ้ก่ journal club, interesting 

case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นตน้ 
๒. การประชุมร่วมระหวา่งภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๑ คร้ัง 
๓. การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ 
๔. สนับสนุนให้แพทย์ผูเ้ข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการท่ีจัดโดยสถาบันหลักอ่ืนๆ ท่ีได้รับ                

การรับรองโดยราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
กิจกรรมวชิาการภายในภาควิชาฯ ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญีวทิยา 

- Interdepartment conference – วนัพุธ สัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือน 

- Topic review – วนัศุกร์ สัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือน 

- Interesting case – วนัศุกร์ สัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือน 

- M&M conference – วนัศุกร์ สัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือน 

- Journal – วนัพุธ, ศุกร์ อ่ืนๆ ของเดือน 

- Staff-resident meeting - วนัพุธ สัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือน 

Resident ๑-๓ ท า activity ๕ คร้ัง/ปี แบ่งเป็น  

- Interdepartment conference ๑ คร้ัง 

- Topic review ๑ คร้ัง 

- Interesting case ๑ คร้ัง 

- M&M conference ๑ คร้ัง 

- Journal ๑ คร้ัง 
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ตารางน าเสนอกจิกรรมทางวิชาการภายในภาควชิาวสัิญญีส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
 

 จนัทร์ องัคาร พุธ (13.00-14.00 น.) พฤหสั 
บดี 

ศุกร์ (8.00-9.00 น.) 

สัปดาห์ท่ี 1   Interdepartment 
conference/  
Acute pain conference/ 
Research progression day/  
SDL/  
Journal (staff) 

 Topic review 

สัปดาห์ท่ี 2   Morning report  Interesting case 
สัปดาห์ท่ี 3   Journal (resident)  Journal (resident) 
สัปดาห์ท่ี 4   Staff & Resident meeting  Morbidity & Mortality 

conference 
 

๓. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น โดยขออนุมติั
จากแพทยสภา และราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดการฝึกอบรมและขอเป็นสถาบันหลัก                    
ในการฝึกอบรมโดยจดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลา       
ไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลกัสูตร 

 
 
 



40 

 

 

ภาคผนวกที ่ ๓ 
เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวสัิญญวีิทยา 
 

จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
I   BASIC SCIENCES ประกอบดว้ย 

1. Anatomy 

1.1. Respiratory system 

1.1.1. Nose 

1.1.2. Pharynx :  subdivisions, innervations 

1.1.3. Larynx 

1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages 

1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis 

1.1.3.3. Differences between infant and adult  

1.1.4. Trachea :  structures and relationships in neck and chest 

1.1.5. Lungs :  divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary circulation, 

microscopic anatomy 

1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles  

1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, cardiac conduction 

system, blood supply of other major organs 

1.3. Nervous system 

1.3.1. Brain :  major nuclei and pathways, respiratory center, cerebral circulation, circle of  Willis, 

venous drainage 

1.3.2. Spinal cord and spine :  variations in vertebral configurations, spinal nerves, blood supply 

1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces  

1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions 

1.3.5. Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 

1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures 



41 

 

 

1.3.5.3. vagal reflex pathways 

1.3.6. Carotid and aortic bodies, carotid sinus 

1.4. Musculoskeletal system 

1.4.1. Bone 

1.4.2. Muscle 

1.4.3. Joint 

1.5. Anatomical landmarks 

1.5.1. Neck: cranial nerves, tracheotomy site, cricoid membrane, internal and external jugular veins, 

thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion. 

1.5.2. Chest: pulmonary segments and lobes, cardiac landmarks and auscultation sites, subclavian vein, 

diaphragm. 

1.5.3. Vertebral column, ligaments, spinal cord and related structures. 

1.5.4. Extremities:  relationship of bones, nerves and blood vessels. 

1.6. Imaging anatomy related to anesthesia :  plain X-ray, CT, MRI, ultrasonography 

1.7. Anatomy for anesthetic procedures :   

1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 

1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 

1.7.1.2. Common peripheral and brachial plexus block; femoral nerve block, wrist block, ankle 

nerve block 

1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

1.7.2. Vascular access: central and peripheral veins, arteries. 

2. Physiology 

2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes 

2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time constants, spirometry, 

static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2 uptake, CO2 production, body 

plethysmography, exercise testing.  
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2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops and hysteresis, 

surfactant, La Place law resistances ; principles of gas flow measurement, methods of 

measurement, regulation of airway caliber, work of breathing  

2.1.3. Ventilation – perfusion : distribution of ventilation, distribution of perfusion, hypoxic pulmonary 

vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications of A-aDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, 

lung scan  

2.1.4. Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation, diffusion hypoxia  

2.1.5. Blood gas transport :  

2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50, respiratory enzymes, 

Hb as a buffer, 2,3 – DPG  

2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation curve, acid – 

base balance, acid – bass compensation, Bohr effect  

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  

2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral chemoreceptors, 

proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and innervation, CO2 and O2 response 

curves 

2.1.7. Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune. 

2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia 

2.2. Cardiovascular system 

2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG, heart sounds, 

valve action, impulse propagation, electrophysiology 

2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure, force, 

velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement limitations, cardiac 

output and its determinants and regulation, mixed venous O2 tension and saturation, myocardial 

oxygen utilization 

2.2.3. Venous return :  venous tone and its controlling factors, muscle action, intrathoracic pressure, 

body position, blood volume 
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2.2.4. Blood pressure :  systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure, systemic and 

pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular resistance, blood viscosity, 

baroreceptor function 

2.2.5. Microcirculation  :  capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post capillary sphincter 

control, viscosity, rheology 

2.2.6. Organ perfusion  :  cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver, splanchnic, hepatic, 

muscle and skin, uterine and placental 

2.2.7. Regulation of circulation and blood volume 

2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis 

2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes 

2.2.7.3. Hormonal control  

2.3. Central and peripheral nervous system 

2.3.1. Brain 

2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization 

2.3.1.1.1. EEG :  wave patterns, frequency and amplitude, raw and processed, sleep, 

convulsions, O2 and CO2 effects 

2.3.1.1.2. Brain death 

2.3.1.1.3. Depth of anesthesia 

2.3.1.1.4. Memory and consciousness 

2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials  

2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects, 

2.3.1.2. Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule, cerebellum, brain stem, 

reticular activating system             

2.3.1.3. Cerebral blood flow  

2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral metabolic rate for O2 

(CMRO2); inverse steal; gray and white matter  

2.3.1.3.2.      Autoregulation : normal, altered, and abolished  
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2.3.1.3.3.      Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose effects, effects of 

brain trauma or tumors 

2.3.1.4. Cerebrospinal fluid  

2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure 

2.3.1.4.2. Blood brain barrier, active and passive molecular transport across, causes of 

disruption  

2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance 

2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP) 

2.3.1.5.1. Factors affect ICP. 

2.3.1.5.2. Monro-Killie hypothesis 

2.3.1.5.3. Response of increased ICP 

2.3.1.5.4. Adverse effects of intracranial hypertension 

2.3.2. Spinal cord  :   

2.3.2.1. General organization  

2.3.2.2. Spinal reflexes  

2.3.2.3. Spinal cord tracts  

2.3.2.4. Evoked potentials  

2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission 

2.3.3.1. Morphology of receptors 

2.3.3.2. Mechanism of membrane potential  

2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux  

2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of action, 

transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic functions 

2.3.4. Autonomic nervous system 

2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses, termination 

of action 

2.3.4.2. Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses,  

termination of action 
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2.3.4.3. Ganglionic transmission 

2.3.4.4. Reflexes:  afferent and efferent limbs 

2.3.5. Pain mechanism and pathway :   

2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons 

2.3.5.2. Peripheral and central sensitization 

2.3.5.3. Dorsal horn modulation and related receptors ie. opioid, glutamate, GABA receptors 

2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission  

2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and transmission, influences 

on pain perception  

2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception 

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems 

2.4.1. Dual blood supply and its regulation 

2.4.2. Metabolic and synthetic functions  

2.4.3. Excretory functions 

2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion 

2.4.5. Liver function tests 

2.5. Renal and Urinary systems 

2.5.1. Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion  

2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, renin-angiotensin 

aldosterone system 

2.5.3. Regulation of acid – base balance  

2.5.4. Drug excretion 

2.5.5. Renal function tests 

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis 

2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes i.e. sodium, potassium, 

calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  

2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 

2.6.3. Regulation of osmolality 
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2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 

2.6.5. Effects of electrolytes imbalance  

2.6.6. Glucose requirement 

2.7. Endocrine system  

2.7.1. Hypothalamus, pituitary  

2.7.2. Thyroid, parathyroid  

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  

2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 

2.8.1. Hematopoiesis 

2.8.2. Coagulation system 

2.9. Temperature Regulation 

2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral 

2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  

2.9.3. Heat production and conservation 

2.9.4. Heat loss : mechanisms 

2.9.5. Body temperature measurement  : sites, gradients 

2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation 

2.10. Metabolic responses to surgery 

3. Pharmacology  

3.1. General Concepts  

3.1.1. Pharmacokinetics : protein binding, partition coefficients, pKa, ionization, tissue uptake, 

bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 

3.1.2. Pharmacodynamics :  mechanism of drug actions, effect on organ systems 

3.1.3. Pharmacogenomics  

3.1.3.1. Pharmacogenetics : pseudocholinesterase deficiency, malignant hyperthermia 

(including diagnosis and therapy) 

3.1.4. Drug interaction:  
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3.1.4.1. Mechanism 

3.1.4.2. Common drug interaction in anesthesia  

3.1.5. Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid 

3.2. Anesthetics – gases and vapors 

3.2.1. Physico-chemical properties : solubility, partition coefficient, vapor pressure, boiling point, 

preservatives, flammability 

3.2.2. Mechanism of action, minimum alveolar concentration, anesthetic target sites 

3.2.3. Uptake and distribution  

3.2.3.1. Uptake and elimination curves (effect of ventilation, circulation, anesthetic systems) 

3.2.3.2. Concentration effect 

3.2.3.3. Second gas effect 

3.2.3.4. N2O and closed spaces 

3.2.4. Effects on central nervous system 

3.2.4.1. Anesthetic effects on cerebral blood flow and metabolism 

3.2.4.2. Depth of anesthesia  

3.2.4.2.1. Stages and signs  

3.2.4.2.2. Monitors: EEG, BIS, entropy  

3.2.4.2.3. Awareness during anesthesia 

3.2.5. Effects on cardiovascular system 

3.2.6. Effects on respiratory system 

3.2.7. Effects on neuromuscular function 

3.2.8. Effects on renal function 

3.2.9. Effects on hepatic function 

3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 

3.2.11. MAC : factors affecting MAC 

3.2.12. Biotransformation, toxicity  

3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 

3.2.14. Comparative pharmacodynamics 
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3.2.15. Adverse effects : MH, compound A, renal toxicity 

3.2.16. Drug interactions 

3.3. Intravenous anesthetics  (opioids, non – opioids i.e. barbiturates, propofol, etomidate, benzodiazepines, 

dexmedetomidine, ketamine)  

3.3.1. Mechanism of action 

3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.3.3. Effect on central nervous system 

3.3.4. Effect on cardiovascular system 

3.3.5. Effect on respiratory system  

3.3.6. Effect on other organs 

3.3.7. Adverse effects and toxicity 

3.3.8. Indication and Contraindications 

3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist 

3.4. Local anesthetics  

3.4.1. Chemical structures  

3.4.2. Mode of action 

3.4.3. Biotransformation and excretion  

3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups 

3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline) 

3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 

3.4.6.1. Central nervous system 

3.4.6.2. Cardiac and respiration  

3.4.6.3. Allergy 

3.4.6.4. Preservatives/additives 

3.4.6.5. Methemoglobinemia   

3.4.6.6. Treatment : general and specific 

3.5. Neuromuscular blocking agents 

3.5.1. Mechanism of action 
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3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.5.3. Effect on other organs 

3.5.4. Indications and contraindications 

3.5.5. Prolongation of action, synergism 

3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses 

3.5.7. Antagonism of blockade  

3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase 

3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex 

3.5.8. Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational anesthetics, etc) 

3.6. Autonomic drugs  

3.6.1. Sympathetic agents : 

3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  

3.6.1.3. Peripheral and central actions  

3.6.1.4. Agonists and antagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives, ganglionic 

blockers, peripheral vasodilators) 

3.6.1.5. Tocolytic uses 

3.6.2. Parasympathetic drugs :  

3.6.2.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 

3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

3.7. Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents, systemic and 

pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 

3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.7.3. Effect on other organs 
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3.7.4. Adverse effects and toxicity 

3.7.5. Drug interaction 

3.7.6. Indication and Contraindications 

3.8. Central nervous system drugs : antidepressants, major tranquilizers, hypnotics, anticonvulsants, 

antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine, butyrophenone, metoclopramide, 

anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and mixed antihistamines  

3.8.1. Mechanism of action 

3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.8.3. Effect on other organs 

3.8.4. Adverse effects and toxicity 

3.8.5. Drug interaction 

3.8.6. Indications and contraindications 

3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence 

3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants 

3.9.1. Mechanism of action 

3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.9.3. Effect on other organs 

3.9.4. Adverse effects and toxicity 

3.9.5. Drug interaction 

3.9.6. Indications and contraindications 

3.10. Diuretics   

3.10.1. Mechanism of action 

3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs  

3.10.4. Adverse effects and toxicity 

3.10.5. Drug interaction 

3.10.6. Indications and contraindications 
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3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin, insulin, 

angiotensin converting enzyme inhibitors 

3.11.1. Mechanism of action 

3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.11.3. Effect on other organs  

3.11.4. Adverse effects and toxicity 

3.11.5. Drug interaction 

3.11.6. Indication and contraindications 

3.12. Immunosuppressive and anti-rejection drugs (in organ transplantation) 

3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs  

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics 

4.1. Mechanics 

4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids 

4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 

4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle 

4.2. Fluid mechanics:  

4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow 

4.2.1.1. Factors affecting flow  

4.2.1.2. Flow meters and rotameter 

4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: ultrasonography, 

echocardiography 

4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  

4.2.2.1. Diffusion of gases  

4.2.2.2. Solubility coefficients 



52 

 

 

4.2.2.3. Relative and absolute humidity 

4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure 

4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law  

4.2.3.2. Charles' law 

4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure 

4.2.3.4. Avogadro's hypothesis 

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop) 

5. Biochemistry 

5.1. Normal body metabolism 

5.1.1. Carbohydrates :  

5.1.1.1. Aerobic and anaerobic utilization  (chemical processes, enzymes),  

5.1.1.2. Relationship to hormones (insulin, growth hormone, glucocorticoids, glucagon, 

epinephrine),   

5.1.1.3. Effect of stress 

5.1.2. Proteins  

5.1.2.1. Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA) 

5.1.2.2.  Cyclic AMP function 

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol 

5.1.4. Specific organ metabolism :  brain, heart, liver, renal  and muscle 

II  CLINICAL SCIENCES ประกอบดว้ย 

1. Preoperative evaluation and preparation   

1.1 Pre-anesthetic evaluation 

1.2 ASA Physical  Status 

1.3 Investigations  and  special  investigations 

1.4 Information for patient : risk, education and informed  consent 

1.5 NPO  recommendations  
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1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus, hypertension, heart disease, 

uremia, increased CSF pressure, chronic steroid  ingestion, morbid obesity, depression, COPD  etc. 

1.7 Premedication :   

1.7.1 Non- pharmacological 

1.7.2 Pharmacological : drug  types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration prophylaxis, 

antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration, interaction with chronic 

drug therapy and anesthetic  agents  

1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of  aspiration,  PONV  and  

allergies.   

1.7.4 Adverse  effects   

2. General anesthesia  

2.1 Inhalation  

2.1.1 Anesthesia machine  and anesthesia ventilators 

2.1.1.1 Anesthesia machine :     

2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine 

2.1.1.1.2 Safety features : proportioning devices, rotameter configuration, pressure fail-

safe 

2.1.1.2 Principles of action of ventilators  

2.1.1.2.1 Classifications : flow generation vs. pressure generation  

2.1.1.2.2 Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressure-limited, 

volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high frequency 

ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), synchronized IMV, 

pressure support, airway pressure release ventilation (APRV), pediatric 

adaptation, non-Invasive techniques: biphasic positive airway pressure (BIPAP), 

others  

2.1.1.2.3 Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea, 

inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,  

2.1.1.3 Maintenance  
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2.1.1.4 Pre-anesthetic checklists  

2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and vapors             

2.1.1.6 Fail safe and other safety features  

2.1.1.7 Waste gas evacuation systems 

2.1.1.8 Complications 

2.1.1.9 Vaporizer types  

2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide, medical air 

supply system  

2.1.1.11 Breathing system  

2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric 

2.1.1.11.2 Non–circle systems : insufflation, open, semi – open 

2.1.1.11.3 Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir bag,    bacterial 

filter, mask, endotracheal tube, unidirectional valves, relief valve, CO2 absorption 

(principles, canisters, efficiency)   

2.1.1.11.4 Pediatric adaptation 

2.1.1.11.5 Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME) 

2.1.1.12 Techniques 

2.1.1.12.1 Principle of low flow anesthesia 

2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 

2.2.1 Techniques  

2.2.2 Risks and complications 

2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 

2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

3. Regional anesthesia: indications, contraindications, techniques, clinical  assessment, sites of  actions, factors 

influencing onset, extent, duration and termination of action, complications 

3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal  

3.2 Peripheral nerve block  

3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block  
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3.2.2 Lower extremities :  femoral block, ankle block 

3.2.3 Others : transversus abdominis plane (TAP) block, intercostal nerve block, penile nerve block, 

ilioinguinal / iliohypogastric nerve block, etc. 

3.3 Autonomic nerve blocks : stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic block 

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others : combined techniques 

4. Fluid management 

4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  

4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS non-glucose), colloids and disposition  

4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-directed therapy) 

4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 

4.3 Patient blood management 

4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc. 

4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute normovolemic 

hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s witness 

4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, complications. 

4.3.4 Massive transfusion 

4.3.5 Disorder of hemostasis 

4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa 

5. Airway management  

5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations 

5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices, video-

laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)  

5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy) 

5.4 Extubation criteria 

5.5 Complications and their management 

5.6 Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)               

6. Positioning  and potential injuries   
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6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.  

6.2 Potential injuries : peripheral nerve injury, pressure sore, hemodynamic effects, respiratory effects, ocular 

injury (corneal abrasion, postoperative visual loss, etc.), etc. 

7. Monitorings : purposes, standards, complications and cost effectiveness 

7.1 Clinical monitoring  

7.2 Central and peripheral nervous system 

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 

7.2.2 Intracranial pressure 

7.2.3 Neurophysiologic : EEG, evoked potentials, cranial nerve monitoring, cerebral oximetry, jugular 

bulb oximetry 

7.2.4 Neuromuscular 

7.2.5 Wake up test 

7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic 

7.3.1 ECG 

7.3.2 BP 

7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP 

7.3.4 Cardiac output 

7.3.5 Volume assessment  

7.3.6 Perioperative echocardiography 

7.4 Respiratory monitoring 

7.4.1 Oxygenation : oximetry, co-oximetry, pulse oximetry, transcutaneous O2 

7.4.2 Ventilation : end-tidal CO2 

7.4.3 Spirometry : pressure-volume loop, flow-volume loop 

7.4.4 Compliance: static vs dynamic 

7.4.5 Arterial blood gas interpretation             

7.5 Temperature monitoring 

7.5.1 Site : core vs peripheral 

7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings 
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8. Special Techniques   

8.1 Deliberate hypotension :  

8.1.1 Indications/contraindications 

8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation) 

8.1.3 complications 

8.2 Deliberate hypothermia: 

8.2.1 Indications/contraindications 

8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming) 

8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)  

8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care 

8.4 High altitude anesthesia 

9. Postoperative care :  

9.1 Post-anesthesia care unit (PACU) : handover, discharge criteria. 

9.2 Acute postoperative pain management : pharmacologic (drugs, routes, risks and benefits), non-

pharmacologic  

9.3 Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.  

9.3.1 Airway and respiratory system 

9.3.2 Cardiovascular system. 

9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke 

9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria 

9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic 

9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering 

9.3.7 Nausea and vomiting 

9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment 

9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns 

10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 
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10.3 Management  : drugs, defibrillators, algorithm  

10.3.1 Basic life support (BLS) 

10.3.2 Advanced cardiovascular life support (ACLS) 

10.3.3 Pediatric advanced life support (PALS) 

10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.  

10.4 Post-resuscitation care 

10.5 Complications of therapy and management  

11. Organ-based diseases : clinical problems and their management 

- Pathophysiology 

- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations) 

- Preoperative risk assessment & optimization 

- Anesthetic considerations & management  

- Postoperative care 

11.1 Respiratory system 

11.1.1 Obstructive disease 

11.1.1.1 Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body 

11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body 

11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, bronchiectasis, cystic 

fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease 

11.1.2.1 Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS 

11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma 

11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS, bronchopulmonary 

dysplasia  

11.1.2.4 Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion 

11.1.2.5 Others:  pain, abdominal distention, etc.  

11.2 Cardiovascular system 

11.2.1 Ischemic heart disease 
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11.2.2 Valvular heart disease  

11.2.3 Congenital heart disease (CHD) 

11.2.4 Hybrid cardiac procedures  

11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects  

11.2.5.1 Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias 

11.2.5.2 Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias 

11.2.5.3 Perioperative use of pacemaker : indications, complications 

11.2.5.4 Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD) 

11.2.5.5 Cardioversion 

11.2.6 Cardiac failure, cardiomyopathy  (ischemic, viral, hypertrophic)  

11.2.7 Cardiac transplantation 

11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis 

11.2.9 Hypertension  

11.2.10 Vascular diseases 

11.2.10.1 Carotid endarterectomy 

11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR) 

11.2.10.3 Arterial occlusive disease  

11.2.11 Pulmonary embolism  

11.3 Central nervous system, peripheral nervous system 

11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage. 

11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  

11.3.3 Congenital 

11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations, 

11.3.5 Epilepsy 

11.3.6 Awake craniotomy 

11.3.7 Interventional neuroradiology,  

11.3.8 Increased intracranial pressure 

11.3.9 Fluid management 



60 

 

 

11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma 

11.3.11 Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases  

11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  

11.4.1 Gastrointestinal  diseases 

11.4.1.1 Obstruction :  causes (paralytic ileus, mechanical, vascular), physiological changes 

(fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full, stomach, fluid therapy, 

nitrous oxide) 

11.4.1.2 Hemorrhage and perforation 

11.4.1.3 Infection. 

11.4.1.4 Tumor. 

11.4.2 Hepato-biliary diseases :  Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver dysfunction and 

failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary tract diseases, hepatorenal syndrome 

11.5 Renal and urinary system   

11.5.1 Renal failure 

11.5.1.1 Acute kidney injury 

11.5.1.2 ESRD 

11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function 

11.5.2 Diseases :  calculi, tumor , BPH,  etc. 

11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula    

11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic  

11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,  

11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor 

11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass 

11.6.4 Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroid 

11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla 

11.6.6 Carcinoid syndrome 

11.7 Hematologic system 

11.7.1 Disease of the blood 
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11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms 

11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary 

11.7.1.3 Clotting disorders : congenital, acquired, pharmacologic  (antiplatelets, anticoagulant 

and antagonists) 

11.7.1.4 Hemoglobinopathies 

11.8 Neuromuscular diseases 

11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-Barre Syndrome, 

Charcot-Marie-Tooth disease 

11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 

11.8.3 Myasthenic syndromes :  

11.8.3.1 Myasthenia gravis 

11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome  

11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes  

11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita, hyperkalemic periodic 

paralysis, paramyotonia congenita, potassium-aggravated myotonia, hypokalemic periodic 

paralysis 

11.9 Genetic disease :  

11.9.1 Malignant hyperthermia 

11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc. 

11.9.3 G6PD deficiency 

11.9.4 Porphyria 

11.9.5 Others. 

11.10 Miscellaneous  

11.10.1  Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides. 

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES 

12.1 Transplantation :  (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.) 

12.1.1 Donors :  

12.1.1.1 Cadaveric and living 
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12.1.1.2 Selection of donors  

12.1.1.3 Care of organ donors 

12.1.2 Perioperative care of recipients 

12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc. 

12.2 Pain : acute, chronic 

12.2.1 Pain taxonomy. 

12.2.2 Mechanism-based approach 

12.2.2.1 Nociceptive pain 

12.2.2.2 Neuropathic pain 

12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain 

12.2.3 Pain assessment 

12.2.4 Common pain problems 

12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain 

12.2.4.2 Cancer-related pain 

12.2.4.3 Chronic non-cancer pain 

12.2.4.3.1 Radicular and neuropathic pain : low back pain, post-herpetic neuralgia 

12.2.4.3.2 Visceral pain 

12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes (CRPS) 

12.2.4.3.4 Other somatic pain :  myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy 

12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain 

12.2.4.4 Pain in palliative care. 

12.2.5 Pain management  : 

12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices 

12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment 

12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management 

12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain 

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks 

12.2.5.2.2.2  Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation 
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12.2.5.3 Bio-psycho-social model 

12.3 Anesthesia for cardiac surgery  

12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery 

12.3.2 Circulatory assistance 

12.3.2.1 cardiopulmonary bypass : components (pump, oxygenator, heat exchanger, filters) 

mechanisms of gas exchange, priming solutions, modified ultrafiltration, flow rate, 

temperature, blood gas management (alpha, pH-stat), anticoagulant (heparin, ACT, 

heparin assays, antithrombin III, thromboelastogram), protamine and reactions, 

(myocardium, brain, kidney, others), complications and their prevention and treatment, 

organ protection 

12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations 

12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external 

12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators 

12.3.3 Complications : neurological complications, myocardial stunning, renal etc. 

12.4 Anesthesia for thoracic surgery  

12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation 

12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures  

12.5 Obstetric anesthesia 

12.5.1 Physiology and pharmacology 

12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy 

12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange 

12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology 

12.5.2 Assessment of the fetus 

12.5.2.1 Antenatal fetal assessment and treatment. 

12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring. 

12.5.3 Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery 

12.5.3.1 Non-pharmacologic methods 
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12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress in labor 

and outcomes 

12.5.3.2.1 Systemic and inhalational analgesia 

12.5.3.2.2 Regional analgesia / anesthesia 

12.5.4 Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery 

12.5.5 Anesthesia for cesarean delivery 

12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques  

12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management 

12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues 

12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery 

12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures 

12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics 

12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy 

12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation 

12.5.7.3 Preterm labor and delivery 

12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis 

12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions, blood conservation 

techniques,and hemorrhage protocols 

12.5.7.6 Substance abuse 

12.5.7.7 Molar pregnancy 

12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders 

12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related complications 

12.5.9.1 Amniotic fluid embolism 

12.5.9.2 Venous thromboembolism 

12.5.9.3 Difficult and failed intubation 

12.5.9.4 Pulmonary aspiration 

12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric procedures: in vitro 

fertilization, fetal surgery. 
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12.6 Neonatal anesthesia 

12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

12.6.2 Anesthetic implications in prematurity. 

12.6.3 Neonatal surgical conditions : diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar emphysema, 

pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, gastroschisis, myelomeningocele. 

12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia. 

12.7 Pediatric anesthesia 

12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

12.7.2 Perioperative cares : apparatus, premedication, anesthetic agents, fluid therapy, blood 

replacement, etc. 

12.7.3 Airway problems and management : difficult intubation, laryngospasm, etc. 

12.7.4 Associated diseases : congenital heart disease, URI, OSA, etc. 

12.7.5 Postoperative care : pain, temperature, nonpharmacological care, etc. 

12.8 Geriatric anesthesia 

12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.8.2 Associated diseases and perioperative care. 

12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium. 

12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome  

12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.9.2 Bariatric surgery 

12.9.3 Associated diseases and perioperative care. 

12.10 ENT anesthesia 

12.10.1 Airway endoscopy and surgeries : microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards, 

complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway emergencies, upper 

airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy, tracheostomy, nasal surgeries 

12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries 

12.11 Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and fracture, 

microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries (liposuction, etc.) 
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12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :  

12.12.1 Laparoscopic : cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy, 

gynecologic procedures, etc. 

12.12.2 Video-assisted thoracoscopic 

12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc. 

12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc. 

12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic agents/techniques, 

ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye injuries, oculocardiac reflex, pediatric 

ophthalmologic procedures, common ophthalmologic procedures 

12.14 Anesthesia for orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional vs. general 

anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal surgery, special positions 

12.15 Trauma, burn management : principle of advanced trauma life support, massive trauma and 

hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management and teamwork, biological 

warfare), near drowning. 

12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, anesthetic 

management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based anesthesia. 

12.17 Anesthesia in remote areas :  

12.17.1 Dental procedures 

12.17.2 Endoscopic procedures 

12.17.3 Radiologic procedures: CT scan, MRI, PET, interventional radiology, radiation therapy, etc. 

12.17.4 Electroconvulsive therapy 

12.17.5 Cardiac intervention. 

12.18 Management of critically ill patients in intensive care units 

12.18.1 Shock states 

12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology 

12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection 

12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome 

12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome 
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12.18.2 Respiratory care 

12.18.2.1 Acute respiratory failure 

12.18.2.1.1 Management of respiratory failure 

12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy 

12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and toxicity, 

tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory drugs 

12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and weaning, choice of 

ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical ventilation (e.g. 

ventilator-induced lung injury) 

12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome 

12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation 

12.18.3 Anesthesia for critically ill patients 

12.18.4 Nutrition and metabolic control 

12.18.5 Renal replacement therapies 

12.18.6 Critical care protocol 

12.18.7 Infection control 

12.18.7.1 Catheter sepsis 

12.18.7.2 Nosocomial infection 

12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial resistance 

12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking 

12.18.9 Patient transportation 

12.18.10 Severity assessment : APACHE score 

13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS) 

13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority and 

assertiveness 

13.1.1 Assessing capabilities 

13.1.2 Supporting others 

13.2 Task management 
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13.2.1 Planning and preparing 

13.2.2 Prioritizing 

13.2.3 Providing and maintaining standards 

13.2.4 Identifying and utilizing resources 

13.3 Situation awareness 

13.3.1 Gathering information 

13.3.2 Recognizing and understanding 

13.3.3 Anticipating 

13.4 Decision making and evidence-based practices 

13.4.1 Identifying options 

13.4.2 Balancing risks and selecting options 

13.4.3 Reevaluating 

14. Professionalism  

14.1 Medical counseling and communication skills   

(Verbal/written skill training, OSCE, oral exam)     

14.1.1 Informative and advocative counseling 

14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest 

14.1.3 Breaking bad news 

14.1.4 Conflict management 

14.2 Ethics:  beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc. 

14.3 Resource allocations : equity 

14.4 End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders 

14.5 Medicolegal issues : พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.6 Continuous professional development  

15. Quality and safety          

15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP 

15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered, equitable, safe), 

performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel event) 
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15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices 

15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk management 

15.5 Quality and safety culture 

15.5.1 No blame, no shame culture 

15.5.2 Supporting system 

15.6 Environment and occupational safety 

15.6.1 Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, universal 

precautions and isolation precautions 

15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, teratogenicity, 

carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise pollution 

15.6.1.2 Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral hepatitis, 

pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury 

15.6.1.3 Electrical safety, fire and explosion hazards :  source of ignition (static, misuse of O2 

cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), macro and micro current 

hazards, safety regulations, lasers 

15.6.2 Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence, impairment, physician 

burnout   

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance 

17. Costs of medical/anesthesia care, operating room management 

18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing    
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ภาคผนวกที ่๔ 

Clinical skills in anesthesia 

๔.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty) 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Cardiovascular diseases    

- Hypertension    

- Coronary artery diseases: anticoagulant, S/P 
stent 

 
  

- Common congenital heart diseases: ASD, VSD, 
TOF  

 
  

- Complex congenital heart diseases: S/P 
Fontan's operation, single ventricle, TGA 

 
 

 

- Valvular heart disease    

- Cardiomyopathy    

- Arrhythmias    

- Aneurysm    

- Congestive heart failure    

- Others; heart transplanted patient    

Respiratory diseases  

- COPD, Asthma    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Upper respiratory tract infection    

- Lower respiratory tract infection  (pneumonia, 
TB, bronchiectasis etc.) 

   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative:  dementia, Alzheimer, 
amyotrophic lateral sclerosis,  

   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia gravis    

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection, peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, 
thrombocytopenia, thrombophilia 

   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper / hypothyroid    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    

Aging     

Full stomach    

 

อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     

Airway management    

Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT 

standard) 
   

Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    
- Electrophysiologic monitoring    
- Transesophagel echocardiography    
- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with / without cardiac 
output 

   

- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    
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อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Cardiac arrest    

Patient blood management 

a. Preoperative blood donation 
b. Acute normovolemic hemodilution 
c. Controlled hypotension 
d. Intraoperative blood salvage 

   

Fluid-electrolyte acid base management    

Local anesthetic systemic toxicity    

Laryngospasm and sequelae    

Oxygen therapy    

Occupational hazards    

Malignant hyperthermia    

Autonomic hyperreflexia    

Temperature management    

Allergic/anaphylaxis reaction    

Postoperative pain management    

Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    

 

ชนิดการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 
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ชนิดการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Surface operation (e.g. mastectomy, skin graft, hernia 

repair, etc) 
   

Intraabdominal surgery    

Hepatobiliary surgery    

Liver transplantation    
Laparoscopic surgery    

Bariatric surgery    

Extremity revascularization    

Organ procurement    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา (Procedural skills) 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Face mask ventilation    

Supraglottic devices (e.g. LMA)    

Intubation     

- Conventional (e.g. under anesthesia, awake)    

- Fiberoptic     

- Video laryngoscope    

- Manual-in-line stabilization    

- Awake intubation    

- Blind nasal    
Percutaneous tracheostomy    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Emergency cricothyrotomy    
Arterial line    

Central venous pressure     

- jugular    

- subclavian    

- femoral    

- peripheral inserted (PICC line)    
Pulmonary artery catheterization    
Positioning        

- Standard (supine, prone, jack-knife, lithotomy, 
lateral (e.g. kidney, park bench), trendelenberg, 
reverse trendelenberg) 

   

- Sitting in neurosurgery    

- Sitting (e.g. beach chair)    

Regional anesthesia    

- Central neural blockade (adult)  

spinal    

Lumbar epidural    

Thoracic epidural    

Caudal    
Combine spinal-epidural    

- Peripheral neural blockade  

Airway nerve block    

Brachial plexus    

Femoral nerve    

Sciatic nerve    

Popliteal    

Ankle    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Wrist    

Transversus abdominis plane block    

Cervical plexus    
- Bier's block    

Ultrasound-guided RA and central venous access    

One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    

 

 

๔.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

 

I. Perianesthetic clinical skills              

 ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery, vaginal 

birth after cesarean delivery (VBAC) 
   

Anesthesia for cesarean delivery    

Anesthetic management in complicated obstetrics    

Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric-

related complications 
   

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    

Anesthetic considerations for  fetal surgery, EXIT, OOPS 

procedures 
   

Anesthetic considerations for non-obstetric surgery    

Anesthetic considerations for hysteroscopy    

Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH    

Anesthetic considerations for tubal sterilization    

Molar pregnancy    

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Airway management in pregnancy    

Painless labor (epidural block)    

Left uterine displacement    

Combined spinal-epidural (CSE) anesthesia    
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๔.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia  

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Tourniquet management    

Compartment syndrome    

Bone cement    

Arthroscopic surgery    

Spine surgery    

Fat embolism syndrome    

Pediatric orthopedic surgery    

 

 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Advanced trauma life support    

Multiple trauma    

Burn     

C-spine injury    

Massive hemorrhage/shock    

Mass casualty    

Near drowning    
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II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Rapid infusion system    

Intubation with manual-in-line stabilization    

Intercostal drainage system    
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๔.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    

Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    

Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    

Laparoscopic or Robotic surgery 

(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy) 
 

  

Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO, posterior 

urethral valve, etc) 
 

  

Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier gangrene, etc)    

Pheochromocytoma    

Adrenal gland tumor    

Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    

Kidney transplantation (Donors / Recipients)    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Shock wave lithotripsy    

Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney function, 

ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate secretion of ADH) 
   

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Kidney position    
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๔.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Post-tonsillectomy bleeding    

Laser in airway surgery, airway fire    

Upper airway obstruction : tongue cancer    

Obstructive sleep apnea    

Otitis media    

Tympanoplasty    

Functional endoscopic sinus surgery    

Tracheal stenosis    

Laryngeal trauma    

Thyroid storm    

Ludwig, parapharyngeal abscess    

Airway tumor    

Foreign body in airway    

Parotid surgery    
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โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Retinal surgery    

Penetrating eye injury    

Retinoblastoma     

Retinopathy of prematurity    

Strabismus surgery    

Glaucoma     

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หตัถการวสิัญญี หตัถการระดบั ๑ หตัถการระดบั ๒ หตัถการระดบั ๓ 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised airway    
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๔.๖ Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

 ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

EGD colonoscopy    

ERCP POEM single balloon    

Diagnostic radiologic procedures: CT scan, MRI    

Radiation Therapy    

Neurological interventions: Coil, glue, study     

Vascular: AVM bleomycin injection    

Procedures in Liver mass: TACE, RFA    

Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)    

Anesthesia for dental procedures    

Radiation hazards and prevention    

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Level of sedation    



85 

 

 

 

๔.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

TIVA, MAC    
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๔.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญีหรือชนิดการผ่าตัด 

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative rupture    

- Arteriovenous malformation    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    
Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    
Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    
Surgery for abnormal movement    
Interventional neuroradiology    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Scalp block    

Transcranial Doppler ultrasonography    
Cerebral oximetry    
Precordial Doppler       

Jugular venous saturation    
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๔.๙ Clinical skills in Pediatric Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Common congenital heart diseases:  ASD, VSD, PDA, TOF    

Complicated congenital heart diseases: TGA, single ventricle    
Common congenital anomalies: Down syndrome    

Rare/Complicated congenital anomalies    
Upper respiratory tract infection    

Laryngospasm    

Airway obstruction    

Laryngeal edema    

Emergence delirium    

Neonates    

Premature babies    

Difficult airway    

Hypothermia    

Malignant hyperthermia    

Muscular dystrophy    

Glucose, fluid, electrolyte management    

Massive bleeding    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Postoperative pain management    

Gastroschisis/omphalocele    

Congenital diaphragmatic hernia    

Tracheoesophageal fistula    

Pyloric stenosis    

Necrotizing enterocolitis    

Retinopathy of prematurity    

Strabismus & muscle correction    

Adenotonsillectomy    

Tympanoplasty    

Craniotomy    

Thoracotomy    

Endoscopic surgery    

Frenulotomy (tongue tie)    

Muscle biopsy    

Upper abdominal surgery    

Lower abdominal surgery    

Groin, perineal and anorectal surgery    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Inhalation induction    
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หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Mask ventilation    

Under mask technique    

Endotracheal intubation in infant and children    

Endotracheal intubation in neonate    

LMA in pediatric patients    

Fiberoptic intubation in pediatric patients    
Ventilator setting in neonate and infant    

Peripheral nerve block    

- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block    

- Penile block    

- Brachial block    

Caudal block    

Lumbar epidural block    
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๔.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Extracorporeal circulation    

Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD, 

ECMO, etc) 

 
  

Anesthesia for  

- Atrial or ventricular septal defect repair    

- Patent ductus arteriosus ligation or division    

- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt, other 
shunts 

   

- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of Fallot, 
tricuspid atresia, etc) 

   

- Valvular heart surgery    

- Coronary artery bypass graft surgery (on pump or off 
pump) 

   

- Cardiac / lung transplantation    

- Abdominal aortic aneurysmal repair    

- Thoracic endovascular aneurysmal repair    

- Cardiac implantable electronic devices    

- Electrophysiology study with or without ablation    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Mediastinal mass biopsy or removal    

- Mediastinoscope    

- Lung (open or video assisted thoracoscopic surgery)    

- Chest wall and pleural surgery    

- Bronchopleural fistula    

- Tracheal surgery    

- Lung lavage    

- Postoperative pain therapy after lung surgery    

- Cardiac catheterization    

- Cardioversion    

- Bronchial stent    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้  (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Thoracic epidural analgesia    

Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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๔.๑๑ Clinical skills in Critical care 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ  

                 มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ 

                 มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน   

                 ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Approaches of emergency situations  

(diagnosis, treatment) 
   

- Shock states     

- Myocardial ischemia / infarction    

- Heart failure (systolic / diastolic)    

- Common cardiac dysrhythmias    

- Respiratory failure    

ARDS (acute respiratory distress syndrome)    

AKI / ARF (acute kidney injury / acute renal failure)    

DM & Glucose control    

Thyroid/parathyroid disorders     

Adrenal disorders      

Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis    

TIA (transient ischemic attack) / Stroke     

Hypoxic-ischemic encephalopathy     

Anemia    

Hemostasis / Massive transfusion    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Coagulation disorders (hemophilia, thrombocytopenia / 

thrombophilia, DIC, ….etc)  
   

Prevention & management common infection (HAP, VAP, 

CABSI, UTI etc.) 
   

Antibiotics      

Fluid & electrolytes management    

Transfusion management    

Nutrition management & metabolic support     
Pain & sedation management    

ACLS / Post-resuscitation care    

End of life care     
Brain death / organ donor     

Interpretation of hemodynamic parameters      

- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring    

- TTE     
- IABP , ECMO      
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG, 

PFT,…etc )  
   

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Hemodynamics    
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หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

- Arterial line     

- Central venous line     

- Pulmonary artery catheter     

- PICC line       
- Cardiac output monitoring    

Respiratory system     

- Intubation (awake / under sedation / RSI)    

- Ventilatory setting     

    - CMV (volume / pressure)     

    - PSV     

    - Recruitment maneuver    

    - Protective lung strategies     

     - Advanced setting     
- Non-invasive mechanical ventilation     

- Weaning (spirometry, compliance..etc )    

- Waveform analysis     

- Lung suction / toilet / expansion     

- Oxygen therapy / humidifier     

Others    

- Renal  replacement therapy (RRT)    

- Spinal drainage / pressure monitoring     

- Hypothermia (Post-resuscitation care)     

- Mechanical prophylaxis of DVT     

- BIS / EEG     

- Cricothyrotomy / Mini-tracheostomy     
- Intercostal drainage     
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๔.๑๒ Clinical skills in Chronic pain 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

                   ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑    

                   และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  

                   ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Cancer pain    

Neuropathic pain    

Chronic musculoskeletal pain    

Chronic visceral pain    

Chronic ischemic pain    

Headache    
 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าได้ดว้ยตนเอง     

ระดับที ่๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได้ (ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได้  (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    
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หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Sympathetic block    
Brachial plexus analgesia    

Spinal analgesia    

Epidural analgesia    

Patient controlled analgesia    

Intravenous lidocaine infusion    
Acupuncture     
Transcutaneous electrical nerve stimulation    

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 

ระดบัท่ี ๑  การประเมินหรือดูแลรักษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นท าด้วยตนเอง 

ระดบัท่ี ๒  การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 

ระดบัท่ี ๓  การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

ซกัประวติัผูป่้วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดดา้นคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงบัปวด    

สั่งการรักษาโดยใชย้าท่ีใชบ้่อย    

พิจารณาส่งต่อการรักษาไดถู้กตอ้ง    

ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติ    

ประสานงานและปรึกษากบัผูร่้วมการรักษาสาขาอ่ืน

ไดเ้หมาะสม 
   

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาไดถู้กตอ้ง    

แสดงพฤติกรรมและความรับผดิชอบในการดูแล

ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณธรรม 
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ภาคผนวกที ่๕ 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 
Entrusable Professional Activity in Anesthesia 

1. Provide preanesthetic evaluation and preparation 
2. Provide plan and conduct of anesthesia 
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments 
4. Provide intra and post anesthetic care 
5. Manage airway 
6. Demonstrate technical skills 
7. Manage crisis situation   
8. Manage  peri-anesthetic / peri-procedural complications  
9. Demonstrate communication and team working skills 
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 
1.1. DOP Spinal block 
1.2. DOP Endotracheal intubation 
1.3. DOP Rapid sequence induction 
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV) 
1.5. DOP Arterial line cannulation 
1.6. DOP Lumbar epidural block 
1.7. DOP Brachial plexus block 
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation 

2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity 
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures 
2.2. Basic GA ETT 
2.3. Basic GA under mask        
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery  
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery  
2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery       
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2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
2.9. Anesthesia for pediatric 
2.10.   Intracranial surgery 
2.11.      Anesthesia for airway procedure 
2.12.      Painless labor 
2.13.      Anesthesia for neonatal / infant surgery 
2.14.      Anesthesia for open cardiac surgery 
2.15.      Thoracic anesthesia 
2.16.      Acute postoperative pain : PCA 
2.17.      Cancer pain / neuropathic pain 
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA 

 

Selection for 

assessment of 

clinical skills and 

EPA 

EPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA 

 

      R1 R2 R3 

As
ses

sm
en

t o
f C

lin
ica

l sk
ills

 an
d E

ntr
us

tab
le 

pr
ofe

ssi
on

al 
ac

tiv
ity

 (E
PA
) 

1 Basic RA L3 #1     

2 Basic GA ETT L3 #2     

3 Basic GA under mask L3 #1   

4 Complicated surgery   L3 #1   

5 Basic OB GA    L3 #1   

6 Basic OB RA   L3 #1 

7 Complicated OB    L3 #1 

8 GA supraglotic device   L3 #1 

9 Pediatrics   L3 #1 

10 Intracranial surgery   L3 #1 

11 Airway procedure   L3 #1 

12 Painless labor   L3 #1 

13 Neonate/infant   L3 #1 

14 Simple open cardiac surgery     L3 #1 

15 Thoracic surgery     L3 #1 

16 Acute pain     L3 #1 

17 Cancer/neuropathic pain     L2 #1 

Di
rec

t o
bs

erv
e  

pr
oc

ed
ur

al 
sk

ills
 (D

OP
) 

1 Spinal Block S3 #1     

2 ETT S3 #2     

3 RSI S3 #1     

4 Lumbar epidural   S3 #1   

5 Arterial line cannulation   S3 #1   

6 Central venous catheterization   S3 #1   

7 Brachial plexus block   S3 #1 

8 Fiberoptic assissted intubation   S3 #1 
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DOPS 1 Spinal block เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................................     วนัที่....................................................... 

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ์      

1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe น ้ายาท าความสะอาด       

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผูป่้วย       

2.1 ตรวจสอบอตัราไหลเวียนของน ้าเกลือใหมี้ความเหมาะสม       

2.2 อธิบายผูป่้วยใหเ้ขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการท าหตัถการ       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ขั้นตอนถูกตอ้ง       

3.3 ทดสอบระดบัการชา       

4. ทราบ complications       

4.1 บอก complication ได,้ รู้วิธีการแกไ้ข, วิธีป้องการและรักษา       

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 

…………………………………......…...……………………………………………….............................…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ     : อาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต)์ 

* ผ่าน ได้ผลการประเมนิถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

                                    ผ่าน 

                                    ไม่ผ่าน 

 

    .............................................................................(ตวับรรจง) 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 
o Level 1 ให้เป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
o Level 3 สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
o Level 4  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
o Level 5 สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOPS 2 Endotracheal intubation   เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 2 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วนัที่................................................................... 

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง / ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ์       

1.1 ตรวจสอบ breathing circuit วา่ ไม่ร่ัว       

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ       

1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่ร่ัว, เตรียม stylet ใส่ในท่อ
หายใจ โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตดัปลายงอเป็นรูปตวั J 

      

1.4 สายและเคร่ืองดูดเสมหะพร้อมใชง้าน    

1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway    

2. การเตรียมผูป่้วย       

2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position       

2.2 ครอบ mask ถูกวธีิ: ครอบทั้งปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi       

2.3 ช่วยหายใจดว้ย mask ได ้(chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง, 
ช่วยหายใจ 3 นาที 

      

3. เปิดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดยไม่มี 
trauma, ปัดลิ้นไดห้มด ปลาย blade อยูบ่ริเวณ vallecula  ยก blade upward 
และ forward โดยไม่ใชฟั้น เป็น fulcrum 

      

4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให ้cuff พน้ vocal cord 1-2 ซม. (ผูใ้หญ่)       

5. ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจท่ีทรวงอกส่วนบน 2 
ขา้งเท่ากนั  และฟัง epigastrium ตอ้งไม่ไดย้นิเสียงลมเขา้กระเพาะ 

      

6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ท่ี airway pressure ประมาณ 30 
ซม.น ้า แลว้ไม่ร่ัว 

      

7. ยดึท่อหายใจ โดยใช ้plaster 2 เส้น ติดเหนือริมฝีปากบนและล่าง ใหด้า้น
เหนียวของ plaster ตอ้งพนัรอบ ET  

      

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ     : อาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต)์ 

   * ผ่าน ได้ผลการประเมนิถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

                                    ผ่าน 

                                   ไม่ผ่าน 

 

           .............................................................................(ตวับรรจง) 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
o Level 3 สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
o Level 4  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
o Level 5 สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOPS 3 RSI    เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วนัที่...................................................... 

Rapid sequence induction 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้อง

บางส่วน   /ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้า

มี) 

1. เตรียมอุปกรณ์        

1.1 Anesthetic machine and breathing circuit       

1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช ้       

1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill forceps       

1.4 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหวัต ่า        

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกตอ้งทั้งชนิด 
และขนาด ฉีดต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว 

      

3. อธิบายผูป่้วยถึง procedure       

4. จดัท่าผูป่้วยถูกตอ้งเหมาะสม       

5. Preoxygenation ถูกตอ้งเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกต าแหน่ง หลงัจากผูป่้วยหลบั (optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทนัทีเม่ือใส่ ETT เสร็จ       

7.2 เช็คต าแหน่ง ETT       

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลงัจาก confirm ต าแหน่ง ETT แลว้        

 

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม............................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 
ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ     : อาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต)์ 

* ผ่าน ได้ผลการประเมนิถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

                                    ผ่าน 

                                    ไม่ผ่าน 

 

    .............................................................................(ตวับรรจง) 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
o Level 3 สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
o Level 4  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
o Level 5 สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 

 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 

 6. Lumbar epidural block DOPS 7, 8 เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย

ระดับ 3 : 1 คร้ัง 

DOPS 4, 5, 6 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน

อย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................................วันที่....................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ    

- ทราบขอ้บ่งช้ี ต าแหน่ง ขั้นตอน    

- ทราบภาวะแทรกซอ้นและการแกไ้ข    

- สามารถเตรียมผูป่้วยส าหรับท าหัตถการไดเ้หมาะสม     

- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจดัท่า monitoring    

2. ระหวา่งการท าหัตถการ    

- เทคนิคปลอดเช้ือ    

- ความสามารถในการท าหัตถการ    

- ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหัตถการ    

3. ภายหลงัหตัถการ    

- สามารถจดัการอุปกรณ์เพื่อใหใ้ชง้านได ้    

- การดูแลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น    

4. ทกัษะในการส่ือสารกบั    

- ผูป่้วย     

- ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยนิยอมผูป่้วย    

- ตระหนกัถึงสถานการณ์    

- ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ     : อาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต)์ 

* ผ่าน ได้ผลการประเมนิถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

                                    ผ่าน 

                                    ไม่ผ่าน 

 

    .............................................................................(ตวับรรจง) 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

อยา่งใกลชิ้ด 
o Level 3 สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
o Level 4  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือ

เม่ือตอ้งการ 
o Level 5 สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์ 

นอ้ยกวา่ 
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure 

 เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

 ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.........................................................................           วนัที.่................................................... 

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั   EPA 1  

 1 ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น  
 3 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการ
ระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  EPA 1 
 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
 2 พบจุดบกพร่องเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

3. ทราบขอ้ดีขอ้เสียของการท า spinal anesthesia     EPA 2 
 1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  
 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  
 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก   EPA 3  
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5 ระดบัการชา (anesthetic level)  EPA 4,6 
 1 ไม่ทราบ anesthetic level 
 2 ทราบ anesthetic level   
 3 ทราบ anesthetic level และแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งเม่ือ anesthetic level ไม่เหมาะสม 

6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหวา่งการท า spinal anesthesia   EPA 4,6,8 
 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่แกปั้ญหาไม่ได ้หรือแกไ้ม่ถูกตอ้ง 
 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 

7. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั  EPA 4,6,8 
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

8.  ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA 4,9 
 1 ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 
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 2 สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

9. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั    EPA 6,7,10 

 1ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

10. การส่ือสารกบัผูป่้วย  EPA 9 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

11. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน    EPA 9,10 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 

 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 
12. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7 

 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลา         
 ท่ีเหมาะสม 
 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

13. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 
 1 ไม่รับผดิชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี 

  ระดบัศักยภาพโดยรวม EPA 02 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................   (ลายเซ็นต์). ............................................................ (ตัวบรรจง)  
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT   เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 2 คร้ัง 

Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask   เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................         วนัที.่................................................... 

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA 1  
 1 ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น  
 3 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการ
ระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA 1  
 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
 2 พบจุดบกพร่องเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

3. Choice of anesthesia         EPA 2  
 1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  
 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  
 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3  
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5 การให้ยาระงบัความรู้สึกในช่วง Induction    EPA 2,4,6 
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม  
 3 สั่งยาไดเ้หมาะสม  

6 การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction   EPA 4,5,6 
 1 open airway ไม่ได ้ 
 2 open airway ไดบ้างส่วนแต่ยงัไม่โล่ง 
 3 open airway ไดดี้ ในรายท่ีไม่ยาก 
 4 สามารถ open airway ไดดี้ แมใ้นรายท่ียาก 

7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation  EPA 4,6 
 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)     EPA 4,6,7,8 
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 1 ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผดิพลาดในจุดท่ีส าคญั 
 2 ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 
 3 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 
 4 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

9. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั EPA 4,6 

 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้ าท่ีใช ้

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั  

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

10. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั     EPA 2,4 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

11. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง emergence     EPA 4,6 
 1 ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผดิพลาดในจุดท่ีส าคญั 
 2 ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 
 3 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 
 4 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

12. ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA 4,9 

 1 ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

 2 สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

13. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั EPA 7,10 

 1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA 9 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน EPA 9 



111 

 

 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 

 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7 

 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 
 1ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี 

  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

   ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน................................................................ 

    (ลายเซ็นต์).................................................................... (ตัวบรรจง) 
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  Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 

  เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

   ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................   วนัที่............................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั                            EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั                               EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

2.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia                                   EPA 2   

4. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

       4.1. อุปกรณ์    

       4.2. ยา     

4.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

5. Intraoperative                               EPA 3,4,5,6,8   

5.1. Specific considerations    

5.1.1. Underlying disease related    

5.1.2. Surgery related    

5.2. General anesthesia    

5.2.1. Induction     

5.2.1.1. Technique    

5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

5.2.2. Airway management    

5.2.3. Positioning    

5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยา    

5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

5.2.4.3. Transfusion management    
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การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
o Level 3 สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
o Level 4  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
o Level 5 สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตวับรรจง) 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

5.2.4.4. Hemodynamic    

5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    

5.2.4.6. Temperature control    

5.2.5. Emergence    

5.3. Regional anesthesia     

5.3.1. Technique    

5.3.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

5.3.3. Positioning    

5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte    

5.3.5. Transfusion management    

5.3.6. Hemodynamic    

5.3.7. Ventilation / Oxygenation    

5.3.8. Temperature control    

6. Postoperative                                           EPA 4,8,9   

6.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

6.2. การส่งต่อขอ้มูล    

6.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 

   

6.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

6.5. การดูแลความปวด    

7. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน                 EPA 9,10   

8. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7   

9. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery 

 (เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.........................................................................  วนัที่.................................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั  EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

        2.2.   Specific preparation      

5.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific consideration EPA 2   

4.1. Physiology of pregnancy    

4.2. Fetal well being    

4.3. Management of uterine atony    

4.4. Disease specific considerations    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
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หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

6.2.3. Positioning    

6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte    

6.2.5. Transfusion management    

6.2.6. Hemodynamic    

6.2.7. Ventilation / Oxygenation    

6.2.8. Temperature control    

7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management  

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรง
ต่อเวลา 

EPA 10   
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต)์..............................................(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery and 

Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery    (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................................   วันที่......................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

11. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั  EPA 1   

11.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

11.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

11.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

12. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

12.1. General preparation    

        2.2.   Specific preparation      

5.4.  Premedication    

13. Choice of anesthesia EPA 2   

14. Specific consideration EPA 2   

14.1. Physiology of pregnancy    

14.2. Fetal well being    

14.3. Management of uterine atony    

14.4. Disease specific considerations    

15. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

15.1. อุปกรณ์    

15.2. ยา    

15.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

16. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   

16.1. General anesthesia    

16.1.1. Induction     

16.1.1.1. Technique    

16.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

16.1.2. Airway management    

16.1.3. Positioning    

16.1.4. Maintenance    
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16.1.4.1. ยา    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 
16.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

16.1.4.3. Transfusion management    

16.1.4.4. Hemodynamic    

16.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

16.1.4.6. Temperature control    

16.1.5. Emergence     

16.2. Regional anesthesia    

16.2.1. Technique    

16.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

16.2.3. Positioning    

16.2.4. Fluid, glucose and electrolyte    

16.2.5. Transfusion management    

16.2.6. Hemodynamic    

16.2.7. Ventilation / Oxygenation    

16.2.8. Temperature control    

17. Postoperative EPA 4,8,9   

17.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

17.2. การส่งต่อขอ้มูล    

17.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

17.4. Specific postoperative care & complications 
management  

   

17.5. การดูแลความปวด    

18. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

19. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

20. ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรง
ต่อเวลา 

EPA 10   



120 

 

 

o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................       วนัที.่................................................... 

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA 1  
 1 ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น  
 3 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการ
ระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  EPA 1  
 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
 2 พบจุดบกพร่องเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

3. Choice of anesthesia EPA 2    
 1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  
 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  
 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3  
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5 การให้ยาระงบัความรู้สึกในช่วง induction  EPA 2,4,6 
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
 2 ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม  
 3 สั่งยาไดเ้หมาะสม   

6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์  EPA 4,5,6 
  1 ไม่ทราบวา่ตอ้ง ประเมิน 

 2 ทราบวา่ตอ้งประเมิน แต่ประเมินผิด 
  3 ประเมินไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สามารถแแกปั้ญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 

 4 ประเมินถูกตอ้ง และแกไ้ขปัญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA 4,6 

 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)   EPA 4,6,7,8 
 1 ไม่ทราบการประเมิน  
 2 ทราบแต่ประเมินผิด 
 3 ทราบวธีิการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ใหส้อดคลอ้งกบั surgical stimuli 
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 4 สามารถปรับ anesthetic depth ไดเ้หมาะสมตาม surgical stimuli  
9. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั EPA 4 

 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้าท่ีใช ้

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั 

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 
10. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั EPA 2,4 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6  
 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์ 
 2 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ 
 3 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้แต่เลือกใชย้งัไม่เหมาะสม 
 4 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้และเลือกใชไ้ดเ้หมาะสม 

12. ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA 4,9 

 1 ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

 2 สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

13. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA 7,10 

 1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA 9,10 

 1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน EPA 9,10 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 
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 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 
16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7 

 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA 10 
 1ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 
o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................................

(ลายเซ็นต์)........................................................................... (ตัวบรรจง) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน............................................................. วนัที่........................................ 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 2   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation    

5.5.  Premedication      

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific consideration EPA 1   

4.1. Anatomy       

4.2. Physiology    

4.3. Disease specific consideration    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 2,3   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตวับรรจง) 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้   (ถ้า

ม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia (combine)    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 3,4,6,7,8,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery( เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน...................................................................  วนัที่........................................ 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน  

/ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมก่อนผ่าตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation (include ICU)      

5.6.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific considerations 
4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit 
4.2. Intraoperative neuromonitoring 
4.3. Systemic complications of neurological disease 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA3,4,5,6,8   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ...........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตวับรรจง) 

 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.4.7. Management of complications : VAE, bleeding, 
brain edema, ruptured aneurysm, etc. 

   

6.1.5. Emergence (early / late)    

7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, 
fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    

7.5. การระงบัปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.................................................  วนัที่................................................. 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

2.2  Specific preparation      

2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia and anesthetic technique EPA 2   

4. Specific considerations EPA 2   

4.1. Airway management และการวางแผนส ารอง    

4.2. ภาวะแทรกซอ้นขณะท า airway procedure    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique และการประสานงานกบั
ศลัยแพทย ์

   

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน / ไม่

สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.5. Emergence     

6.1.5.1. Airway patency    

7. Postoperative EPA 4,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วนัที่.................................................... 
 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   

2.1. การใหข้อ้มูลผูป่้วย (บอกขอ้ดี / ขอ้เสีย. วิธีการท า และ
ภาวะแทรกซอ้น)  

   

2.2 Open vein and fluid loading      

3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs spinal) EPA 2   

4. Specific considerations 
- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), dose 

LA 

EPA 8   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway / 
vasopressors), O2, , RA equipment 

   

5.2. ยา: LA and adjuvants    

5.3. การเฝ้าระวงั: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR    

6. Intrapartum EPA 3,4,5,6,8   

6.1. Regional anesthesia    

6.1.1. Technique and position of block     

6.1.2. ยา: ชนิดและปริมาณ  adjuvants (bolus / 
infusion), test dose 

   

6.1.3. Assessment of block    

6.1.4. Positioning (left lateral)    

6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without glucose)    

6.1.6. Hemodynamic    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตวับรรจง) 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.7. Ventilation / Oxygenation    

6.1.8. Management of complications: IV injection, high or 
total spinal, incomplete block, wet tap 

   

6.1.9. Management for conversion to c/s    

7. Postpartum EPA 4,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปหลงัการคลอด    

7.4. การดูแลและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7    

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น..........................................  วนัท่ี.................................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

1.1. ประวติั     

1.2. ตรวจร่างกายท่ีส าคญั    

1.3. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.4. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

5.7.  Premedication    

3. Choice of anesthesia: GA ตอ้งใช ้RA ร่วมดว้ยหรือไม่ ควรใชว้ธีิใด EPA 2   

4. Specific consideration EPA 6,7   

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology    

4.2. Surgical problems    

4.3. Potential problems    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดท่ีเหมาะสม, anesthetic circuit    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management: mask, ET    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตวับรรจง) 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วนัที.่................................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1,2   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1,2   

2.1. General preparation    

2.2  Specific preparation    

       2.3   Premedication      

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific considerations 
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป่้วย 
4.2. การดูแลผูป่้วยตามขั้นตอนก่อนเร่ิม CPB 
4.3. การดูแลผูป่้วยในช่วง CPB 
4.4. การดูแลผูป่้วยหลงัออกจาก CPB 

EPA 2,4   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 1,2,3,4   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ......................................................(ลายเซ็นต์).......................................................... (ตัวบรรจง) 

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,7,8,9,10   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia  (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วนัที.่................................................... 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (รวมถึง PFT)    

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

5.8.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific considerations EPA 2   

4.1. การปรับ ventilator setting ระหวา่งการท า one lung ventilation    

4.2. การดูแลและแกไ้ขปัญหา hypoxemia ระหวา่งท า one lung ventilation    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA3,4,5,6,8   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management และการตรวจสอบต าแหน่ง double 
lumen tube 

   

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ....................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตวับรรจง) 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, 
fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management     

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน....................................................... วนัที.่................................................... 

 

 ไม่ท า / 

ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่

ครบถว้น 

ท าไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น 

1. สามารถเลือกผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัการใชเ้คร่ือง PCA ได ้    

2. อธิบายขั้นตอนการใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชใ้หก้บัผูป่้วยได ้    

3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เคร่ืองไดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย    

4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวงัภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนได ้    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้    

6. สามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึน    

7. สามารถใหก้ารแกไ้ขเบ้ืองตน้ไดเ้ม่ือเคร่ือง PCA มีปัญหา    

8. สามารถส่ือสารกบัแพทยผ์า่ตดั และพยาบาลประจ าตึกในการดูแลผูป่้วยท่ีใช้
เคร่ือง PCA 

   

9. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    

 

เกณฑผ์า่น : ท าไดถู้กตอ้งครบถว้นทุกขอ้ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน...........................................  วนัที.่................................................... 

 

 ไม่ท า / 

ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่

ครบถว้น 

ท าไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น 

1. ซกัประวติัอาการปวดและประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

2. ตรวจร่างกายเพ่ือประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

4. เลือกใชย้าในการรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม     

5. ทราบภาวะไม่พึงประสงคท่ี์เกิดจากยาและสามารถใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้ได ้    

6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้หลงัจากไดรั้บการรักษา    

7. สามารถใหค้  าแนะน าผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการใชย้าและภาวะไม่พึงประสงค์
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

   

8. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    

 

เกณฑผ์า่น  : ท าไดถู้กตอ้งทุกขอ้  EPA 2,3,4,6,8,9,10 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

o Level 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
o Level 4  สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตวับรรจง) 
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ภาคผนวกที ่๖ 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรและการสอบหนังสืออนุมัติ 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสัิญญวีิทยา 

 

การประเมินเพื่อวฒิุบตัรฯ  

๑. คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ  
๑.๑  ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม  

๑.๒  สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เขา้สอบ 

๒. เอกสารประกอบ  
๒.๑  เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด  

๒.๒ บทความงานวจิยัพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 

๒.๓  เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

๓. การสอบประกอบดว้ย 
๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี 

- ปรนยั (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นขอ้สอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ clinical sciences 
ร้อยละ ๖๐) ใหส้อบเม่ือผา่นปีการฝึกอบรมท่ี ๒ หากสอบผา่นเกณฑแ์ลว้ไม่ตอ้งสอบอีก หากสอบไม่ผา่น
เกณฑ์ตอ้งสอบแกต้วัเม่ือส้ินปีการฝึกอบรมท่ี ๓ หรือจนกวา่จะสอบผา่นตามเกณฑ์ 

- อตันยั (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเม่ือส้ินสุดปีการฝึกอบรม
ท่ี ๓ สามารถสอบไดแ้มว้า่ยงัสอบปรนยัไม่ผา่นเกณฑ ์

๓.๒ การสอบภาคปฏิบติั  ประกอบดว้ย 

- การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเม่ือส้ินสุดปีการฝึกอบรมท่ี ๓ 
- ผลการปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

        ๓.๓ การสอบปากเปล่า สอบเม่ือส้ินสุดปีการฝึกอบรมท่ี ๓ 
๓.๔ การประเมินผลงานวจิยั  
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             ภาคผนวกที ่๗ 

กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ภาควชิาฯ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการอย่างน้อยร้อยละ 70 

** หมายเหตุ ทุกวนัพุธ เวลา 13:00– 14:00 น. และ ทุกวนัศุกร์ เวลา 08:00 – 09:00 น. 

          R (Resident), S (staff)          

เดือน กรกฎาคม 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
30   1   2   3   4   5   6   

              

      Interdepartment    Topic review(S1)   

      conference(1)   
 

  

      
 

      

              

7   8   9   10   11   12   13   

              

      Journal (S1)   Interesting case(S1)   

      
 

  
 

  

              

              

14   15   16   17   18   19   20   

              

    วนัอาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา   Journal   

          Rภาควิชาอ่ืน   

              

              

21   22   23   24   25   26   27   

      
  

  
        

  

      Journal   Morbidity&mortality   

      Rภาควิชาอ่ืน   conference   

          
 

  

              

28   29   30   31   1   2   3   

              

      
staff-resident 

meeting 
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        กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีิทยา 

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนสิงหาคม 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
28   29   30   31   1   2   3   

              

          Topic review(S2)   
          

 
  

              
              

4   5   6   7   8   9   10   

              
      Interdepartment    Interesting case(S2)   
      conference   

 
  

      
 

      
              

11   12   13   14   15   16   17   

              
  วนัแมแ่หง่ชาต ิ   Journal(S2)   Journal   
      

 
  Rภาควิชาอ่ืน   

              
              

18   19   20   21   22   23   24   

          
        

  
      Journal   Morbidity&mortality   
      Rภาควิชาอ่ืน   conference   
          

 
  

              

25   26   27   28   29   30   31   

      
  

      

      
staff-resident 

meeting 
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      กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนกนัยายน 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
1   2   3   4   5   6   7   

              
      Interdepartment    Topic review(S3)   
      Conference   

 
  

      
 

      
              

8   9   10   11   12   13   14   

              
      Journal(S3)   Interesting case(S3)   
      

 
  

 
  

              
              

15   16   17   18   19   20   21   

              
      Journal   Journal   
      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   
              
              

22   23   24   25   26   27   28   

              

      
staff-resident 

meeting 
  Morbidity&mortality   

          conference   
          

 
  

              

29   30   1   2   3   4   5   
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 กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนตุลาคม 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
29   30   1   2   3   4   5   

              
      Interdepartment   Topic review(R1/1)   
      Conference   

 
  

      
 

      
              

6   7   8   9   10   11   12   

              

      Journal(R1/2)   
Interesting 
case(R1/3) 

  

      
 

  
 

  
              
              

13   14   15   16   17   18   19   

              
      Journal   Journal   
      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   
              
              

20   21   22   23   24   25   26   

              
      

 
วนัปิยมหาราช   Morbidity&mortality    

      
  

  conference   
      

  
  R1   

              

27   28   29   30   31   1   2   

              

      
staff-resident 

meeting 
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 กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
27   28   29   30   31   1   2   

              
          Topic review(S4)   
          

 
  

              
              

3   4   5   6   7   8   9   

              

      Interdepartment    
Interesting 
case(R1/1) 

  

      conference   
 

  
      

 
      

              

10   11   12   13   14   15   16   

              
      Journal(S4)   Journal   
      

 
  Rภาควิชาอ่ืน   

              
              

17   18   19   20   21   22   23   

              
      Journal   Morbidity&mortality    
      Rภาควิชาอ่ืน   conference   
          

 
  

              

24   25   26   27   28   29   30   

              

      
staff-resident 

meeting 
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     กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนธันวาคม 2562 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
1   2   3   4   5   6   7   

              
      Interdepartment    Topic review(R1/2)   
      conference   

 
  

      
 

      
              

8   9   10   11   12   13   14   

              
    วนัรฐัธรรมนญู Journal(R1/3)   Interesting case   
      

 
  

 
  

              
              

15   16   17   18   19   20   21   

              
      Journal   Journal   
      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   
              
              

22   23   24   25   26   27   28   

              

      
staff-resident 

meeting 
  Morbidity&mortality    

          conference   
          

 
  

              

29   30   31   1   2   3   4   
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     กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนมกราคม 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
29   30   31   1   2   3   4   

              
      วนัขึน้ปีใหม ่   Topic review(R1/1)   
          

 
  

              
              

5   6   7   8   9   10   11   

              

      Interdepartment   
Interesting 
case(S4) 

  

      conference   
 

  
      

 
      

              

12   13   14   15   16   17   18   

              
      Journal(R1/)   Journal   
      

 
  Rภาควิชาอ่ืน   

              
              

19   20   21   22   23   24   25   

              
      Journal   Morbidity&mortality   
      Rภาควิชาอ่ืน   conference   
          

 
  

              

26   27   28   29   30   31   1   

              

      
staff-resident 

meeting 
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     กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
26   27   28   29   30   31   1   

              

              

              

              

              

2   3   4   5   6   7   8   

              
      Interdepartment    Topic review(S5)   
      conference   

 
  

      
 

      
              

9   10   11   12   13   14   15   

              
      Journal(S5)   Interesting case   
      

 
  

 
  

              
              

16   17   18   19   20   21   22   

              
      Journal   Journal   
      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   
              
              

23   24   25   26   27   28   29   

              

      
staff-resident 

meeting 
  Morbidity&mortality   

          conference   
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   กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนมีนาคม 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
1   2   3   4   5   6   7   

              

      Interdepartment   Topic review(S6)   

      conference   
 

  

      
 

      

              

8   9   10   11   12   13   14   

              

      Journal(S6)   Interesting case   

      
 

        (R1/#)   

              

              

15   16   17   18   19   20   21   

              

      Journal   Journal   

      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   

              

              

22   23   24   25   26   27   28   

              

      
staff-resident 

meeting 
  Morbidity&mortality   

          conference   

          
 

  

              

29   30   31   1   2   3   4   
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     กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนเมษายน 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
29   30   31   1   2   3   4   

              

      Interdepartment   Topic review   

      conference            (S7)   

      
 

      

              

5   6   7   8   9   10   11   

              

      Journal   Interesting case   

      (S7)            (S4)   

              

              

12   13   14   15   16   17   18   

              

  วนัสงกรานต ์ วนัสงกรานต ์ วนัสงกรานต ์   Journal   

          Rภาควิชาอ่ืน   

              

              

19   20   21   22   23   24   25   

              

      Journal   Morbidity&mortality   

      Rภาควิชาอ่ืน   conference   

          
 

  

              

26   27   28   29   30   1   2   

              

      
staff-resident 

meeting 
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      กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนพฤษภาคม 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
26   27   28   29   30   1   2   

              

          Topic review   

          (S8)   

              

              

3   4   5   6   7   8   9   

              

      
 

วนัวิสาขบชูา   Interesting case   

                       (S6)   

              

              

10   11   12   13   14   15   16   

              

      
Interdepartment 

conference 
  Journal   

      
 

    
 

  

      
 

      

              

17   18   19   20   21   22   23   

              

      Journal   Morbidity&mortality   

      Rภาควิชาอ่ืน   conference   

          
 

  

              

24   25   26   27   28   29   30   

              

      
staff-resident 

meeting 
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      กจิกรรมวชิาการแพทย์ประจ าบ้าน ภาควชิาวสัิญญวีทิยา  

ปีการศึกษา 2562-2563 

เดือนมิถุนายน 2563 

อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์
31   1   2   3   4   5   6   

              
      Interdepartment   Topic review   
      conference   (S9)   
      

 
      

              

7   8   9   10   11   12   13   

              
      Journal(S8)   Interesting case   
      

 
              (S7)   

              
              

14   15   16   17   18   19   20   

              
      Journal   Journal   
      Rภาควิชาอ่ืน   Rภาควิชาอ่ืน   
              
              

21   22   23   24   25   26   27   

              

      
staff-resident 

meeting 
  Morbidity&mortality   

          conference   
          

 
  

              

28   29   30   1   2   3   4   
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 ภาคผนวกที ่๘ 

เกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้านของภาควชิาวสัิญญี 

 ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นโดยอาจารยใ์นภาควิชา 5 ท่าน

ประกอบดว้ย หวัหนา้ภาควชิาฯ, ประธานคณะกรรมการหลงัปริญญา และคณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้ง โดยทุกท่านตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูส้มคัรสอบ 

คุณสมบติัของผูส้มคัร 

1 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตและไดรั้บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีไดรั้บการอนุมติั 

จากแพทยสภา 
2 ผา่นการเพิ่มพูนทกัษะ 1 ปีและไดรั้บใบรับรองจากแพทยสภาในกรณีท่ีมีตน้สังกดั หรือผา่นการอบรม

แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี และผา่นการใชทุ้น ๑ ปี กรณีท่ีเป็นผูส้มคัรอิสระ 

3 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 

4 ไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการด าเนินคดีทางอาญา 

โดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 

5 มีตน้สังกดัท่ีมีความขาดแคลนวสิัญญีแพทย ์โดยเฉพาะสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6 ผลการเรียน (Transcript) ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โดยเนน้รายวชิาวสิัญญีวิทยา 

7 ความสามารถทางภาษาองักฤษโดยใชค้ะแนนการสอบ CU-TEP หรือเทียบเท่า 

8 ความสามารถทางวชิาการดา้นอ่ืนๆ เช่น การท าวิจยั การจดันิทรรศการในงานวิชาการ  

9 เจตคติท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวสิัญญีแพทยใ์นอนาคต โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสอบ

สัมภาษณ์ และการสอบผา่นสถานการณ์จ าลองอนัไดแ้ก่ 

- มีความรับผดิชอบและน่าเช่ือถือในการดูแลผูป่้วย 
- ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งตามก าหนด 
- ใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูป่้วย 
- ค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั และขอความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ตกลงของสถาบนั รวมถึงปฏิบติัตามตารางการท างานทั้งใน และนอกเวลา
ราชการอยา่งเคร่งครัด 
- ยอมรับค าวจิารณ์ของผูร่้วมงาน อาจารย ์และน าไปแกไ้ขให้ดีข้ึน 
- ไม่ปกปิดความผิดพลาด หรือภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 
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เกณฑ์ประเมินร่วมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 

     ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี ในกรณีท่ีมีตน้สังกดั  

     ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี และผา่นการใชทุ้น ๑ ปี กรณีท่ีเป็นผูส้มคัรอิสระ 

 หวัขอ้ประเมิน คะแนนท่ีได ้
1 ทศันคติต่อวิชาชีพ (20%) คะแนนเตม็ 20 
 1.1 เหตุผลในการเลือกเรียนวิสัญญีวิทยา (10%) 

.......................................................................................................................................... 
 

 1.2 วสิัญญีแพทยมี์บทบาทต่อผูป่้วยอยา่งไร (10%)  
.......................................................................................................................................... 

 

2 อุปนิสัย บุคลิกภาพ และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (20%) คะแนนเตม็ 20 
 2.1 กิจกรรมและงานอดิเรก (3%) 

ไดแ้ก่................................................................................................................................ 
 

 2.2 ปัญหากบัผูร่้วมงานระหวา่งการใชทุ้นและวธีิแกไ้ข (5%) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 

 2.3 จากการสัมภาษณ์ เช่น ไหวพริบในการตอบปัญหา การแต่งกาย (3%)  
 2.4 จดหมายรับรอง (3%)  
 2.5 ความเห็นของอาจารยท่ี์เคยปฏิบติังานดว้ย (3%)  
 2.6 ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน หรือรุ่นพี่ (3%)  
3  ความตั้งใจจริง ผลการเรียน และการใฝ่รู้ (30%) คะแนนเตม็ 30 
 3.1 ความตั้งใจจริง 

ถา้ไม่ใช่วสิัญญีตอ้งการเรียนต่อดา้นใด (2.5%)........................................................ 
เหตุผลในการเลือกเรียนท่ีวชิระ (5%)......................................................................... 
การมาติดต่อกบัภาควชิา การมาสมคัรหลายคร้ัง หรือเคยมา elective (2.5%) 

 

 3.3ผลการเรียน  
เกรดเฉล่ีย (2.5%)............................................. 
คะแนนวสิัญญีวทิยา (2.5%).......................... 
คะแนนภาษาองักฤษ (2.5%)........................... 
ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ (2.5%)....................................................................................... 

 

 3.4 มีวธีิหาหรือพฒันาความรู้เพื่อใชใ้นการรักษาผูป่้วยระหวา่งการใชทุ้นอยา่งไร (10%)  
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
4 ทกัษะการปรับตวัเขา้กบัระบบ (20%) คะแนนเตม็ 20 
 4.1 กรณีถูกตามไปช่วยท างานคุณภาพ (HA) แต่ไม่เคยรู้เร่ืองมาก่อนท าอยา่งไร (10%)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 4.2 ขอ้ดีและขอ้เสียของระบบในโรงพยาบาลท่ีใชทุ้นและวิธีแกไ้ขดา้นต่างๆ (10%) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

5 ความรู้ทัว่ไป (5%) คะแนนเตม็ 5 
 5.1 รู้จกัหรือมีบทบาทต่อระบบพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลขณะใชทุ้นอยา่งไร (2.5 %) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 5.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิรพยาบาล (2.5%) 
.............................................................................................................................................. 

 

6 ตน้สังกดั (5%) (ขอทุนจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโรงพยาบาลท่ีขาดแคลน คูณ 
1.5) 

คะแนนเตม็ 5 

  
ระบุจงัหวดั................................................................................................. 

 

คะแนนรวม 
 

 

 

รวมคะแนน............................................................    ผูป้ระเมิน..................................................................... 

หมายเหตุ ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรก จากผลรวมคะแนนของคณะกรรมการถือเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือก 
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ภาคผนวกที ่๙ 

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านวสัิญญวีิทยา  

  

ล าดับ

ที่ 

       รายนามอาจารย์แพทย์                        คุณวุฒิ วนับรรจุ 
(ระยะเวลาบรรจุถึง 
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑) 
 

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน

วสัิญญี 

(ปี) 

๑ อาจารย ์สุจารีย ์ ภู่พิพฒัน์ภาพ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา)  

๑ ก.พ. ๒๕๕๑ 
(๑๐ปี ๘ เดือน) 

๑๓ 

๒ อาจารย ์พรสิริ  วรรณดิลก พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา),  

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) , 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดั

หวัใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก) 

๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๐ ปี ๕ เดือน) 

๑๑ 

๓ อาจารย ์พลอยนภสั  ล้ิมพนัธ์อุดม พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวทิยา), 

 ว.ว.(วสิัญญีวิทยา),  

 ว.ว.(เวชบ าบดัวกิฤต), 

๑ ก.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๑ เดือน) 

๘ 

๔ อาจารย ์ปิยศกัด์ิ  วทิยาบูรณา

นนท ์

พบ., ป. ชั้นสูง (วสิัญญีวทิยา), 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยา),  

Cert. Anesth, Training in Pain 

๑ มิ.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๔ เดือน)

๘ 

๕ อาจารย ์ชมพูนุท  ปธนสมิทธ์ิ พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา),  

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) , 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาสาหรับการผา่ตดั

หวัใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก) 

๘ พ.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๕ เดือน)

๗ 

๖ อาจารย ์ศิริพร  ศิระเกลา้ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗ 

๗ อาจารย ์ธนาวดี  ธีรัชฌานนัท์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

Clinical fellowship on 

neuroanesthesia  

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗ 
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  of  Mainz Germany 

อ.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับผูป่้วยโรค

ทางระบบประสาท) 

๘ อาจารย ์เกศลมยั  สายแวว พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วสิัญญีวิทยา), 

ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) 

 ว.ว. (วสิัญญีวทิยาส าหรับผูป่้วย

โรคทางระบบประสาท) 

๑ ก.พ. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๘ เดือน) 

๗ 

๙ อาจารย ์ รัชยา  วีระยทุธวฒันะ 
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๑ -๓๐ มิ.ย. ๖๓) 

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๕ เดือน) 

       ๔  

๑๐ อาจารย ์ ปรัชญว์ไิล  นุชประมูล 
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๐ -๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ต.ค. ๒๕๕๗ 
(๔ ปี ๑ เดือน) 

๔ 

๑๑ อาจารย ์ สุกานดา  เจนจรัตน์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(๕ ปี ๔ เดือน)

๑.๕ 

๑๒ อาจารย ์ วิรชชั  สนัน่ศิลป์ พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๓ ก.ค. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๓ เดือน)

๑.๕ 

๑๓ อาจารย ์ กรกนก  ยุวพฒันวงศ์ พบ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ก.ค. ๒๕๕๗ 
(๔ ปี ๓ เดือน) 

๐.๕ 

๑๔ อาจารยว์นชัพร สุจริตธรรม พบ.,ป.ชั้นสูง(วสิัญญีวทิยา) , 

ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
(๑ เดือน) 

๐.๕ 

๑๕ อาจารย ์ ศิถี  ชุมทอง พบ.  

(ลาศึกษาวสิัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ 
( ๓ปี ๓ เดือน) 

๐ 

๑๖ อาจารยภิ์ญญดา  พิสุทธ์ิเจริญ พบ. 

(ลาศึกษาวสิัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒) 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ 
(๒ ปี ๔ เดือน) 

๐ 
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