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1.  ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)   หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ฝกึอบรมเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)    Residency training in Anesthesiology 

 
2.  ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย)     วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate of the Thai Board of Anesthesiology 
ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย)   ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate, Thai Board of Anesthesiology 
 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วน ามาก าหนดวัตถุประสงค์และแผนงานของภาควิชาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ ในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง
มีการประเมินและการปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเน่ือง 

4.1 วิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ 
4.1.1 วิสัยทัศน์  

สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่าง
มีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคูก่ับคุณธรรมจริยธรรม  

4.1.2 พันธกิจ 
1) ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพรับใช้
สังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 
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2) ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และ
น าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

3) ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตส านึก และรับผิดชอบต่อ
ชุมชน 

4) สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   

 
4.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

4.2.1    วิสยัทัศน์ 
เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อผลิตวสิัญญีแพทยใ์ห้เพยีงพอ

กับความต้องการ และรองรับการขยายตัวด้านการสาธารณสุขของประเทศ 
4.2.2 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 
2) ให้บริการวิสัญญีอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 
4) สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 
5) พัฒนาหลักสูตรแพทยฝ์ึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย 
6) ผลิตแพทยผ์ู้เชีย่วชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เป็นแพทย์ที่ดีมีความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพ 
 

4.3 พันธกิจของหลักสูตร 
 “ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เป็นแพทย์ที่ดีมีความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพ”  
โดยภาควิชาฯ จัดฝึกอบรมแพทย์เพื่อให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์

เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งร่วมกับความสามารถในการท าหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน ในการ
ดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการระงับความรู้สึกหรือให้ยากลอ่มประสาทและการเฝา้
ระวัง ส าหรับการท าหัตถการต่างๆ การระงับปวด การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและการกู้ชีพขั้นสูง แพทย์ฝึกอบรมต้องมีความรู้
ครอบคลุมเน้ือหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถด้านการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้
ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ     มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการ
บริการทางวิสัญญี และเพื่อส าเร็จเป็นวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศไทย  

   นอกจากความรู้และทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยาควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่ส าคัญ 
ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มี
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การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวิสัญญี 

การเรียนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวจึงไม่สามารถท าให้เป็นวิสัญญีแพทย์ได้ แพทย์ผู้ฝึกอบรมต้องน าความรู้ ทักษะ
ต่างๆมาบูรณาการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจนช านาญ ในระหว่างทางอาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นน้ันยังท าให้
แพทย์ฝึกอบรมได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วย ภาควิชาฯใช้หลักการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นเตรียมความ
พร้อมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการ
เรียนรู้น้ันๆ (self-reflection) และชี้น าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยอาศัยหลักการของการก ากับดูแล (supervision) การ
ประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่างเป็นระบบ  

 
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถขั้นต่ า
ตามสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง 6 ด้านดังน้ี  

1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2) ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ปว่ยและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and Skills)   
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)   
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   
5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
6) การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  

รายละเอียดสมรรถนะหลัก (competency) 
5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

5.1.1 มีทักษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจาก
การระงับความรู้สึก  

5.1.2 มีทักษะในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึกใน
ผู้ป่วยโรคต่างๆ  

5.1.3 มีทักษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)   
5.1.4 มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผูป้่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)  
5.1.5 มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ปว่ยวกิฤต และ การบ าบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)  
5.1.6 มีทักษะในการดูแลและรักษาความปวด 

5.2 ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and Skills)   
5.2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกีย่วขอ้งกบัวิสัญญีวิทยา   
5.2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา 

5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)   
5.3.1 ด าเนินการวิจัยทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้   
5.3.2 วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์   
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5.3.3 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

5.4.1 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
5.4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
5.4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ 

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
5.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
5.5.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน   
5.5.2 มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)   
5.5.3 มีความสนใจใฝ่ รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เ รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  
5.5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
5.5.5 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
5.6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
5.6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้่วย   
5.6.3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 การดูแลรักษาผู้ปว่ย (Patient Care) 
ภาควิชาฯ มีการจัดตารางการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งตาม milestone และสามารถประเมิน procedural 

skills) โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรม 
ดังต่อไปน้ี  

ก. แพทยผ์ู้เข้าฝึกอบรมปทีี่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับไม่ซับซอ้น ได้แก ่

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปสัสาวะ 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสูต-ินรีเวชวิทยา ร่วมทั้งการผ่าตัดคลอด 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก 

- การดูแลผู้ปว่ยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด 
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ข. แพทยผ์ู้เข้าฝึกอบรมปทีี่ 2, 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับซับซอ้น ได้แก ่

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลอืดและทรวงอก 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 

- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเดก็และทารก 

- การระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดฉกุเฉิน 

- การดูแลผู้ปว่ยที่มีความปวดแบบเฉยีบพลันและเร้ือรัง 

- การดูแลผู้ปว่ยระยะวิกฤตและในหออภิบาลผู้ปว่ยระยะวิกฤต  

- การดูแลผู้ปว่ยระบบทางเดินหายใจ หน่วยดแูลรักษาทางระบบหายใจ  

- วิชาเลือก 
 

การเรียนการสอนภาคปฎิบัติ: จัดการเรียนการสอนตามล าดับขั้นของแพทย์ฝึกอบรมในแต่ละปีการศึกษา 
ตาราง 1 ตารางแสดงการจัดการฝึกอบรมภาคปฎิบัติแบ่งตามช้ันปี 

หน่วย 
จ านวนสัปดาห์ในแต่ละหน่วยของแพทย์ฝึกอบรม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 

1. General surgery 8 4 3 

2. Ob-Gyne 8 4 3 

3. Orthopedics 8 4 3 

4. Eye 2 2 1 

5. ENT 3 2 2 

6. Plastic surgery 4 2 2 

7. Vascular surgery 2 2 2 

8. Uro surgery 2 2 1 

9. Neuo surgery  4 4 4 

10. Pediatric surgery  2 2 2 

11. CVT surgery  2 2 

12. GI/ broncho scope 2.5 2 1 

13. X-ray (CT, MRI) 1 2 2 

14. Caidio medicine SWU 2   

15. Chest medicine SWU 2   

16. Inhalation RAMA1  4  

17. Children hospital2  4  

18. Neuro CU3  4  

19. Pain RAMA1  2  
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หน่วย 
จ านวนสัปดาห์ในแต่ละหน่วยของแพทย์ฝึกอบรม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 

20. CVT TU4  2  

21. Thai red croos council unit5  2 2 

22. ICU RAMA1   4 

23. CVT KKU6   4 

24. Painless labor   3 

25. Trauma center7   2 

26. Acute pain SWU 1 1 1 

27. Chronic pain SWU  0.5 1 

28. Research time 0.5 0.5 1 

29. Free elective   4 

30. Self study   2 

รวมจ านวนสัปดาห์ในการเรียน 52 52 52 

หมายเหต ุ
1. โรงพยาบาลร่วมสอน 

1  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
2  :กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี
3  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5  :โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอ่ืน สภากาชาดไทย 
6  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

7  :กองงานวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช 
2.   Free elective 

1) แพทยฝ์ึกอบรมสามารถเลือกโรงพยาบาลในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิงาน ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ หรือ
ภายนอกประเทศไดต้ามความสนใจ ทั้งน้ีควรเป็นโรงพยาบาลที่แพทยฝ์ึกอบรมจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ทั้ง
ในด้านการเรียน การฝึกปฏบิัติ หรือเป็นแนวทางในการเข้าท างานในภายภาคหน้า 

2) ก าหนดให้แจ้งสถานที่ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ยกเว้นต่างประเทศใหแ้จ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 
เดือน เน่ืองจากต้องท าหนังสือขออนุมัติจากมหาลัยร่วมด้วย 

2. Research time 
1) ก าหนดระยะเวลารวม 2 สัปดาห ์
2) ก าหนดให้ลาได้ดังน้ี แพทย์ฝกึอบรม ปี 1 สามวัน แพทยฝ์ึกอบรมปี 2 สองวัน และแพทยฝ์ึกอบรมปี 3 ห้าวัน 
3) ต้องแจ้งการลาโดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกบัการลาพักผ่อน แต่จะไม่ถูกหักวันลาพักผ่อน 
4) รายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและบันทึกใน portfolio ทุกคร้ังทีล่าท าวิจัย   
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ตาราง 2 ตารางแสดงการหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทย์ฝึกอบรมประจ าปีการศึกษา 
เดือน ปี 1A ปี 1B ปี 2A ปี 2B ปี 3A ปี 3B 
กค. 

Gen Sx1 Ortho1 
CVT1/Plastic/Ped VAS Sx2 

Gen Sx4 Ortho4 
Neuro3 ENT/EYE2 

สค. 
Ortho1 Gyne1 Ortho3 Gyne3 

CVT2/Plastic/Ped Painless labor 
Neuro3 ER รพ.ภูมิพล 

กย. 
Gyne1 Gen Sx1 

ENT/EYE2 CVT1/Plastic/Ped3 
CVT KKU 

VAS Sx4 
GI/Broncho 
scope/X-ray2 

Neuro3 ENT/EYE5 

ตค. 
Gen Sx2 Ortho2 

VAS Sx2 Uro2 Neuro 4 
CVT KKU ENT/EYE3 Gyne GI/Broncho 

scope/X-ray3 
พย. 

Ortho2 Gyne2 Neuro CU Inhal RAMA 
ER รพ.ภูมิพล CVT2/Plastic/Ped 
Painless labor Neuro3 

ธค. 
Gyne2 Gen Sx2 

Pain RAMA 
Ortho3 

VAS Sx4 GI/Broncho 
scope/X-ray3 

CVT TU ENT/EYE5 Neuro 4 
มค. Plastic/Ped1 VAS Sx1 

Gyne3 Neuro CU Ortho4 Gen Sx4 
Neuro1 ENT/EYE1 

กพ. VAS Sx1 uro1 
Gen Sx3 PED รพ.เด็ก Free elective 

CVT3/Plastic/Ped4 
ENT/EYE1 GI/Broncho 

scope/X-ray1 
Neuro5 

มีค. Uro1 Med Chest  

PED รพ.เด็ก Gen Sx3 

CVT3/Plastic 
/Ped4 

Gyne4 
GI/Broncho 
scope/X-ray1 

Med Cardio Neuro5 

เมย. Gen Sx Plastic/Ped1 
Inhal RAMA 

VAS Sx3 
Gyne4 ICU RAMA 

Ortho Neuro1 ENT/EYE3 
พค. Plastic/Ped2 Gen Sx uro2 GI/Broncho 

scope/X-ray2 ICU RAMA Free elective 
Neuro2 Ortho Gyne ENT/EYE4 

มิย. Med Chest  Plastic/Ped2 VAS Sx3 Pain RAMA Painless labor/ 
ER SWU 

ER SWU/  
Painless labor 

Med Cardio Neuro2 ENT/EYE4 CVT TU Self study Self study 

หมายเหตุ:  

1. ตารางมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละป ี
3. ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทยฝ์ึกอบรมปีการศึกษา 2561 จ านวนแพทย์ฝึกอบรม 6 คน  
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6.1.2 ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and Skills)   

1) แพทยผ์ู้เข้าฝึกอบรมปทีี่ 1 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (Correlated basic 
medical science) และวิสัญญีวิทยาทั่วไป 

2) แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ 2, 3 เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางของวิสัญญีวิทยา 
3) แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น  interesting case, morbidity-

mortality conference, journal club and journal appraisal เป็นต้น  
4) แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการและเคร่ืองมือใหม่ๆที่ใช้ในวิสัญญี

วิทยา 
 

       การเรยีนการสอนภาคทฤษฎ:ี จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแพทย์ฝึกอบรมในแต่ละปีการศึกษา 
 

ตาราง 3 การให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีแพทย์ฝึกอบรมปีที่ 1 

หัวข้อ 
จ านวนชม./ครั้ง

(ครั้ง) 
ช่วงเวลาที่จัด ผู้สอน 

การเรียนการสอนวิสัญญีวิทยาขั้นพื้นฐาน (Interhospital 
teaching program) 

8 (18) วันอังคารที่
ก าหนด 

ราชวิทยาลัยฯ 

วิสัญญีวิทยาทั่วไป (general anesthesia) 2 (10)  ภาควิชาฯ 
อบรมเชิงปฏิบัตกิารพื้นฐาน 

 Endotracheal tube 
 Rapid sequence induction 
 Spinal block/epidural block 
 Peripheral IV cannulation 
 Anesthetic machine 
 Anesthetic record 

8 (1) 
 

ก่อนเร่ิมฝึกอบรม ภาควิชาฯ 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 Acute pain management 

4 (1) ตามที่ก าหนด ภาควิชาฯ 

วิธีวิจัย และสถิตทิางการแพทย์ (Clinical Epidemiology 
& Biostatistics, EBM and Research Methodology) 

3 (5) วันพุธบ่าย ภาควิชา
อายุรศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวเน่ืองกับวิสัญญีวิทยา 
(Correlated basic medical science) 

3 (10) วันพุธบ่าย ภาควิชา
อายุรศาสตร์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการปฎบิัติงานในโรงพยาบาล : การ
ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ 

5 วัน ก่อนเร่ิมฝึกอบรม คณะฯ 

อบรมเชิงปฏิบัตกิารช่วยชวีิตชั้นสูง (ACLS provider) 2 วัน ก่อนเร่ิมฝึกอบรม คณะฯ 
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ตาราง 4 การให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีแพทย์ฝึกอบรมปีที่ 2 และ 3 

หัวข้อ 
จ านวนชม./ครั้ง

(ครั้ง) 
ช่วงเวลาที่จัด ผู้สอน 

การเรียนการสอนวิสัญญีวิทยาชั้นสูง (advanced anesthesia) 
 Pediatric anesthesia 
 Pain management 

 Obstetric and gynecological anesthesia 

3 (6) วันพุธบ่าย ภาควิชาฯ 

Special lecture 

 Neuroanesthesia 
 Critical care and ICU management  
 CVT ansesthesia 

8 (3) ตามที่
ก าหนด 

วิทยากรจาก
ภายนอก 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 Basic ultrasound and Peripheral nerve block  
 Difficult airway management 
 Central line cannulation  

 Pediatric advanced life support (PALS) 

 
8 (1) 
8 (1) 
4 (1) 
4 (1) 

ตามที่
ก าหนด 

ภาควิชาฯ 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

 Neonaltal cardiopulmonary resuscitation:NCPR (ปี 2) 
 ACLS provider (ปี 3) 

 
2 วัน 
2 วัน 

ตามที่
ก าหนด 

คณะฯ 

 
ตาราง 5 การให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีแพทย์ฝึกอบรมทุกช้ันปี 

หัวข้อ ช่วงเวลาที่จัด ผู้สอน 
กิจกรรมวิชาการ   Topic review 

 Interesting case 

 Interdepartmental conference 

8.00-9.00 วันพุธ/พฤหสับด ี
 

ภาควิชาฯ 

การเรียนการสอนด้วยตัวเอง: mini topic 7.45-8.00 วันจันทร์ ภาควิชาฯ 
กิจกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 

 กิจกรรม CLT, HA 
 Morbidity and mortality conference 

 
8.30-9.30 น. วันอังคารที่ 2 ของเดือน 
8.30-9.30 น. วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน 

ภาควิชาฯ 

การอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง Anesthesia non-
technical skills และ anesthetic counseling 

1 คร้ังต่อหลักสูตรการศึกษา วิทยากรจาก
ภายนอก 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ  
 จริยธรรมทางการแพทย์  
 ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
 กฎหมายทางการแพทย์ที่เกีย่วขอ้งกับวิสัญญีวิทยา 

1 คร้ังต่อหลักสูตรการศึกษา ราชวิทยาลัยฯ 
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6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
1) มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแ บบองค์รวม และสหวิชาชีพ ในหัวข้อ  Advance 

Anesthesia รวมทั้งจากการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
2) ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล (ถ้ามี) หรือแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม

รุ่นหลังได้ โดยภาควิชาฯ จัดให้มีระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องผ่าตัด และมอบหมายให้แพทย์
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ใน website (รายงาน PUN&DEN, SEA) 
ภาควิชาอย่างน้อยปีละ 5 คร้ัง  ภายใต้การก ากับดูแลขออาจารย์ 

3) บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
4) ต้องท างานวิจัยได้ ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional 

study โดยเป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย 1 งานวิจัยในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม มีอาจารย์ที่ป รึกษา
วิจัยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้า โดยมี timeline ในการท าวิจัยอย่างชัดเจน 
เร่ิมต้นจากการมีสอนวิธีการทางระบาดวิทยา (Epidemiological methodology) ใน research 
hour ก่อน เพื่อให้ความรู้ก่อนเร่ิมท าวิจัยด้วยตนเอง มีชั่วโมงน าเสนอความก้าวหน้าวิจัยเป็นระยะๆ
ระหว่างฝึกอบรม 
 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills 
1) เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือ ง 

communication (ANTS workshop) และ medical counseling ให้กับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุก
คน และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้น า  

2) ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล(ถ้ามี) และแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นหลัง 
โดยภาควิชาฯ จัดให้มีระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องผ่าตัด และมอบหมายให้แพทย์ฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้และfeedback แก่นิสิตแพทย์ใน ARB หรือ anesthesia reflective blog 
(คือการจัดการเรียนการสอน self-reflection แก่นิสิตแพทย์) ภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ด้วย
วิธีการน้ี แพทย์ฝึกอบรมจะได้ทบทวนการเขียนรายงาน self-reflection และได้ฝึกการเป็น 
mentor ให้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

3) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case discussion, interesting 
case, noon report เป็นต้น 
 

6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
1) เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ โดยภาควิชาฯสนับสนุนให้เข้าร่วม

กิจกรรมการให้ความรู้ทางการแพทย์อย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของคณะ การ
ประชุมประจ าปีของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และการประชุมอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ  

2) พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counseling และ 
Anesthesia Non- Technical Skills (ANTS) ซึ่งทางภาควิชาฯจัดให้กับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน  
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ตาราง 6 การเข้าร่วมประชุมวิชาการของแพทย์ฝึกอบรม 

งานประชุม 
แพทย์ฝึกอบรม 

1 2 3 

1. ประชุมราชวิทยาลยัวิสัญญีประจ าปี อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี 2คร้ัง/ป ี

2. งานประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
simulation 

อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี 

3. งานประชุมอื่นๆ อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี อย่างน้อย 2คร้ัง/ปี อย่างน้อย 2คร้ัง/ปี 

หมายเหต ุ
- คณะฯและภาควิชาฯมีงบประมาณสนับสนุนการปรชุมวิชาการตามความเหมาะสม โดยจะออก

ค่าลงทะเบียนให้เป็นหลัก ค่าเดินทางและค่าโรงแรมที่พักจะพิจารณาเป็นกรณีไป  
 

6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาล, patient  safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยทางวิสัญญี รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ โดยในระหว่างฝึกอบรม แพทย์ผู้ เข้า
ฝึกอบรมจะได้เข้าร่วมกิจกรรม morbidity and mortality conference ได้ ร่วมอภิปรายและฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทาง
วิสัญญี รวมทั้งมีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล , patient  
safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความป ลอดภัยทางวิสัญญี 
รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติให้ด้วย 
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ตาราง 7: วิธีการให้การฝึกอบรมตามสมรรถนะทั้ง 6 ด้านและกลยุทธ์การประเมินผล  

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

1. มีทักษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยา
ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ 
ภาวะแทรกซอ้นจากการระงับ
ความรู้สึก  

2. มีทักษะในการระงับความรู้สึก
แบบทั่วไป และแบบเฉพาะส่วน 
รวมถึงการเฝ้าระวังระหว่างการ
ระงับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคต่างๆ 

1. ปีที่ 1 เรียนรู้ด้านดูแลเกี่ยวกับวิสัญญีระดับพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบ
สูต-ินรีเวชวิทยา ระบบทางเดินปสัสาวะ ศัลยกรรมกระดูกศัลยกรรมตกแตง่และเสริมสร้าง จักษุ โสต 
ศอ นาสิก และการดูแลผูป้่วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด  

2. ปีที่ 2, 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางด้านวิสัญญีระดับซับซ้อน ได้แก่ ผู้ปว่ยเด็ก ผูป้่วยที่มารับการผ่าตัด
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก  ศัลยกรรมประสาท ระบบสูต-ินรีเวชวิทยา การดูแลผู้ป่วยทาง
วิสัญญีนอกห้องผ่าตัด 

1. การสังเกตการปฏิบัตงิานใน
สถานการณ์จริง   

2. การประเมิน EPA0, DOPS 
3. การสอบข้อเขียน MCQ, 

OSCE, Essay  
4. การสอบปากเปล่า  
5. ใบประกาศนียบัตร รับรอง

การผ่านฝึกอบรมจากมศว 
3. ทักษะในการดูแลทาง

เดินอากาศหายใจ (airway 
management) 

1. ปีที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการดูแลทางเดินอากาศหายใจพื้นฐาน มีการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง 
และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสองเดือนแรกจะมีอาจารย์ดูแลและสอนอย่างใกล้ชดิในการปฏิบัตกิับ
ผู้ป่วยจริง 

2. ปีที่ 2, 3 จัดอบรบเชิงปฏิบตัิการเร่ือง difficult airway management โดยฝึกปฏิบัตกิับหุ่นจ าลอง 
4. ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ผู้ป่วย 
1. ปีที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ NCPR 
2. ปีที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ ACLSและใหฝ้ึกปฏิบัตโิดยถือ code เพื่อ ร่วมทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ผู้ป่วย 
หมายเหตุ : แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 1 ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ACLS มาแล้วกอ่นเข้าภาควิชา 

5. มีทักษะในการดูแลและรักษา
ผู้ป่วยวิกฤต และการบ าบัดทาง
ระบบหายใจ (respiratory care)  

1. จัดสอนและฟื้นฟูความรู้พื้นฐานแก่แพทยท์ุกชั้นป ี
2. เวียนเข้าฝึกประสบการณ์ที่ รพ.ร่วมสอนในชั้นปีที่ 2 และ 3 อย่างละ 2 - 4 สัปดาห ์
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

6. ทักษะในการดูแลและรักษา
ความปวด 

1. ปีที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการการดูแลรักษาความปวดเฉยีบพลันหลังผ่าตดั (APS) ในเดือนที่ 3 และฝึก
ประสบการณ์ในหน่วยระงับปวด 2 สัปดาห ์

2. ปีที่ 2, 3 จัดสอนความรู้พื้นฐานให้แพทย์ฝกึอบรมในเดือนที ่3 โดยปทีี่ 2 จัดให้ฝึกประสบการณ์ที่ รพ.
ร่วมสอน 2 สัปดาห์ และ ปีที่ 2 และ 3 จัดให้ฝึกประสบการณ์รับเคสผูป้่วยที่มศว. 

*หมายเหต*ุ ในการเรียนรู้ของแพทย์ฝกึอบรมปี 1 ช่วงสามเดือนแรกของการฝึกอบรมจะมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชดิระหว่างการปฏิบตังิาน  

2) ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and Skills) 

1. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของ
ร่าง กายและจิตใจที่เกีย่วข้องกบั
วิสัญญีวิทยา 

1. ปีที่ 1 เรียนวิสัญญีวิทยาทั่วไป และพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานใหก้ารระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยที่ไมซ่ับซ้อน 

1. การสอบข้อเขียน MCQ, 
OSCE, Essay  

2. การสอบปากเปล่า  
3. การสังเกตการปฏิบัตงิานใน

สถานการณ์จริง 
4. ประเมินการน าเสนอข้อมูล

ผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

2. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
และเชีย่วชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา 

1. ปีที่ 2, 3  เรียนและปฏิบตัิงานให้การระงับความรู้สึกผู้ปว่ยทีซ่ับซ้อนและในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ 
ของวิสัญญีวิทยา   

2. ปีที่ 1-3 ฝึกหตัถการ และเคร่ืองมือใหม่ๆที่ใช้ในวิสัญญีวิทยา เช่น ultrasound 
3. ปีที่ 1-3 เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case, MM conference, journal club, 

interdepartment conference, ANTs  
*หมายเหต*ุ ในการเรียนรู้ของแพทย์ฝกึอบรมปี 1 ช่วงสามเดือนแรกของการฝึกอบรมจะมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชดิระหว่างการปฏิบตังิาน  

3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

1. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้  

1. ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดย
เป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม  

1. การติดตามการด าเนินงานวิจัย
ตามเป้าหมายและเวลา 

2. วิพากษ์บทความและงานวิจัย
ทางการแพทย์  

1. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองพื้นฐานวิธีวิจัย และฝึกน าเสนอข้อมลูผูป้่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
วิชาการ เช่น journal club  topic review เป็นต้น  

1. การประเมินการน าเสนองาน
ในห้องประชุม 



14 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้
ด้วยตนเองจากการปฏบิัติ  

1. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  สหวิชาชพี และบันทกึข้อมลูในเวชระเบียน
ผู้ป่วยได้อย่างถูกตอ้งสมบูรณ์  

1. การสังเกตการปฏิบัตงิานใน
สถานการณ์จริง 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

1. ทักษะการน าเสนอข้อมูลผูป้่วย
และอภปิรายปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภปิรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น case conference เป็นต้น  1. ประเมินการน าเสนอข้อมูล
ผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

2. ประเมิน 360o 
2. ทักษะการถ่ายทอดความรู้และ

ทักษะหัตถการ ให้แพทย์นิสิต
แพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทย์  

1. ปฏิบตัิงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษาวสิัญญีพยาบาล (ถ้ามี) หรือแพทยฝ์ึกอบรมรุ่นหลังได้  
2. จัดให้มีระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องผ่าตัด และมอบหมายใหแ้พทย์ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการให้

ความรู้และfeedback แก่นิสิตแพทยใ์น ARB หรือ anesthesia reflective blog (คือการจัดการเรียน
การสอน self-reflection แก่นิสิตแพทย)์ ภาควิชาอย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง ด้วยวิธีการน้ี แพทย์ฝึกอบรม
จะได้ทบทวนการเขียนรายงาน self-reflection และไดฝ้ึกการเป็น mentor ให้ความเห็นในเร่ือง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างด ี

1. ประเมินการอภิปรายงานใน 
ARB หรือ anesthesia 
reflective blog  

3. ทักษะการสื่อสารใหข้้อมูลแก่ญาติ 
และผูป้่วยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  

1. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การสื่อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ปว่ย  
 

1. เข้าร่วมอบรมการสื่อสารให้
ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วย  

2. สอบ OSCE   

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดที างานกับ
ผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ฝึกปฏิบัติในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 1. ประเมิน ANTS 
2. ประเมิน 360o 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษาและให้
ค าแนะน าแก่ แพทย์และ
บุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง
วิสัญญีวิทยา  
 

1. ฝึกปฏิบัติโดยเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ ผู้ป่วย แพทย์ และบุคคลากรอื่นที่ส่งผู้ปว่ยมารับการ
ปรึกษาก่อนการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่มอีาการปวดเร้ือรัง 

1. ประเมินใบรับค าปรึกษา 
2. ประเมิน 360o 

5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

1. คุณธรรม  จริยธรรม  และเจต
คติอันดีต่อผูป้่วย ญาติ 
ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน   

1. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองจริยธรรมทางการแพทย ์
2. จัดอบรมเร่ืองจริยธรรมทางการแพทย์ 
 

1. การเข้าร่วมอบรมจริยธรรม
ทางการแพทย ์

2. ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค 
(nontechnical skills)    

1. พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏบิัติงานดูแลผู้ป่วย โดย เข้าอบรม counselling, Anesthesia 
Non-Technical Skills  

1. ประเมิน ANTS 

3. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional 
Development)  

1. ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดย
เป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม  

 

1. การติดตามการด าเนินงาน
วิจัยตามเป้าหมายและเวลา 

4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของภาควิชาและคณะฯ  1. ประเมิน 360o 
2. การติดตามความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 



16 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

1. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ป่วย  

 

1. แพทยผ์ู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, 
patient  safety, crisis resource managementกระบวนการคุณภาพและความ ปลอดภยัทาง
วิสัญญีการดูแลและใช้เคร่ืองมือด้านวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าแพทยฝ์ึกอบรมชั้นปีที่ 3 
อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพ ( Clininal lead team : CLT) ของภาควชิาและ
โรงพยาบาล เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ  

2. ปีที่ 2, 3 น าเสนอการคิดวิเคราะห์โดยระบบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและแนวทางป้องกัน
จากการน าเสนอเคส MM concerence  

1. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วย  

2. ประเมินผลการน าเสนอในที่
ประชุม 

2. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
เหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine) 
และ สามารถปรับเปลีย่นการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของ
การบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

1. กิจกรรม Hospital accreditation ของภาควิชา 
2. กิจกรรม MM conference เพื่อศึกษา route cause analysis เพื่อหาแนวทางในการท างานและการ

ใช้ทรัพยากรให้เข้ากับบรบทขององครณ ์
3. จัดอบรมเกี่ยวกบัการใช้ทรัพยกรอย่างเหมาะสม 
 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ที่ภาควิชาจัดขึ้น 

3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

1. จัดอบรมเกี่ยวกบัความรู้ด้านระบบสุขภาพของประเทศ 1. การเข้าร่วมการอบรม 
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6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 เน้ือหาของการฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ .ศ. 
2560 ประกอบด้วย 

6.2.1 ความรู้พ้ืนฐานของวิสัญญีวิทยาและระบบที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง basic sciences และ clinical science  
ตามหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไ ทย ฉบับ พ.ศ. 
2560 ในภาคผนวก 1 

6.2.2 โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบอ่ย และ/หรือมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทยฝ์ึกอบรมต้องดแูลรักษาได ้
ระดับที่ 2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทยฝ์ึกอบรมควรดูแลรักษาได ้
ระดับที่ 3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดทีซ่ับซอ้น ซึ่งแพทย์ฝึกอบรม

อาจดูแลรักษาได้  
ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ของหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 
พ.ศ. 2560 ในภาคผนวก 2 

6.2.3 หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทยฝ์ึกอบรมต้องท าได้ดว้ยตนเอง   
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทยฝ์ึกอบรมควรท าได้  (ท าภายใตก้ารดูแลของผู้เชีย่วชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทยฝ์ึกอบรมอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น)  

ตามที่ก าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ของหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับ พ.ศ. 2560 ในภาคผนวก 2 

6.2.4 การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional  activity (EPA)] 
คือ 
1. การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation 

and preparation) 
2. การวางแผนและด าเนินการดูแลผู้ป่วยระหว่างการระงับความรู้สึก (Provide plan and conduct 

of anesthesia) 
3. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผู้ปว่ยและเคร่ืองมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Use and 

interpret anesthetic monitoring and equipment ) 
4. การดูแลผู้ปว่ยระหว่างและหลังการระงับความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care) 
5. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway) 
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6. การมีทักษะทางเทคนิคทางวสิัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 
7. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
8. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรือระหว่างการผ่าตัด (Manage peri-

anesthetic /peri-procedural complications) 
9. การมีทักษะปฏสิัมพันธ์การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate communication 

and team working skills)  
10. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใชท่างเทคนิค (Demonstrate 

professionalism and non-technical skills) 
ตามที่ก าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ ตามก าหนดเวลาที่สมควรจะ

ท าได้ (milestones) ในภาคผนวก 3 
6.2.5 การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ ประกอบด้วยทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 

Communication Skills) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และ การปฏิบัติงานให้เข้ากับ
ระบบ (System-based practice) 

6.2.6 การท าวิจัย แพทย์ฝึกอบรมต้องท างานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองโดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิ จัย ร่วมใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 3 ปี โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ คุณลักษณะของงานวิจัย สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
ส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และ กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี ของการ
ฝึกอบรม ดังแสดงในหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรม เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ฉบับ พ.ศ. 2560 ในภาคผนวก 4 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทกุคนจะได้รับการฝึกการท าวิจัย โดยก าหนดให้ 
1. ผลงานวิจัยของแพทย์ฝึกอบรมทุกคนจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เป็นผู้ประเมินคุณภาพก่อนเพื่อให้คะแนน และเก็บไว้ใช้ในการสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ 

2. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของสถาบันราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข หรือตามที่ราชวิทยาลัยก าหนด 

3. ต้องมีผลงานวิจัยเป็นบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ (Manuscript) มาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อ
ประกอบการสอบวุฒิบัตร 

4. ขั้นตอนการท าวิจัยตามก าหนดภาควิชาฯ 
 

 ปีการศึกษาที ่1 
กรกฎาคม – ตุลาคม - เรียนการท าวิจัยเบื้องต้นตามตาราง 
สิงหาคม – ตุลาคม - ปฏิบตัิงานวิสัญญีเพื่อค้นหาค าถามวิจัย 
พฤศจิกายน – มกราคม - น าเสนอโครงร่างงานวิจัยให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชา

วิสัญญีวิทยา อย่างน้อย 2 คร้ัง 
มีนาคม – มิถุนายน - ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนและจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
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 ปีการศึกษาที่ 2 
กรกฎาคม–  
มิถุนายน ปีถัดไป 

- เก็บข้อมูลวิจัย 

- วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

- ส่งโครงร่างงานวิจัยให้ราชวิทยาลัย (เดือนที่ 18) 
 

 ปีการศึกษาที่ 3 
กรกฎาคม – มีนาคม  - น าเสนอ oral presentation งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มีนาคม – มิถุนายน  - จัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ (Manuscript) ให้ราช

วิทยาลัยฯ 
 

6.3 จ านวนปีการฝึกอบรม มีระยะเวลา 3 ป ี
6.4 การบรหิารการจัดการฝึกอบรม 
  ในการบริหารการจัดการฝึกอบรม ภาควิชา ฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราช
วิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบายภาควิชาฯ ทรัพยากร core competency รวมถึง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะฯ มาเป็นกรอบในการจัดท าและบริหารหลักสูตร ดังภาคผนวก 5 
โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรม (ภาคผนวก 6) ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) ประธานหลักสูตร ซึ่งมีประสบการณ์ปฏิบตัิงานในสาขาวิสัญญีวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2) กรรมการหลักสูตร 
3) หัวหน้าแพทย์ฝกึอบรม เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และ

ประเมินผลหลักสูตร 
 

6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 
6.5.1 กิจกรรมทางวิชาการ 

มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ การบริหารจัดการและการดูแลผู้ปว่ยต่างๆ โดยภาควชิามีข้อก าหนด
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี (รายละเอียดอยูใ่นคู่มือแพทย์ฝกึอบรม) 

- แพทยฝ์ึกอบรมต้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการทั้งของแพทย์ฝึกอบรมและของภาควิชา 
คิดเป็นจ านวนคร้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดยกรณีที่การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 จะมี
ผลต่อการประเมินเจตคติด้านความรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลตอ่การพิจารณาการเลื่อนชั้นปีและ
การพ้นสภาพการฝึกอบรม 

- แพทยฝ์ึกอบรมต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอาจารย์ที่
ภาควิชาจัดให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตรงเวลาทุกคร้ัง กรณีมาสายเกิน 10 นาที ถือว่าขาดการเข้า
ประชุม ยกเว้นมีเหตุผลอันสมควร 
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ตาราง 8 กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม รายละเอียด 

 Interdepartment 
conference 

แพทยฝ์ึกอบรมที่รับผิดชอบ เลอืกกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
อื่นมาน าเสนอ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียนถึงรายละเอียดและประเด็นที่ส าคัญทางวิสัญญีใน
ผู้ป่วยรายน้ันโดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 

 Interesting  case 
น าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ หรือเคสที่พบได้น้อย มาน าเสนอในที่ประชุมพร้อม
อภิปราย 

 MM conference  
 

แพทยฝ์ึกอบรมปี 2-3 ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกีย่วกบัความเสี่ยงของภาควิชาฯ (risk 
management) คัดเลือกและน าเสนอกรณีผูป้่วยที่เกิดปัญหาหรือมีภาวะแทรกซ้อนในขณะ
ได้รับการระงับความรู้สึก โดยใหผู้้รับผิดชอบดแูลผู้ป่วยรายน้ันๆ ค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแนวทางป้องกันและวิธกีารรักษามาน าเสนอต่อที่ประชุม  

 Topic review 
review article  หรือ update guideline ปีล่าสุดที่น่าสนใจและปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อน ามาเสนอในที่ประชุม 

 Journal critical 
appraisal  

ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และอภิปรายงานวิจัยทางวิสัญญีวิทยาและการ
น าเสนอ  

 Mini topic น าเสนอความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวสิัญญีขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่ก าหนด 

 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 

เข้าร่วมประชุม ช่วยเสนอความคิดและวางแผนงานเกี่ยวกบังานพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ 

 
ตาราง 9 ก าหนดกิจกรรมวิชาการแต่ละสัปดาห ์

วัน กิจกรรม 
วันจันทร์ Mini topic ทุกสัปดาหท์ี่ 1 และ 3 

วันอังคาร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทุกสัปดาหท์ี่ 4 

วันพุธ Journal club, topic review, interesting/interdepartment case เดือนคี่ 

วันพฤหัสบด ี Journal club, topic review, interesting/interdepartment case เดือนคู่ 

วันศุกร์ MM conference ทุกสัปดาหท์ี่ 2 

 
6.5.2 การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

 การประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก 

- ประเมินผู้ป่วยทุกรายและรายงานอาจารย์ประจ าห้องผ่าตัด ก่อนเวลา 20.00 น. 

- กรณีอยู่เวรนอกเวลาราชการหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) อนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมเยี่ยมประเมินผู้ป่วย
ส าหรับวันถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เพื่อให้ปฏิบัติงานที่หน่วย ER ได้ทันเวลา 

 การเร่ิมและเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึก 
- เวลางาน 8.30 - 16.00 (ยกเว้นวันที่มี activity) ไม่อนุญาตให้ขอกลับก่อน ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน 
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- เตรียมอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยรายแรกให้ทันก่อนเร่ิม activity และ pain round 
- มีอาจารย์เร่ิมให้การรระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกราย  
- แพทย์ฝึกอบรมมีหน้าที่ sign in ร่วมกับกับแพทย์ผ่าตัด และ พยาบาลห้องผ่าตัด ทุกคร้ังก่อนเร่ิมให้การ

ระงับความรู้สึก 
- กรณีผู้ป่วยย้ายห้องผ่าตัด ให้ด าเนินการแจ้งรายระเอียดผู้ป่วยให้วิสัญญีที่รับย้ายผู้ป่วยรับทราบ 
- ประสานงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดและทีมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก เชน่ 

การจองเลือด ICU เป็นต้น รวมถึงการดูแลหลังผ่าตัด เช่น การประสานงานกับพยาบาลหอวิกฤติ การ
ประสานงานหอผู้ป่วยเกี่ยวกับเคร่ือง infusion pump เป็นต้น 

- กรณีที่ไม่มีผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ห้ามเก็บของและอุปกรณ์ ปิดเคร่ือง ถอด pipeline ก่อนเวลา 15.00 น. 
ยกเว้นห้องที่ใช้เป็นห้องเวรนอกเวลาราชการไม่ต้องปิดเคร่ือง 

- เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ห้องผ่าตัด เมื่อใกล้เสร็จผ่าตัด ให้เช็คกับ scrub เพื่อตรวจสอบความพร้อมใน
การรับผู้ป่วยรายต่อไป รวมถึงเผื่อเวลาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนที่ induction zone ด้วย 

 Induction zone (พื้นที่ส าหรับท าหัตถการก่อนเข้าห้องผ่าตัด เช่น epidural block, peripheral nerve 
block เป็นต้น) 
- แจ้งพยาบาลประจ า induction zone ล่วงหน้าก่อนท าหัตถการ เพื่อรับทราบและจัดเตรียมผู้ป่วย  
- จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ส าหรับท าหัตถการผู้ป่วยด้วยตนเอง 

 การเยี่ยมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก 
- แพทย์ฝึกอบรมต้องท าการเยี่ยมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกทุกรายในช่วงเวลาเช้าหรือเที่ยง และไม่ควร

เกินเวลา 16.00 ของวันถัดไป 

 การพักระหว่างวัน 
- จัดให้มีการพักระหว่างวันเป็น 2 ช่วงเวลา คือ พักกลางวันและพักช่วงบ่าย 
- พักกลางวันส าหรับรับประทานอาหารกลางวัน ไม่เกินคร่ึงชั่วโมง (รวมการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด:ถ้าม)ี 
- พักช่วงบ่าย ไม่เกิน 15 นาที  
- ทั้งน้ีการพักทั้งสองช่วงขอให้ดูตามสถานการณ์และความเหมาะสมของผู้ป่วยรายน้ันๆ ด้วย  

 การปฏิบัติงานในหน่วยระงับปวด 
หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน: Acute pain service (APS) 

- แพทย์ฝึกอบรมเจ้าของผู้ป่วยต้องตรวจเยี่ยม PCA, epidural anesthesia ในตอนเช้าก่อนเร่ิมให้การระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยรายแรกและรายงานอาจารย์ที่รับผิดชอบหน่วยระงับปวดวันน้ันๆ  

- หมุนเวียนปฏิบัติงาน Acute Pain Service (APS) คร้ังละ 1 เดือน โดยมีหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับ
พยาบาล APS (round APS) สัปดาห์ละ 1-2 วัน โดยเยี่ยมผู้ป่วยก่อนเวลา 12.00 น.  

- แพทย์ฝึกอบรมปี 1 เร่ิมปฏิบัติงานในหน่วย APS หลังปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
หน่วยระงับปวดเร้ือรัง: Chronic pain service 

- แพทย์ฝึกอบรม ปี 2 และปี 3 หมุนเวียนปฏิบัติงาน Chronic pain service คร้ังละ 1 เดือน 
- บันทึกใบตอบค าปรึกษาในแบบฟอร์ม chronic pain เมื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย   
- ลงทะเบียนผู้ป่วยและเขียนวันนัดติดตามการรักษาเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลทุกคร้ัง 
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 การรับปรึกษาจากแพทย์ต่างแผนก  
- เมื่อมีการแจ้งขอปรึกษาผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ธุรการจะจัดแพทย์ฝึกอบรมและอาจารย์แพทย์เพื่อ รับปรึกษา

ผู้ป่วยรายน้ันๆ  
- เจ้าหน้าที่ธุรการจะแจ้งให้แพทย์ฝึกอบรมทราบ และน าใบส่งปรึกษาใส่ไว้ในกล่องที่จัดเตรียมไว้ 
- จัดหมุนเวียนรับปรึกษาผู้ป่วยให้กับแพทย์ฝึกอบรมทุกคน ยกเว้น chronic pain ให้ส่งปรึกษาเฉพาะ

แพทย์ฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยระงับปวดขณะน้ัน 
- ตอบใบส่งปรึกษาภายใน 24 ชม. 
- การปรึกษาผู้ป่วยให้ปรึกษาตามชื่ออาจารย์ที่รับค าปรึกษา 

 Painless labor 
- จัดให้แพทย์ฝึกอบรมปี 3 หมุนเวียนปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือน โดยให้ท าหัตถการอย่างน้อย 1 ราย 
- กรณีไม่มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลในช่วงหลังเวลา 13.00 น. ให้กลับมาปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดฉุกเฉิน 

 การจัดตารางปฏิบัติงาน 
     หัวหน้าแพทย์ฝึกอบรมประจ าเดือนมีหน้าที่ด าเนินการจัดส่งตารางปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการภาค 
ดังน้ี 

- จัดตารางการท างานในแต่ละวันตามตาราง rotation 
- จัดตารางเวรประจ าเดือนถัดไปและส่งก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน 
- ตารางปฏิบัติงาน acute pain และ chronic pain (เฉพาะแพทย์ฝึกอบรมปี 2,3) 
- ตารางผู้ดูแลกิจกรรม MM conference (เฉพาะแพทย์ฝึกอบรมปี 2,3) 
- ตางราง activity ต่างๆประจ าปี โดยน ามาติดไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 

 
6.5.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

แพทย์ฝึกอบรมทุกคนต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการในภาควิชา เฉลี่ยตามเกณฑ์ข้อก าหนดของศูนย์
การแพทย์ฯ และภาควิชาฯ ดังในภาคผนวก 7 ซึ่งมีการจัดเวรลดหลั่นในแต่ละชั้นปีตามความเหมาะสม ทั้งน้ีแพทย์ฝึกอบรม
ทุกคนต้องอยู่เวรหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ของศูนย์การแพทย์ตามข้อก าหนดด้วย  

 
หน้าที่ระหวา่งปฏิบัติงานนอกเวลาในภาควิชาฯ 

1. กรณีอยู่เวร 2 คน แพทย์ฝึกอบรมชั้นปีสูงกว่ารับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าเวร โดยแพทย์ฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามล าดับชั้นปี ดังน้ี 

 แพทยฝ์ึกอบรมปี 1 หรือปีที่ต่ ากว่า: 
- รับรายงานผู้ป่วยฉุกเฉินจากศัลยแพทยแ์ละประเมินผู้ป่วยกอ่นระงับความรู้สึกทุกราย 
- รายงานผู้ป่วยทุกรายให้หัวหน้าเวรรับทราบและวางแผนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหวัหน้าเวร 
- รายงานผู้ป่วยทุกรายหลังจากได้วางแผนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหัวหน้าเวรแลว้ให้อาจารย์แพทย์ที่

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการวางแผนการระงับความรู้สึก  

 หัวหน้าเวร:  
- รับรายงานผู้ป่วยฉุกเฉินจากแพทย์ฝึกอบรมปี 1 หรือปีที่ต่ ากว่า เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
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- รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยทุกรายโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก รายงานผู้ป่วยทุกรายให้
อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ หากมีปัญหาหรือความสงสัยระหว่างการให้
การดูแลผู้ป่วย 

- รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของแพทย์ฝึกอบรมและวิสัญญีพยาบาลที่อยู่เวรร่วมกัน 
2. รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินจากศัลยแพทย์และประเมินผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกทุกราย 
3. รายงานข้อมูลผู้ป่วยทุกรายให้อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ เพื่อวางแผนการระงับ

ความรู้สึก 
4. ติดต่อประสานงานทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมดูแลกรณีที่ผู้ป่วยมีความซับซ้อน ทีมวิสัญญี

พยาบาล ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อประสานงานความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย  
5. ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกรายภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. ตรวจเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการบริการระงับปวด (APS) พร้อมรายงานอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการวันน้ันๆ ทราบเพื่อวางแผนการรักษาต่อเน่ือง 
7. รับให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยากภายในโรงพยาบาล  
8. ปฏิบตัิงานในทีมอุบัติเหตุหมู่ตามแนวทางปฏบิัติของโรงพยาบาล 
9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
10. การปฏิบัติงานในภาควิชาวสิัญญีวิทยา ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ดังน้ันแพทยฝ์ึกอบรมที่

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 00:00-08:00 น. และมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเวลาน้ัน จะต้องนอน
พักผ่อนอย่างน้อย 8 ชม.หลังเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึกผู้ป่วยรายสุดท้าย กอ่นกลับเข้ามาปฏิบตัิงานในวันถัดไป 

6.5.4 ระเบียบการลา 
6.5.4.1 การลากรณีพิเศษ 

  การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วยร้ายแรง การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง สามารถลาได้โดย
อ้างอิงตามระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยอนุญาตให้ลาคลอดได้ไม่เกิน 60 วัน แต่จ าเป็นต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมใน
กรณีที่แพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานไม่ถึงร้อยละ 80 ทั้งน้ีการส่งสอบวุฒิบัตรขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญาภาควิชาฯ  และหัวหน้าภาควิชาฯ  
   ทั้งน้ีในกรณีที่เวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ก าหนดโดยเหตุอันไม่สมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์
ในการพิจารณาให้ผู้ฝึกอบรมพ้นสภาพจากการฝึกอบรมได้ 

6.5.4.2 การลาปว่ย ลาพักผ่อน 
- มีสิทธิลาทั้งหมด 10 วัน นับตามปีงบประมาณ และไม่มีการสะสมวันลาข้ามปีงบประมาณ 
- ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลทุกคร้ังก่อนส่งใบลา เพื่อตรวจเช็คว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลาได้

หรือไม่ 
- กรณีหมุนเวียนปฏิบัติงานนอกภาควิชา ต้องส่งใบลาทั้งสองที่คือ ภาควิชาฯ และสถาบันที่

ปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ัน 
- แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 1 ลาพักผ่อนได้เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบสามเดือน ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น 
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- การลาตรงกับวันที่มีกิจกรรมวิชาการจะนับว่าขาดการเข้ากิจกรรมของวันน้ัน (ตามกฎต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80%) 

- การลาป่วยฉุกเฉินให้โทรแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลและส่งใบลาย้อนหลังทันทีในวันที่กลับมา
ปฏิบัติงาน 

- การลาป่วยติดต่อกันมากกว่า 1 วัน หรือ การลาป่วยหลายคร้ังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

- แจ้งวันลาพักผ่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ ตามระเบียบของคณะฯ 
- การลาพักผ่อนติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาสามสัปดาห์ เพื่อ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในตารางเรียนและการท างาน 
- กรณีที่ลาหยุดมากกว่าที่ก าหนดไว้ ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาจัดให้ท างานชดเชยเวลาตาม

เห็นสมควรเพื่อให้เวลาในการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ 
- ไม่อนุญาติให้แพทย์ฝึกอบรมลาพร้อมกันถ้าไม่มีเหตุจ าเป็น ลาตรงกับวันที่มีกิจกรรมของ

ตัวเอง และลาติดต่อกันเกิน 4 วันท าการ ยกเว้นมีธุระจ าเป็น เน่ืองจากจะมีผลต่อตาราง
เรียนและการท างาน 

- หมายเหตุ: การลาเพื่อท าวิจัยต้องแจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกับลาพักผ่อน แต่ไม่นับเป็นวันลา 
6.6 การวัดและการประเมินผล 

6.6.1 วัตถุประสงค์ 
มีการประเมินแพทย์ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรม

ทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ตามที่ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด คือ 
มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ก าหนด  
มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio 
มิติที่ 4  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสัญญี 
มิติที่ 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ anesthesia non-technical skills 

workshop 
มิติที่ 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication 

skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ ภาควิชาฯ จัดให้มีการประเมินแพทย์ฝึกอบรมให้

สอดคล้องตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังน้ี 
1) Patient care ประเมินโดยการสอบ OSCE, EPA, DOP และแบบประเมิน 360o   
2) Medical knowledge and skills ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
3) Learning and improvement ประเมินโดย EPA, portfolio แบบประเมินความก้าวหน้าของ

งานวิจัย และแบบประเมิน 360o 
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4) Interpersonal and communication skills ประเมินโดย EPA แบบประเมิน 360o และแบบ
ประเมินการน าเสนอกิจกรรมทางวิชาการ 

5) Professionalism ประเมินโดย EPA และ แบบประเมิน 360o  
6) System based practice ประเมินโดยแบบประเมิน 360o 
การประเมินผลเหล่าน้ีแบ่งเป็น formative evaluation คือการประเมินระหว่างการเรียนการสอนในแต่

ละชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกระตุ้นการเรียนรู้ของแพทย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย การประเมิน EPA, DOP, 
360o, portfolio, การน าเสนอกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ฝึกอบรม และแบบประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย และ 
summative evaluation เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีเพื่อตัดสินผลการเรียนและพิจารณาเลื่อนชั้น
และส่งชื่อให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย การสอบกลางปีและการสอบปลายปี โดยผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี 
ต่อไปน้ี 

1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นป ี 
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพือ่วุฒบิัตรฯ 

 
6.6.2  การวัดและการประเมินผลประกอบด้วย 

การประเมิน 4 ด้าน คือ 
1) ภาคทฤษฎ ี
2) ภาคปฏบิัต ิ
3) จริยธรรมในวิชาชีพ 
4) การสร้างงานวิจัยและการน าเสนอ (ประเมินในส่วนของการท าวิจัย) 

 
1) ภาคทฤษฎี 

แบ่งเป็นการประเมินภาคต้นและภาคปลาย  
- การประเมินภาคต้น: จัดการสอบโดยภาควชิาฯ 
- การประเมินภาคปลาย: จัดการสอบร่วมกับสถาบันอื่น คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลพระมงกฎุ

เกล้า เฉพาะในส่วนของ MCQ, OSCE และ OSCE station การประเมินส่วนที่เหลือจัดโดยภาควิชาฯ 
 
ตาราง 10 การประเมินภาคทฤษฏี 

ปีการศึกษาที ่1 

การศึกษาภาคต้น 

รายวิชา 
เครื่องมือ
ประเมิน 

จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Basic  
Anesthesiology I 
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน I) 

MCQ 80 50 
100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และใน แต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบชุดน้ัน 

SAQ 5 50 
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การศึกษาภาคปลาย 

Basic  
Anesthesiology II 
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน II) 

MCQ 180 30 

100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และใน แต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบชุดน้ัน 

MEQ 2 20 
SAQ 5 20 
OSCE 15 20 
Station  2 5 
Oral  1 5 

หมายเหตุ: แพทย์ฝกึอบรมปี 1 สอบวัดความรู้พื้นฐานวิสัญญีวิทยาก่อนและหลังเรียนในเดือนที่ 1 และ 3 

ปีการศึกษาที ่2  

การศึกษาภาคต้น 

Advance 
AnesthesiologyI 
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I) 

MCQ 80 40 
100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และใน แต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของข้อสอบชดุน้ัน 

MEQ 1 20 
SAQ 4 40 

การศึกษาภาคปลาย 
Advance Anesthesia 
II 
(วิสัญญีขั้นสูง II) 

MCQ 180 30 

100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และใน แต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบชุดน้ัน 

MEQ 2 20 
SAQ 5 20 
OSCE 15 20 

 Station 3 5 
 Oral 2 5 
ปีการศึกษาที ่3 
การศึกษาภาคต้น 

Advance 
AnesthesiologyI 
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I) 

MCQ 80 40 
100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และในแต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบชุดน้ัน 

MEQ 1 20 
SAQ 4 40 

การศึกษาภาคปลาย 
Advance 
Anesthesiology II 
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง II) 

MCQ 80 30 

100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และในแต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบชุดน้ัน 

MEQ 2 20 
SAQ 5 20 
OSCE 15 20 
Station 5 5 
Oral 2 5 
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2) ภาคปฏิบัติ 
ภาควิชาฯ ก าหนดใหแ้พทย์ฝึกอบรมขอรับการประเมินการปฏิบัติงานโดยเกณฑ์ผ่านตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

ตามที่ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด ซึ่งมีการก าหนดหัวข้อการสอบแบ่งตามชั้นปี แพทย์ฝึกอบรมต้องผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ภาควิชาฯก าหนดไว้ จึงจะสามารถเลื่อนชั้นปีได ้

 
 ตาราง 11 การประเมินภาคปฏิบัติ 

แพทย์
ฝึกอบรมปีที ่

ก าหนดการ
สอบ 

หัวข้อการสอบ 
หมายเหตุ 

EPA DOP 
1 กย. - พย. 01, 02 (คร้ังที1่) 1 (คร้ังที่1), 2   
 ธค. – พค. 02(คร้ังที่2) 1 (คร้ังที่2), 3 - สามารถสอบ EPA 03 ได้ 
2 มิย. - พค. 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

11 
4, 5, 6 - สามารถสอบ EPA 07, 13 ได้ 

- สามารถสอบ DOP 7, 8 ได้ 
3 มิย. - เมย. 07, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7, 8  

 
3) จริยธรรมในวิชาชีพ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและการปฏิบัติงานของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อน  มีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความไวต่อประเด็น
ทางจริยธรรม (ethical sensitivity) ในขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วย   

การประเมินผล 
1) ประเมินผลเจตคติจากการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หอ้งพักฟื้น และหอผูป้่วย 
2) ประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3) ประเมินผลจากการประเมินประจ าปีในระดับคณะฯ จากแพทย์ผู้ร่วมงานและพนักงานคร่อมสายงานที่

ปฏิบตัิงานร่วมกัน 
4) ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
1) แบบประเมิน 360o โดยใช้เกณฑ์การประเมินคือ ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) 

 มีการประเมินปีละ 2 คร้ัง 

 มีผลการประเมินต้องปรับปรุงอย่างน้อย 1 ข้อ ถือว่าไม่ผ่าน 

 กรณีได้รับการเตือน และไม่ปรับปรุงติดตอ่กัน 2 คร้ังจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินและภาควิชามีสิทธิ์ให้
ออกจากการฝึกอบรม 

2) Portfolio  

 บันทึกข้อมลูใน portfolio และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เก็บรวบรวมหลักฐานการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการหรือการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การ
อบรม ACLS เป็นต้น 
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3) Log book (Aneslog)  

 มีการบันทึกข้อมูลเป็นประจ าสม่ าเสมอตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยผูฝ้ึกอบรมต้องผ่านตามเกณฑ์ในทุกหวัข้อการประเมิน หากมีหัวข้อใดหวัข้อหน่ึงที่ตกเกณฑ์การ

ประเมินอาจส่งผลให้ผูฝ้ึกอบรมไม่ได้รับการเลื่อนชั้นปีจนกระทั่งต้องออกจากการฝึกอบรมก่อนจบการฝึกอบรม และ
หรือไม่ถูกสง่รายชื่อเพื่อสอบวุฒิบตัร (รายละเอียดในเกณฑ์การผ่าน) ซึ่งแพทย์ฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการชี้แจ้งถึง
เกณฑ์ข้างต้นในวันปฐมนิเทศน์ พร้อมลงนามรับทราบในข้อก าหนดดังกล่าว 

  
ตาราง 12 สรุปการวัดและการประเมินผลทั้ง 4 ด้าน และเกณฑ์การผ่าน 

ปีการศึกษาที ่1 
หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1. ความรู้ทางวิชาการ 
 

- คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏีในภาคต้น
และภาคปลาย 

- คะแนนรวมเฉลี่ยในการสอบแต่ละคร้ัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน 

 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัตติามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบไดผ้่านตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลยัฯ และตามก าหนดของ
ภาควิชาฯ - ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี

ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3. จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

4. การสร้างงานวิจัยและ
การน าเสนอ  

- การน าเสนอผลงานในชั่วโมง research 
hour 

- โครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ ์

- ต้องได้รับการประเมินผ่าน (S) หลัง
การน าเสนอ  

- ควรมีโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

ปีการศึกษาที ่2 
หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1) ความรู้ทางวิชาการ 
 

- คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏ ี - คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

2) ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน 

 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัตติามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบไดผ้่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
ฯและตามก าหนดของภาควชิาฯ 

- ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี
ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3) จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

4) การสร้างงานวิจัย
และการน าเสนอ 

- ใบรับรองจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
- ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

- ควรเร่ิมด าเนินเก็บข้อมูลวิจัย 
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ปีการศึกษาที ่3 
หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1. ความรู้ทางวิชาการ - คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏ ี - คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. ความสามารถในการ

ปฏิบตัิงาน 
 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัตติามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบไดผ้่านตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลยัฯและตามก าหนดของ
ภาควิชาฯ - ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี

ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3. จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

4. การสร้างงานวิจัย
และการน าเสนอ 

- การน าเสนอผลงานวิจัยของผู้ฝึกอบรมใน
การประชุมระดับชาติ เช่น ในงานประชุม
วิชาการประจ าปีของคณะแพทย์ หรืองาน
ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ  

- การผ่านการน าเสนอผลงาน 
- จัดท าบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ 

(Manuscript) ส่งราชวิทยาลัย
ประกอบการขอสอบเพื่อวุฒิบตัร 

 
6.6.3 การประเมินผลหลักสูตรส าหรับการสอบวุฒบิัตรฯสาขาวิสัญญีวิทยา 
1) คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 

2) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนด  
- บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์   
- เอกสารรับรองการเข้าร่วมอบรม ANTS และ communication skills 
- เอกสารรรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
- เอกสารรับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 คร้ัง 
- ผลการประเมิน EPA/DOP ตามที่ราชวิทยาลยั ฯ ก าหนด ดังภาคผนวก 8 

3) วิธีการประเมินประกอบด้วย  

- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ  
1. ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 
2. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ)  

-   ประเมินภาคปฏิบตัิประกอบดว้ย 
3. การสอบ objectigvve structured clinical examination (OSCE)  
4. ผลการปฏิบัตงิานจากสถาบันฝกึอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

- การสอบปากเปล่า  

- การประเมินผลงานวิจัย    



30 
 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมินใช้เกณฑ์ร้อย 60 หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา 

 
ตาราง 13 สรุปการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาวสิัญญีวิทยา 

เม่ือสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

การประเมินผล เกณฑ์การผ่าน 

ปีที่ 2 สอบข้อเขียน: MCQ 
 

- หากสามารถท าคะแนนได้ผ่านตามเกณฑ์ (คิดตามค่า MPL ของ
ข้อสอบแตล่ะชุด) ไม่ตอ้งสอบ MCQ ซ้ าอีกในการสอบของปทีี่ 3 

ปีที่ 3 
 

- สอบข้อเขียน: MCQ(กรณีไม่
ผ่านคร้ังที่1), MEQ, SAQ  

- สอบปฏิบัติ: OSCE, Oral 
examination 

- Portfolio  

- Research presentation 

- เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาวิสัญญีวิทยา 

- หากผู้ฝึกอบรมสอบผ่านเกณฑ์ในทุกสว่นของการสอบ ถือว่า
ส าเร็จการฝึกอบรมและจะได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพสาขาวสิัญญีวิทยา 

หมายเหตุ: แพทย์ฝกึอบรมทุกคนจะได้รับการชี้แจ้งถึงข้อก าหนดการส่งสอบวุฒบิัตรในวันปฐมนิเทศน์ พร้อมลงนาม

รับทราบในข้อก าหนดดังกล่าว 

 
6.6.4 การอุทธรณ์ผลการสอบ 

แพทย์ฝึกอบรมที่มีข้อสงสัยในผลการสอบหรือผลการประเมิน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่  ประธาน
คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรม หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ โดยมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบผลการสอบดังภาคผนวก 9  ทั้งน้ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าการอุทธรณ์ผลการตัดสินภายใน 5 วันท าการ นับจาก
ประกาศผลการสอบ 

 
6.7 ข้อก าหนดความผิดระหว่างฝึกอบรม 
แพทย์ฝึกอบรมจะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และไม่ท าความผิดร้ายแรงใดๆ เช่ น การ

ขาดงาน การหนีเวร การไม่ตรงต่อเวลา ทุจริตข้อสอบ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
ทั้งน้ีรวมถึงความผิดทางวินัยตามกฏพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่เช่นน้ันอาจต้องถูกลงโทษตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
(แนวทางด าเนินการดูในภาคผนวก 12 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์) 

6.7.1  การกระท าผิดครั้งที่ 1  
1)  อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเตือนแพทย์ฝึกอบรมด้วยวาจาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  

6.7.2  การกระท าเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่ 2  
1) อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่พบเหตุการณ์ท าหนังสือแจ้งประธานหลักสูตรการศึกษาหลัง

ปริญญา 
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2) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณา
เหตุการณ์และออกใบแจ้งเตือน 

3) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเร่ือง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือน  
4) คณะกรรมการฯ ติดตามผลการปรับปรุงของแพทย์ฝกึอบรม 
 

6.7.3  การกระท าผิดเรื่องเดียวกันครั้งที่ 3  
1) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณา

เหตุการณ์และพิจารณาบทลงโทษ พร้อมออกใบแจ้งเตือน คร้ังที่ 2  
2) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเร่ือง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือนและ

บทลงโทษ 
3) การก าหนดโทษขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
4) แพทย์ฝึกอบรมจะถูกคณะกรรมการบริหารภาควิชาพิจารณาพ้นจากสภาพการฝึกอบรมเมื่อได้ รับ

โทษติดกันสองคร้ังในเร่ืองเดียวกันและยังไม่มีแนวโน้มในการปรับปรุง  
5) การตัดสินของคณะกรรมการบริหารภาควิชาถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.7.4  การกระท าผิดหลายเหตุการณ์ 
1) อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเตือนแพทย์ฝึกอบรมด้วยวาจาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบในแต่

ละเหตุการณ์ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่พบเหตุการณ์ท าหนังสือแจ้งประธานห ลักสูตรการศึกษาหลัง

ปริญญา 
3) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณา

เหตุการณ์และบทลงโทษ พร้อมออกใบแจ้งเตือน 
4) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเร่ือง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือนและ

บทลงโทษ 
5) การก าหนดโทษขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
6) แพทย์ฝึกอบรมจะถูกคณะกรรมการบริหารภาควิชาพิจารณาพ้นจากสภาพการฝึกอบรมเมื่อได้ รับ

โทษติดกันสองคร้ังในเร่ืองเดียวกันและยังไม่มีแนวโน้มในการปรับปรุง  
7) การตัดสินของคณะกรรมการบริหารภาควิชาถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.7.5  พฤติกรรมไม่ชอบระหว่างการเรียน หรือการปฏิบัติงาน 
1) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างการเรียน เช่น ทุจริตการสอบ เข้ากิจกรรมภาควิชาสายเป็น

ประจ า ไม่รับผิดชอบกิจกรรมวิชาการของตนเอง , มีการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทยา 
เคร่ืองมือแพทย์ ฯลฯ เป็นต้น 

2) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ขาดเวรโดยไม่แ จ้งล่วงหน้า มาอยู่ เวรสาย 
ระหว่างอยู่เวรไม่สามารถติดต่อได้ ไม่รับผิดชอบในเคสของตนเอง หยุดงานโดยไม่แ จ้งล่วงหน้า 
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ นิสิตแพทย์ , จงใจ
ปกปิดความผิดพลาดของตนเองโดยไม่รายงานตามระบบที่มีอยู่ เป็นต้น 
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3) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเพื่อนร่วมงานในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น, การพูดจาไม่สุภาพ , ให้การ
ระงับความรู้สึกโดยไม่รายงานเคส เป็นต้น 

4) มีความผิดทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2559 

 
6.7.6  การก าหนดบทลงโทษ 

1) การปฏิบัติงานนอกเวลาเพิ่ม 
2) การตัดวันลาพักผ่อนในปีการศึกษาน้ัน  
3) พักการฝึกอบรม โดยตัดเวลาจากช่วง free elective ของการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 หรือ เวลาที่ใช้

ในการท าวิจัย 
4) ไม่ผ่านการประเมินเลื่อนชั้นปี 
5) ไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
6) พ้นสภาพการฝึกอบรม 

 
6.8 การพ้นสภาพการอบรม 
แพทยฝ์ึกอบรมพ้นสภาพจากการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1. เสียชวีิต 

2. มีความเจ็บปวดทางร่ายกายหรือทางจิตใจที่คณะกรรมการฝึกอบรมลงความเห็นว่ามีผลให้ไม่สามารถ

ฝึกอบรมต่อหรือท าให้ดแูลผู้ป่วยไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ผลการประเมินจริยธรรมในวิชาชีพไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

4. ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคทฤษฎี ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด 

5. ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคปฏบิัติ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด 

6. มีความผิดทางวินัยหรือถูกให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ (รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ .ศ.2559) 

หมายเหต:ุ แพทย์ฝกึอบรมทกุคนจะได้รับการชี้แจ้งถึงขอ้ก าหนดดังกล่าวในวันปฐมนิเทศน์ พร้อมลงนามรับทราบใน

ข้อก าหนดดังกล่าว 

7. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี   
1) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทยีบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 
2) ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี  

หมายเหตุ: แพทย์ฝึกอบรมต าแหน่งแพทย์ใช้ทุน มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ 1 โดยหลังจากผ่านการคัดเลือก แพทย์ฝึกอบรมต าแหน่งแพทย์ใช้
ทุนจะต้องผ่านการอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะท่ีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นเวลา 1 ปี 
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7.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาหรับสาขา

วิสัญญีวิทยา คือ  
1) กรณีมีต้นสังกัด สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี 
2) กรณีไม่มีต้นสังกัด สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี 

และภายหลังจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 2 ปี  
 

7.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม 1 คน ตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปน้ี 

 
 

งานบริการ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละ ต่อ 

จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 

 1:2 2:4 3:6 4:8 5:10 

การบริการทางวิสัญญีส าหรับผู้ป่วยในหอ้งผ่าตัด 250 500 750 1,000 1,250 

การบริการทางวิสัญญีส าหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตัด 20 30 40 50 60 

การดูแลผู้ปว่ยในหอผู้ปว่ยวกิฤตทางศัลยกรรม 50 100 150 200 250 

การดูแลผู้ปว่ยที่มีความปวดทั้งเฉยีบพลันและเร้ือรัง 50 100 150 200 250 

 

8. อาจารย์ผู้สอน 
8.1 คุณสมบัติอาจารย ์

8.1.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร

หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบัติงานด้านการ
ระงับความรู้สึกไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ และท างานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

8.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
อาจารย์แพทย์ของภาควชิาวิสัญญีวิทยา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังน้ี 
- ได้รับวุฒิบตัร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

วิสัญญีวิทยา  
- ปฏิบตัิงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย 2 ปีภายหลังได้รับวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  
- มีจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพตามเกณฑ์แพทยสภาฯ 

โดยมีนโยบายการสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามภาคผนวก 10  
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8.1.3 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ภาควิชามีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลาจ านวน 7 คน  ซึ่งสามารถให้การ

อบรมแก่แพทย์ฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติจ านวนปีละ 3 คน โดยมีรายชื่ออาจารย์พร้อมวุฒิการศึกษา ดังในภาคผนวก 11 
 

8.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย ์
8.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะและภาควิชา  

คณะฯ ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย ร้อยละ 40 : 30 : 20 : 10 ของเวลาตามล าดับภาระ
งานของอาจารย์โดยภาพรวมทั้งภาควิชาและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของภาคได้  

8.2.2 หน้าที่ของอาจารย ์ 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมบีทบาทและหน้าที่ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามทีห่ลกัสูตร คณะฯ

และมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด  ได้แก ่
- มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  
- ศึกษาปรัชญา เป้าหมายของหลักสูตรที่สอน  
- ศึกษาจุดเน้นทั้งของหลกัสูตร ภาควชิา คณะ มหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยม 

เป้าหมายวิสยัทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และคณะทีส่ังกัด  
- ศึกษากฎระเบียบ กติกา ข้อก าหนด ตั้งแต่ระดับชาติ มหาวทิยาลยัฯ คณะฯ ภาควชิาฯ และ

หลักสตูร 
- อาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้มูลต่างที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้สามารถน าไป

แนะน าแก่แพทยฝ์ึกอบรมได้ถูกตอ้งอย่างมีเหตุมีผลที่เชือ่ถือได้ โดยภาควิชาได้ก าหนดขอบเขต
หน้าที่ของอาจารย์ไว้ดังภาคผนวก 12 

8.2.3 ระบบพัฒนาอาจารย ์
มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดย 

- ด้านวิชาการ  
1.  ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในอนุสาขาที่อาจารย์มีความสนใจและยังขาดแคลน

ในภาควิชา  
2.  ภาควิชาฯสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ก้าวตาม

วิทยาการที่ทันสมัยทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยอาจารย์ทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
วิชาการอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

- ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  
1.  คณะก าหนดให้มีโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานแก่อาจารย์ใหม่ทุกปี ซึ่งจะจัด

ขึ้นในช่วงเวลาเดือนสิงหาคม – ตุลาคมของทุกปี  ในการน้ี คณะได้มอบหมายผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ให้อาจารย์ในภาควิชาคือ ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ เป็นผู้
จัดโครงการ โดยจัดหัวข้อ ตารางอบรม เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยายและฝึกอบรมแก่
อาจารย์อย่างต่อเน่ืองโดยตลอด 
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2.  ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับแพทยศาสตร์ศึกษาซึ่งจัด
โดยภายในหรือภายนอกคณะฯ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

- ด้านการวิจัย  
ภาควิชาฯสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์

ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้นไปจนกระทั่งหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามศักยภาพและความสนใจของอาจารย์ 

- มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ โดยผู้บังคับบัญชา แพทย์ฝึกอบรมและผู้ร่วมงานตามเกณฑ์ของ
คณะฯ และหลักสูตรฯ           

8.2.4 การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบันจะพิจารณาลด

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้ 
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 
9.1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

   มีส านักงานภาควิชาฯ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 
โดยมีห้องส าหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 9 และห้องประชุมวิสัญญี ห้องผ่าตัดศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 

 
9.2 ห้องปฏิบัติงานบริการด้านวิสัญญีวิทยา 

- ห้องผ่าตัดศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 

- คลินิกระงับปวด 

- การปฏิบัติงานนอกห้องผ่าตัด ได้แก ่

 ห้องปฏิบัตกิารสวนหัวใจและหลอดเลือด 

 ห้องปฏิบัตกิารเด็กหลอดแกว้ ศูนย์เทคโนโลยีชว่ยการเจริญพันธุ์  

 ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

 ห้องตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก (MRI) 

 ห้องอภิบาลส าหรับดูแลผู้ปว่ยกึง่วิกฤติหลังการผ่าตัดจ านวน 8 เตียง 

 หออภบิาลส าหรับดูแลผู้ปว่ยวกิฤตหิลังการผ่าตัดจ านวน 5 เตียง  
 

9.3 อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 

- อุปกรณ์ในการระงับความรู้สึกและเฝ้าระวังครบตามมาตรฐานทุกหน่วยบริการ (Anesthetic machine 
and monitor) 

- Difficult airway management equipment  
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- อุปกรณ์ที่ทันสมยัตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, patient controlled analgesia 
(PCA), Taget controlled anesthesia (TCA) เป็นต้น 

- หุ่นฝึกปฏิบัติ ส าหรับสอนและฝึกปฏิบตัิก่อนปฏิบัติกบัผูป้่วยจริง เช่น  

 หุ่น Vascular cannulation 

 หุ่น Spinal block  

 หุ่น Endotrachial intubation  

 หุ่น Difficult airway management 

 หุ่น CPR  
 

9.4 หน่วยงานสนับสนุน 
คณะ ฯ มีกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ และนักชีวสถิติที่

เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยทางการแพทย์ คอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือแพทย์ฝึกอบรมในการท างานวิจัย นอกจากน้ี
ภาควิชาฯ ยังมีบุคลากรสนับสนุนเพิ่มเติมคือ มีเจ้าหน้าที่บ ริหารงานทั่วไปประจ าภาควิชาฯ จ านวน 2  คน ท าหน้าที่
ช่วยเหลือดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผล  
 

9.5 สวัสดิการด้านต่างๆที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา 
สวัสดิการจากมหาวทิยาลยัฯ 
 สวัสดกิารที่จะได้รับจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานทั่วไปที่มหาวทิยาลยัจัดใหส้ าหรับ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่  

- ห้องสมุดกลาง, E-library  

- โรงอาหาร 

- รหัสเพื่อใชบ้ริการ wifi ทั่วมหาวทิยาลยั 

- รถโดยสารสาธารณะบริการรับส่งฟรีทั่วมหาวิทยาลัย 

- ศูนย์กีฬา สนามกีฬา และ Fitness  

- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวัสดิการจากคณะแพทยศาสตร ์

- หอพักแพทย ์

- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

- โรงอาหาร 

- อาหารและเคร่ืองดื่มมื้อเช้าและมื้อกลางวันทีห่้ององค์กรแพทย์ ชั้น 6  
สวัสดิการจากภาควิชา 

- ห้องพักแพทย์ฝึกอบรม 

- คอมพิวเตอร์และระบบ wifi 

- ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ภาควิชาฯ เห็นสมควร  
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
หลักสูตรการฝึกอบรมน้ีได้รับการรับรองและด าเนินการฝึกอบรมภายใต้เกณฑ์ และการรับรองของแพทยสภา และ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก 
5 ปี โดยราชวิทยาลัย ฯ เป็นผู้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของแพทยสภา และมีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ ห รือเพิก
ถอนการฝึกอบรมหากไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ในการประเมินภายใน ภาควิชาฯ ด าเนินการให้แพทย์ฝึกอบมรมและอาจารย์ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ทุกปลายปีการศึกษาโดยครอบคลุม  

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
- ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่พึงประสงค์  
- แผนการฝึกอบรม  
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
- การวัดและประเมินผล  
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
- ทรัพยากรทางการศึกษา  
- คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรม  

นอกจากน้ียังด าเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และวิสัญญี
แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 

11.  การทบทวนและการพัฒนา 
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับปัจจัยภายนอก  เช่น ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบจาก

แพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบายภาควิชา ฯ ทรัพยากร core 
competency รวมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ ฯ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น อาจารย์ และแพทย์ฝึกอบรม ดังน้ันปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
หลักสูตร จะถูกสรุป รวบรวม และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
วิเคราะห์หาปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของการฝึกอบรม และหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งน าเสนอเพื่อขออนุมัติ
ในที่ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป 

 
12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการมีธรรมาภิบาลภายในภาควชิา และมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใส จึง
จัดให้มีการบริหารจัดการ ดังน้ี 

1. บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่  
- การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ)  
- กระบวนการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์  
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- ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการการส าเร็จการฝึกอบรม ซึ่งออกโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และได้รับการส่งชื่อเข้าสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีวิทยา 

2. เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการการฝึกอบรมเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้ง และ
ก าหนดให้คณะกรรมการกรรมการการศึกษาหลังปริญญา มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม ฯ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรด้วย  

3. จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรม
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
 

13.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
มีการประเมินสถาบันฝึกอบรมและมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองดังน้ี  
1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การฝึกอบรมภายในทกุปี  
2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา 
 
จะต้องครอบคลุมเน้ือหา ดังต่อไปน้ี 
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 
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 
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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; ankle nerve 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.  
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  
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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 

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             
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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  
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global vs. 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 

2.3.2. 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 
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  
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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 ie., 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 ie. sodium, 

potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  
2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 
2.6.3. Regulation of osmolality 
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 
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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:  
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 
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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 
3.2.15. Adverse effects : MH , compound A, renal toxicity 
3.2.16. Drug interactions 

3.3. Intravenous anesthetics  (opioids, non – opioids ie. 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 
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 
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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 
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 (eg. 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 
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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 

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  
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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 
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 science ประกอบด้วย 
1. Preoperative evaluation and preparation   

1.1 Preanesthetic 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   
1.7.5  

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  
2.1.1.4 Preanesthetic 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 



51 
 

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  
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 
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 nonglucose), colloids and disposition  
4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-

directed therapy)  
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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 

normovelmic 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   

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 
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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 
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 
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9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns 
10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 
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 
11.2.2 Valvular heart disease  
11.2.3 Congenital heart disease (CHD)  
11.2.4 Hybrid cardiac procedures  
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11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects  
- Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias 
- Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias 
- Perioperative use of pacemaker : indications, complications 
- Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
- 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 
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. 
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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 

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 diseases:  
11.9.1 Malignant hyperthermia 
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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 
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  
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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 

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 
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  
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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. 

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. 
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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.) 

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. 
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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 

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 (eg. 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 
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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 
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 ที่เกี่ยวข้อง 
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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ภาคผนวก 2 

Clinical skills in anesthesia  

General (non-subspecialty) 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  
I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับท่ี  1  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ / หรือ มี  
               ความส าคัญ ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรือ มีความส าคัญ ท่ี  
               น้อยกว่าระดับ  1  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ประจ า   
               บ้านอาจดูแลรักษาได้  

 

โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    

- Upper respiratory tract infection    

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

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- 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, thrombocytopenia, thrombophilia    

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    
Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper/hypothyroid    

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     
Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    
Aging     

Full stomach    

อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     

Airway management    
Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT standard)    
Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- 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    
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    
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ชนิดการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Face mask ventilation    

Supraglottic devices (e.g. LMA)    
Intubation     

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

- Fiberoptic     

- Videolaryngoscope    

- Manual-in-line    

- Awake intubation    

- Blind nasal    
Percutaneous tracheostomy    
Emergency cricothyrotomy    
Arterial line    
Central venous pressure     

- jugular    

- subclavian    

- femoral    

- peripheral inserted(PICC line)    
Pulmonary artery catheterization    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Positioning        

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

   

- Sitting in Neuro-surgery    

- 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    
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)    
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Clinical skills in anesthesia 
Obstetric and Gynecologic Anesthesia 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์

ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ 

 
โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    
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 fornon-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. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Airway management in pregnancy    
Painless labor (epidural block)    
Left uterine displacement    
Combined spinal-epidural (CSE) anesthesia    
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Clinical skills in anesthesia 
Orthopedic and Trauma 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Tourniquet management    
Compartment syndrome    
Bone cement    
Arthroscopic surgery    
Spine surgery    
Fat embolism syndrome    
Pediatric orthopedic surgery    

 
โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Advanced trauma life support    
Multiple trauma    
Burn    
C-spine injury    
Massivehemorrhage/shock    
Mass casualty    
Near drowning    

 
II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Rapid infusion system    
Intubation with manual-in-line stabilization    
Intercostal drainage system    
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Clinical skills in anesthesia  
ENT , EYE 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์

ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1 และมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    

 
โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Retinal surgery    
Penetrating eye injury    
Retinoblastoma     
Retinopathy of prematurity    
Strabismus surgery    
Glaucoma     
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised airway    
 
  



73 
 

Clinical skills in anesthesia 
AnesthesiainOutside OR 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษา

ได้ 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
EGD colonoscopy    
ERCP POEM singleballoon    
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    

 
II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
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Clinical skills in anesthesia 
Neuroanesthesia 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด 
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์

ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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    

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    
Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    
Surgery for abnormal movement    
Interventional neuroradiology    

 
II.     หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Scalp block    
Transcranial Doppler ultrasonography    
Cerebral oximetry    
Precordial Doppler    
Jugular venous saturation    
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Clinical skills in anesthesia 
Cardiovascular and Thoracic anesthesia 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญซ่ึงแพทย์

ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ 

 
โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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    

- 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    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- Cardiac catheterization    

- Cardioversion    

- Bronchial stent    
 
II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 
หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Thoracic epidural analgesia    

Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation(double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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Clinical skills in anesthesia  
Pediatric anesthesia 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  
I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับท่ี  1   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ ซ่ึงแพทย์
ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 

ระดับท่ี  2   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง
แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 

ระดับท่ี  3   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF    
Complicated congenital heart diseases: TGA, Single ventricle    
Common congenital anomalies: Down syndrome    
Rare/Complicated congenital anomalies    
URI    
Laryngospasm    
Airway obstruction    
Laryngeal edema    
Emergence delirium    
Neonates    
Premature babies    
Difficult airway    
Hypothermia    
Malignant hyperthermia    
Muscular dystrophy    
Glucose, fluid, electrolyte management    
Massive bleeding    
Postoperative pain management    

 
การวินิจฉัยเพ่ือการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 
Gastroschisis/omphalocele    
Congenital diaphragmatic hernia    
Tracheoesophagealfiatula    
Pyloric stenosis    
Necrotizing enterocolitis    
Retinopathy of prematurity    
Strabismus & muscle correction    
Adenotonsillectomy    
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การวินิจฉัยเพ่ือการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 
Tympanoplasty    
Craniotomy    
Thoracotomy    
Endoscopic surgery    
Frenulotomy (tongue tie)    
Muscle biopsy    
Upper abdominal surgery    
Lower abdominal surgery    
Groin, perineal and anorectal surgery    

 
 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Inhalation induction    
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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Clinical skills in anesthesia 
Critical care 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  
I. Clinical skills              

ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ ซ่ึง
แพทย์ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 

ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญซ่ึง
แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 

ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ 
โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    
Coagulation disorders (haemophilia, 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    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
-TTE     
-IABP , ECMO      
Interpretation of respiratory parameters  (CXR,ABG, PFT,…etc )     
 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1   หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Hemodynamics    
-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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Clinical skills in anesthesia  
Chronic pain 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปน้ี  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับท่ี  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1 และมีความส าคัญ ซ่ึง

แพทย์ฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ 
ระดับท่ี  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Cancer pain    
Neuropathic pain    
Chronic musculoskeletal pain    
Chronic visceral pain    
Chronic ischemic pain    
Headache    

 
II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
ระดับท่ี 1  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับท่ี 3  หัตถการท่ีแพทย์ฝึกอบรมอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    
Sympathetic block    
Brachial plexus analgesia    
Spinal analgesia    
Epidural analgesia    
Patient controlled analgesia    
Intravenous lidocaine infusion    
Acupuncture     
Transcutaneous electrical nerve 
stimulation 
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III. การประเมินหรือดูแลรักษา 
ระดับท่ี 1  การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีแพทย์ฝึกอบรมท าด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 2  การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทย์ฝึกอบรมควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 
ระดับท่ี 3  การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทย์ฝึกอบรมควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 
 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

ซักประวัติผู้ป่วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงับปวด    

ส่ังการรักษาโดยใช้ยาท่ีใช้บ่อย    

พิจารณาส่งต่อการรักษาได้ถูกต้อง     

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ    

ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอ่ืนได้
เหมาะสม    

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาได้ถูกต้อง    

แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องและมีคุณธรรม    
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ภาคผนวก 3 

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       
2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  
2.9. Anesthesia for pediatric 
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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
se

ss
m

en
t o

f C
lin

ica
l s

kil
ls 

an
d 

En
tru

st
ab

le
 p

ro
fe

ss
ion

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
re

ct
 o

bs
er

ve
  

pr
oc

ed
ur

al 
sk

ill
s (

DO
P)

 

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 เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน 
/ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ์ 
 

 
 

1.1 เตรียมอุปกรณ์ชว่ยหายใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe น้ ายาท าความสะอาด       

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผู้ป่วย       

2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน้ าเกลือให้มีความเหมาะสม       

2.2 อธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการท าหัตถการ       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ขั้นตอนถูกต้อง       

3.3 ทดสอบระดับการชา       

4. ทราบ complications       

4.1 บอก complication ได้, รู้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา       

บันทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อ

ต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
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DOPS 2 Endotracheal intubation   เมื่อส้ินสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 คร้ัง 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วันท่ี................................................................... 

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเต รียมอุปกรณ์ 
   

1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่ร่ัว        

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ       
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ , ทดสอบ cuff ไม่ร่ัว , เตรียม stylet ใส่ในท่อหายใจ 

โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็นรูปตัว J 
      

1.4 สายและเค ร่ืองดูดเสมหะพร้อมใช้งาน     

1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway    
2. การเต รียมผู้ป่วย       

2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position       

2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบท้ังปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi       
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ด,ี O2 saturation ไม่ลดลง, 

ช่วยหายใจ 3 นาที 
      

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

      

4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผู้ใหญ่)       
5. ตรวจสอบต าแหน่งท่อ ช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจท่ีทรวงอกส่วนบน 2 ข้างเท่ากัน  

และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยินเสียงลมเข้ากระเพาะ  
      

6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ท่ี airway pressure ประมาณ 30 
ซม.น้ า แล้วไม่ ร่ัว 

      

7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือ ริมฝีปากบนและล่าง  ให้ด้านเหนียวของ 
plaster ต้องพันรอบ ET  

      

บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม …………………………………………………......................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................…………………………… 

 ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
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DOPS 3 RSI    เมื่อส้ินสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วันท่ี...................................................... 

Rapid sequence induction 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน   
/ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. เตรียมอุปกรณ์        

1.1 Anesthetic machine and breathing circuit       

1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช้       

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

      

1.4 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหัวต่ า        

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้อง
ท้ังชนิด และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว 

      

3. อธิบายผู้ป่วยถึง procedure       

4. จัดท่าผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม       

5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกต าแหน่ง หลังจากผู้ป่วยหลับ (optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็จ       

7.2 เช็คต าแหน่ง ETT       

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ต าแหน่ง ETT แล้ว        

 
บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม ………………................................................................................................ ......…...……………………………………………......… 
………………………………………………………………………………………...……..................................................................................……………………………… 
……………………………………………………………...………………………………….................................................................................…………………………… 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ      ผ่าน*      ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

                          ............................................,(ตัวบรรจง) 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
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ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.................................................    วันท่ี....................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหัตถการ    

- ทราบข้อ บ่งช้ี ต าแหน่ง ข้ันตอน     

- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข    

- สามารถเต รียมผู้ป่วยส าหรับท าหัตถการได้ เหมาะสม      

- สามารถเต รียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring    

2. ระหว่างการท าหัตถการ    

- เทคนิคปลอดเช้ือ    

- ความสามารถในการท าหัตถการ    

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท าหัตถการ     

3. ภายหลังหัตถการ    

- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้     

- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน    

4. ทักษะในการส่ือสารกับ    

- ผู้ป่วย     

- ผู้ร่วมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยินยอมผู้ป่วย    

- ตระหนักถึงสถานการณ์    

- ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม     

บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม ……………………………………………………..…………………………......…...…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….....................................................………………………………………………… 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 
อาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 

 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 

 6. Lumbar epidural block  DOPS 7, 8 เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

DOPS 4, 5, 6 เม่ือสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง  
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated 
procedure 
 เมื่อส้ินสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
  
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.................................................................   วันท่ี....................................................  
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด   EPA 1  

 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน  

 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  

 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน  
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด  EPA 1 

 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตัดได้ดี  
3. ทราบข้อดีข้อเสียของการท า spinal anesthesia        EPA 2 

 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร  

 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  

 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก   EPA 3  

 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย  

 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
5 ระดับการชา (anesthetic level)  EPA 4,6 

 1 ไม่ทราบ anesthetic level 

 2 ทราบ anesthetic level   

 3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม 
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการท า spinal anesthesia   EPA 4,6,8 

 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ไม่ถูกต้อง 

 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
7. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด  EPA 4,6,8 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
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8.  ส่งต่อข้อมูลท่ี PACU EPA 4,9 

 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไมเ่ป็นระบบ 

 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อข้อมูลท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
9. สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง    EPA 6,7,10 

 1ไม่สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง 

 2 ล าดับความส าคัญได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
10. การส่ือสารกับผู้ป่วย  EPA 9 

 1ไม่ส่ือสารกับผู้ป่วย 

 2 ส่ือสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
11. การส่ือสารกับผู้ร่วมงาน    EPA 9,10 

 1ไม่ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

 2 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 3 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

 4 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา  
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
13. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 

 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายได้บางส่วน 

 3 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์). ............................................................ (ตัวบรรจง). 
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT               
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 คร้ัง 

Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask      
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................................. วันท่ี.................................................... 
 
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1  

 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน  

 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  

 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน  
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1  

 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตัดได้ดี  
3. Choice of anesthesia            EPA 2  

 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร  

 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  

 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3  

 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย  

 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
5 การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง Induction    EPA 2,4,6 

 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  

 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม  

 3 ส่ังยาได้เหมาะสม  
6 การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction   EPA 4,5,6 

 1 open airway ไมไ่ด้  

 2 open airway ได้บางส่วนแต่ยังไมโ่ล่ง 

 3 open airway ได้ดี ในรายท่ีไม่ยาก 

 4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายท่ียาก 
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7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/ intubation  EPA 4,6 

 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 2 ปล่อยให้ 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 

 1 ท างานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดท่ีส าคัญ 

 2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจุด 

 3 ท างานได้ราบร่ืนทุกข้ันตอน 

 4 ท างานได้ราบร่ืนทุกข้ันตอน ทราบปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกันและแก้ไข 
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4,6 

 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งช้ีและข้อควรระวังของสารน้ าท่ีใช้ 

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งช้ี แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง    

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA 2,4 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
11. การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง emergenceEPA 4,6 

 1 ท างานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดท่ีส าคัญ 

 2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจุด 

 3 ท างานได้ราบร่ืนทุกข้ันตอน 

 4 ท างานได้ราบร่ืนทุกข้ันตอน ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกันและแก้ไข 
12. ส่งต่อข้อมูลท่ี PACU EPA 4,9 

 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไมเ่ป็นระบบ 

 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อข้อมูลท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
13. สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง EPA 7,10 

 1 ไม่สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง 

 2 ล าดับความส าคัญได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
14. การส่ือสารกับผู้ป่วย EPA 9 

 1ไม่ส่ือสารกับผู้ป่วย 

 2 ส่ือสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
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15. การส่ือสารกับผู้ร่วมงาน EPA 9 

 1ไม่ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

 2 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 3 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

 4 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา  
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
17. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 

 1ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายได้บางส่วน 

 3 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

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

  เมื่อส้ินสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
   ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................   วันท่ี............................................... 
 

  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด                            EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด                               EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
2.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia                                   EPA 2   
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
       4.1. อุปกรณ์    
       4.2. ยา     

4.3. การเฝ้าระวัง (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    
5.2.4.4. Hemodynamic    
5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    
5.2.4.6. Temperature control    



98 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง) 
 
 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

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. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
6.2. การส่งต่อข้อมูล    
6.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

6.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

6.5. การดูแลความปวด    
7. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน                 EPA 9,10   
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA 7   
9. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: GA for basic obstetric surgery 
      (เมื่อส้ินสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง) 
Assessment of Clinical skills and EPA 06: RA for basic obstetric surgery 

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

(เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง) 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................... วันท่ี.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   
2.1. General preparation    

      2.2.  Specific preparation      
2.3. 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 าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (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    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)  
 
  

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. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management  

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................................. วันท่ี.................................................... 
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1  

 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน  

 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  

 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน  
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1  

 1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตัดได้ดี  
3. Choice of anesthesia        EPA 2    

 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร  

 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  

 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3  

 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย  

 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
5 การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง induction  EPA 2,4,6 

 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  

 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม  

 3 ส่ังยาได้เหมาะสม   
6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์  EPA 4,5,6 

  1 ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน 

 2 ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด 

  3 ประเมินได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า 

 4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า 
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction  EPA 4,6 

 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 
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8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)   EPA 4,6,7,8 

 1 ไม่ทราบการประเมิน  

 2 ทราบแต่ประเมินผิด 

 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli 

 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli  
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4 

 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งช้ีและข้อควรระวังของสารน้ าท่ีใช้ 

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งช้ี แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง 

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA 2,4 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6  

 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์ 

 2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ  

 3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยังไม่เหมาะสม 

 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม 
12. ส่งต่อข้อมูลท่ี PACU EPA 4,9 

 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไมเ่ป็นระบบ 

 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา 

 3 สามารถส่งต่อข้อมูลท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
13. สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง  EPA 7,10 

 1 ไม่สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลัง 

 2 ล าดับความส าคัญได้บ้าง ยังต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
14. การส่ือสารกับผู้ป่วย EPA 9,10 

 1 ไม่ส่ือสารกับผู้ป่วย 

 2 ส่ือสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 3 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
15. การส่ือสารกับผู้ร่วมงาน EPA 9,10 

 1ไม่ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

 2 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 3 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่
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 4 ส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา  
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
17. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA 10 

 1ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายได้บางส่วน 

 3 รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)       ............................................................. (ตัวบรรจง)  
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน............................................................. วันท่ี........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 2   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation    
5.3.  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 าหรับการระงับความรู้สึก EPA 2,3   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (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    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5 Emergence    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

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. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery  
เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...................................................................  วันที่........................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมก่อนผ่าตัด EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation (include ICU)      
5.4.  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 าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (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    
6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic    

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6 Temperature control    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง) 
  

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

   

6.1.5 Emergence (early/late)    

7. Postoperative    

7.1 การเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย    

7.2 การส่งต่อข้อมลู    

7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การระงับปวด    

8. การสื่อสารกับผู้ปว่ยและผู้ร่วมงาน    

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.................................................  วันท่ี................................................. 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 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. ภาวะแทรกซ้อนขณะท า airway procedure    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique และการประสานงานกับ

ศัลยแพทย์ 
   

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    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.5. Emergence     
6.1.5.1. Airway patency    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)  

7. Postoperative EPA 4,9   
7.1. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วันท่ี.................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   
2.1. การให้ข้อมูลผู้ป่วย (บอกข้อดี / ข้อเสีย. วิธีการท า และ

ภาวะแทรกซ้อน)  
   

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 าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 
   

5.2. ยา: LA and adjuvants    
5.3. การเฝ้าระวัง: 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    
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    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

7. Postpartum EPA 4,9   
7.1. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปหลังการคลอด    
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน     
7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7    
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วันท่ี.................................................... 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /

ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   

1.1. ประวัติ     

1.2. ตรวจร่างกายท่ีส าคัญ    

1.3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    

1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   

2.1. General preparation    

      2.2.  Specific preparation      

2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม่ ควรใช้วิธีใด EPA 2   

4. Specific consideration EPA 6,7   

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology    

4.2. Surgical problems    

4.3. Potential problems    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   

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

   

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวัง (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    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /

ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

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    
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 การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8 การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9   
9 การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10 ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันท่ี.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1,2   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 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 ตามโรคของผู้ป่วย 
4.2. การดูแลผู้ป่วยตามข้ันตอนก่อนเร่ิม CPB 
4.3. การดูแลผู้ป่วยในช่วง CPB 
4.4. การดูแลผู้ป่วยหลังออกจาก CPB 

EPA 2,4   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 1,2,3,4   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (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    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์).......................................................... (ตัวบรรจง) 
 
 
 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

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. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia  
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันท่ี.................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (รวมถึง PFT)    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
2.4  Premedication    
3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific considerations EPA 2   

4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการท า one lung ventilation    
4.2. การดูแลและแก้ไขปัญหา hypoxemia ระหว่างท า one lung ventilation    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวัง (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    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

6.2. Regional anesthesia    
6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8,9   
7.1. การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management  

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน....................................................... วันท่ี.................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ท า / 
ท าไม่ถูก 

ท าได้ไม่
ครบถ้วน 

ท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. สามารถเลือกผู้ป่วยท่ีเหมาะสมกับการใช้เคร่ือง PCA ได้    

2. อธิบายข้ันตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กับผู้ป่วยได้    

3. สามารถเลือกยาและต้ัง setting เคร่ืองได้เหมาะสมกับผู้ป่วย    

4. สามารถเขียนใบ order ในการต้ัง PCA และการเฝ้าระวังภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนได้    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้    

6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน    

7. สามารถให้การแก้ไขเบ้ืองต้นได้เมื่อเคร่ือง PCA มีปัญหา    
8. สามารถส่ือสารกับแพทย์ผ่าตัด และพยาบาลประจ าตึกในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เคร่ือง 

PCA 
   

9. ส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    
 
เกณฑ์ผ่าน : ท าได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 
เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2 : 1 คร้ัง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...........................................  วันท่ี.................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ท า / 
ท าไม่ถูก 

ท าได้ไม่
ครบถ้วน 

ท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบ้ืองต้นได้    
2. ตรวจร่างกายเพ่ือประเมินอาการปวดเบ้ืองต้นได้    
3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบ้ืองต้นได้    
4. เลือกใช้ยาในการรักษาเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสม     
5. ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบ้ืองต้นได้    
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้ หลังจากได้รับการรักษา    
7. สามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์ท่ี

อาจเกิดข้ึนได้ 
   

8. ส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    
 

เกณฑ์ผ่าน  : ท าได้ถูกต้องทุกข้อ  EPA 2,3,4,6,8,9,10 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวก 4 

       การท าวิจยั ข้ันตอนการท างานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ตามหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบา้นเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2560 

 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็น
ผู้วิจัยหลัก/ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังน้ี 

1. จุดประสงค์ของการวิจัย 
2. วิธีการวิจัย 
3. ผลการวิจัย 
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
5. บทคัดย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ 

แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย

ในคน และ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเร่ืองต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเร่ือง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับค าถามวิจัย 
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ  

 สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลง

โดยเคร่งครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส า เนาแก่

ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 
3. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย  
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าว ไม่ได้

เป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มี
การระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย  

5. กรณีที่โครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ 
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป  
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6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ป รึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 
ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

6.1  การถือประโยชน์สุขของผูป้่วยเป็นหลกั และการไม่ก่อให้เกิดความทุกขท์รมานกับผู้ปว่ย   
6.2  การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3  การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทกุคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงที่แพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยาต้อง
บรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการประเมิน
คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังน้ันสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อม
ให้กับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดกา รท างานวิจัยและจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีสถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ป รึกษา 
และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง  

 
 กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 

 ระยะเวลาประมาณการมีดังน้ี  
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 

6 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
9 จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
12 สอบโครงร่างงานวิจัย 
13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
 ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง่ทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 

15 เร่ิมเก็บข้อมูล 
21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
30 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
31 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
33 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งตอ่ไปยังราชวิทยาลัยให้ท าการประเมินผล 

ส าหรับประกอบคณุสมบตัิการเข้าสอบเพื่อวุฒบิัตรภาคปฏิบัตขิั้นสุดท้าย 
การรับรอง วุฒบิัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่าปริญญาเอก”  
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ัน ถือ

เป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การ
ฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้านมีความประสงค์ดังกล่าว 
ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว .ว.และ
การรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่ เป็นผู้วิ จัยหลัก และ
ผลงานน้ันต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 
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ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ ว .ว. 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันน้ันมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” ได้ สถาบันน้ันต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเร่ิมเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านไปจนถึงวันที่
เร่ิมเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีท รัพยากร
จ ากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้  

การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยาแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ัน จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนห น่ึงของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ 
ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในคร้ังน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งน้ีรายชื่อวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวให้พิจารณา ณ วันที่
ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารน้ันๆ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก .พ.อ.ก าหนด 
ได้แก่วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดังต่อไปน้ี 

- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index ; TCI) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล 
ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มที่ ๒ คือวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการ
รับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI  

- (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html) 

- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ 
 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/) 

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/
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 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) 
2. ให้ใชภ้าษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ  

ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะน าว่า ห้าม
ใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ ห รือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร . น าหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้
สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังน้ี 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก ว.ว.  

- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 
 ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมี
ค าว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่าน้ัน 
 
 
  

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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ภาคผนวก 5 

ระบบบรหิารจัดการการฝึกอบรมมีข้ันตอนด าเนินการดังน้ี  

1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

การบรหิารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง 
ทุกช่วงเวลา 

(เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ปัจจัยภายนอก คือ ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บณัฑิต, กฎเกณฑ์ของแพทยสภาและ
ราชวิทยาลัยฯ, กฎหมาย, เศรษฐกิจและ 
สังคม 
ปัจจัยภายใน คือ นโยบายภาค, 
ทรัพยากรภาค, ยุทธศาสตร์คณะฯ 

 ปัจจัยอื่นๆ คือ ความคาดหวังของผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้ง เช่น แพทย์ฝึกอบรม, บัณฑิต, 
อาจารย์ 

 ประชุมราชวิทยาลยัฯ 
ประชุมการศึกษาหลัง
ปริญญาคณะฯ  

 ประชุมร่วมกับ 
กรรมการบริหารภาควิชาฯ  

 6  ประธานหลักสูตรฯ
ประสานกับตัวแทนที่
เข้าร่วมประชุมกับ
ฝ่าย/หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ 

2. ด าเนินการตามกลยุทธ์ทางการศึกษา  ประชุมร่วมกับการศึกษา 
ภาควิชา 

 12  กรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

3. กระบวนการท างาน 
3.1หลักสูตร 
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรโดย  

ใช้หลกัสูตรทีป่รับปรุงจากราช
วิทยาลยัฯ เป็นกรอบ 

3.1.2 น าเสนอในทีประชุมภาคเพื่อรับการ 
รับรองหลักสตูรและรับความคิดเห็น
จากอาจารย์และแพทย์ฝกึอบรม 

 
 

 ประชุมกรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 ประชุมร่วมกับอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ 

 
 

 12 

 
 

 กรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 ประธานหลักสูตรฯ 

3.2การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม 
3.2.1 ด าเนินการประกาศรับสมัครทาง 

website โดยก าหนดกรอบเวลาและ
คุณสมบัติตามราชวิทยาลัยฯ และ
แพทยสภาก าหนด 

 

 website  ภาควิชา 

 

 12 

 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

3.2.2 ด าเนินการสัมภาษณ์และประกาศ
รับรองผู้ได้รับการคัดเลือกโดยส่งผลที่
ราชวิทยาลัยฯและการศึกษาหลัง
ปริญญาคณะฯ  

 การสัมภาษณ์  12  กรรมการสัมภาษณ์ 

3.3  การจัดการเรยีนการสอน 
3.3.1 ภาคทฤษฎีเน้ือหากรอบตามราช

วิทยาลยัฯ 

 

 ประชุมกรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 

 3 
 

 

 กรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 
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การบรหิารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง 
ทุกช่วงเวลา 

(เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

3.3.2 ภาคปฏิบัติเน้ือหากรอบตามราช
วิทยาลยัฯ 

- ภาคปฏิบัติในหอ้งผ่าตัด 
- workshop 
3.3.3 กิจกรรมวิชาการ Academic Activity 
3.3.4 บริหารจัดการให้กระบวนการด าเนิน

โดยราบร่ืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

3.4 การประเมินผล 
3.4.1 ภาคทฤษฎ ี

 สอบกลางภาค MCQ, MEQ, SAQ 

 สอบปลายภาค MCQ, MEQ, SAQ, 
OSCE, Station, Oral 

 บริหารจัดการให้กระบวนการด าเนินโดย
ราบร่ืน 
 

 

 การสอบ 

 ประชุมกรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 

 6  

 3  

 

 กรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

3.4.2 ภาคปฏบิัต ิ

 สอบประเมินผล EPA, DOP ตามแบบที่
ก าหนดไว ้

 รวบรวมสรุป EPA,DOP  

 รวบรวมผลและรายงานประธานหลักสูตร
ฯทุก 6 เดือน 

 ติดตามก ากับดแูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 ประเมินในห้องผ่าตัด EPA, 
DOP 

 แจ้งแพทย์ฝึกอบรมทาง e-
mail, Line 

 ประชุมกรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 

 ตลอดป ี

 

 คณาจารย์ 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

 ประธานหลักสูตรฯ 

3.4.3 ภาคคุณธรรมและจริยธรรม 

 การใช้แบบประเมิน 360 

 Portfolio  

 

 ประเมินการท างานทั้งใน
ห้องผ่าตัดและนอกห้อง
ผ่าตัด 

 

 4  

 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

 ประธานหลักสูตรฯ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.4.4 ประเมินหลักสูตรโดย 

 แพทยฝ์ึกอบรมทุกชั้นป ี

 อาจารย์ 

 ผู้ใช้บณัฑิต 

 บัณฑิตที่จบ 1 ป ี

 

 แบบประเมินผลจาก
การศึกษาหลังปริญญา 

 

 

 12 
 
 

 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 
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การบรหิารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง 
ทุกช่วงเวลา 

(เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 

4 วิเคราะห์และการประมวลผล 
4.1 สรุปรายงานผล competency ส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 portfolio 

 

 12 

 

 เจ้าหน้าที่การศึกษา
หลังปริญญา 

4.2น าเสนอในที่ประชุมอาจารย์และแพทย์
ฝึกอบรม 

 การประเมินผลทั้งหมด  12  ประธานหลักสูตรฯ 

 
2. กระบวนการท างาน 
กระบวนการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. การออกแบบและพัฒนา
หลักสตูร 

 

1.1 ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยภายนอกและภายในตามข้อมูลทีไ่ด้รับจาก
การรวบรวมข้อมูลข้างต้น ร่วมกับผลการ
ประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ แพทย์ฝกึอบรม 
และผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

1.2 น าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อแจ้งให้
อาจารย์ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
หรือปรับใจความส าคัญของหลักสูตร 

- คณะกรรมการการศึกษา
หลังปริญญา 

 
 
 
 

- ประธานหลักสูตรฯ 

2. การรับสมัคร 2.1 ประกาศรับสมัครทาง website ตามเวลาและ
เงื่อนไขที่ก าหนดโดย แพทยสภา และราช
วิทยาลยั ฯ ก าหนด 

2.2 ด าเนินการคัดเลือก  
2.3 ประกาศผลการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือก

ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลยัฯ 
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาของคณะฯ และ 
แพทยสภา  

- เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญา 

 
 

- กรรมการสัมภาษณ์ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

- เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญา 

3. การจัดการเรียนการสอน 3.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎ ี
- จัด academic activity 

3.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
- จัด rotation 
- จัด workshop ประจ าปี 
- จัด workshop ประจ าหลักสูตร 

3.2 การดูแลเร่ืองการอยู่เวรและการลาให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

3.4 การบริหารให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้
อย่างราบร่ืน 

 

- ประธานหลักสูตรฯ 

- คณะกรรมการ ฯ  

- เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญา 
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กระบวนการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. การประเมินผล 4.1 การประเมินภาคทฤษฎ ี
- MCQ 
- MEQ 
- SAQ 
- ORAL 

4.2 การประเมินภาคปฏิบัต ิ
- OSCE 
- EPA/DOP 
- การติดตาม EPA/DOP ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.3 การวิเคราะห์ผลการสอบ และแจ้งผลสอบให้
คณะกรรมการ ฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

4.4 การติดตามให้ความช่วยเหลอืผู้มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 

 

- ประธานหลักสูตรฯ 

- คณะกรรมการ ฯ  

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

- เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญา 

 
-  
 

5. การประเมินหลักสูตร 5.1 การประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ แพทยฝ์ึกอบรม 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม และผู้ใชบ้ัณฑิต 

 
5.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรและแจ้งผล

การประเมินให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

- ประธานหลักสูตรฯ 

- คณะกรรมการ ฯ  

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

- เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญา 
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3. Timeline การปฏิบัติงาน 
เดือน ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา การเรียนการสอน การสอบ Research 

กรกฎาคม  เร่ิมการฝึกอบรมประจ าปีการศึกษา 

 11-31 กรกฎาคม 

 แผนงานฝกอบรมทุกแผน (T5***)  

 บันทึกผลการเลื่อนชั้นปและการเร่ิมเขา รับการ ฝกอบรม/ปฏิบัติงานประจ าป
การฝกอบรม 2561 ของแพทยประจ าบานและแพทย ปฏิบัติงานเพื่อหนังสอื
อนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ทุกคนทุกชั้นป 

 website: http://www.tmc.or.th/tcgme 

 ปฐมนิเทศของภาควิชา แพทยฝ์ึกอบรมปี 1 
 เร่ิมเรียน basic anesthesia ของแพทย์

ฝึกอบรมปี 1 
 ประชุมแจ้งตารางการเรียนการสอนแพทย์

ทุกชั้นป ี
 เร่ิมปีการฝึกอบรม  
 Workshop IV PCA 
 Special lecure คร้ังที่ 1 

 ปี1 สอบวัด
ความรู้
พื้นฐานก่อน
เข้าเรียน 

 ปี2 : data 
collection 

สิงหาคม  6 สิงหาคม (เร่ิมเปิดให้บันทึก) 
เร่ิมบันทึกรายชื่อแพทย์ปฏิบตัิงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ข) ที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน

เฉพาะสาขาในปีการศึกษา 2562 website: http://www.tmc.or.th/tcgme 

 รายงานศักยภาพ แผนงานการฝกอบรมภาควิชา (T5***)  และคณะแพทย์ฯ (T4***) 

 31 สิงหาคม วันสุดท้ายในการส่งหนังสือ รวบรวมรายชื่อแพทย์ประจ าบ้าน และ
แพทยป์ฏบิัติงานเพื่อวุฒบิัตร/หนังสืออนุมัติฯ ทุกชั้นป ีทุกสถาบันฝึกอบรมทุกสาขา
และอนุสาขาในความก ากับดแูล ส่งเป็นหนังสือให้แพทยสภา  

 วันสุดท้ายในการรับรองรายชื่อแพทย์ปฏิบตัิงานเพื่อหนังสืออนุมัต ิ(แผน ค)/วุฒิ
บัตรฯ (แผน ข) ทุกสาขาของสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งที่อยู่ใน
การควบคุมดูแล ซึ่งจะเร่ิมปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ทาง 
website: http://www.tmc.or.th/tcgme  

 วันสุดท้ายในการส่งหนังสือรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูจ านวน
ศักยภาพการฝึกอบรม  

 ปี1เร่ิมเรียน interhospital lecture 

 Work shop ultrasound, Fiberoptic 
endotracheal tube intubation 

 Special lecture คร้ังที่ 2 
 

 พบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 



129 
 

เดือน ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา การเรียนการสอน การสอบ Research 
กันยายน  1-30 กันยายน 2561 แพทยปฏิบัติงานเพื่อหนังสอือนุมัติ (แผน ค)/วุฒบิัตรฯ 

(แผน ข) ซึ่งจะเร่ิมปฏิบตัิงาน เฉพาะสาขาในปการฝกอบรม 2562 (ชั้นป 0) ทุก
สาขา กรอกค าขอขึ้นทะเบยีนดวยตนเองทางเว็บ ไซท
http://www.tmc.or.th/tcgme แลวพิมพยื่นพรอมหลักฐานตางๆ ณ สถานที่
และระยะเวลาที่ ราชวิทยาลัยที่ก ากับดแูลสาขาน้ันก าหนด 

 Special lecture คร้ังที่ 3  ปี1 สอบวัด
ความรู้
พื้นฐานหลัง
เข้าเรียน 

 ปี3 :finish 
data 
collection 

ตุลาคม  1-31 ตุลาคม 

 ตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนของ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒบิัตรฯ (แผน ข) ซึ่งจะ
เร่ิมปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2562 ทาง website: 
http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมปฏบิัติตามขั้นตอนดังน้ี 

1. บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านทาง website: 
http://www.tmc.or.th/tcgme ตามที่สถาบันฝกึอบรมส่งการแจ้งรับแพทย์
แพทยป์ระจ าบ้านมาเป็นหนังสือตามแบบ 

2. ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน พร้อมแนบหนังสอืแจ้งการ
รับแพทยป์ระจ าบ้านของสถาบันฝึกอบรม  

จัดการให้ขอข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์ ภายใน 15 มกราคม2562 
ราชวิทยาลัย (T2***) ที่ควบคุมดูแลสาขาต่างๆ ทุกแห่ง  

  ส่ง portfolio 

 พบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 ปี1 : review 
article 

 ปี3 : data 
analysis 

พฤศจิกายน   รวบรวมข้อสอบส าหรับการสอบกลางภาค   

ธันวาคม    สอบกลาง
ภาคทุกชั้นป ี

 ปี2 : ส่ง 
proposal 
งานวิจัยให้ราช
วิทยาลยัฯ 

http://www.tmc.or.th/tcgme
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เดือน ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภา การเรียนการสอน การสอบ Research 
มกราคม    ส่ง portfolio 

 พบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 ปี1 : proposal 
writing  

 ปี3 :Manuscript 
submission  

กุมภาพันธ์   ขอข้อสอบแพทย์ฝกึอบรมส าหรับการสอบ
ปลายภาค 

  ปี1 : ethic 
submission 

มีนาคม  1-31 มีนาคม 2562 แพทย์ผู้มสีิทธสิมัครสอบเพือ่หนังสืออนุมัติและวฒุิบัตรฯ 
กรอกข้อมูลในแบบค าขอสมคัรสอบที ่website: www.tmc.or.th/tcgme แล้ว
ยื่นใบสมัครพร้อมหลกัฐานประกอบ ณ สถานที่หรือตามที่ราชวทิยาลยัซึ่งก ากับ
ดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ ก าหนด (ทั้งน้ีให้ราชวิทยาลยั
ประสานแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบกรณีหนังสอือนุมัติและผู้สอบซ้ าทราบด้วย) 

  สอบปลาย
ภาคทุกชั้นป ี

 ปี3 : 
presentation  

เมษายน    สอบซอ่ม 

 ส่ง portfolio 

 พบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 

พฤษภาคม   ประชุมภาค, จัดตารางสอนปีการฝึกอบรม
ใหม ่

 ประเมินการ
ผ่าน 
 

 

มิถุนายน   สรุปผลการเรียนการสอนร่วมกับแพทย์
ฝึกอบรม 
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ภาคผนวก 6 
หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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ภาคผนวก 7 

แนวทางการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลา 

1. จ านวนเวรอ้างอิงจากจ านวนเวรที่ต้องปฏบิัตงานตามเกณฑ์ของศูนย์การแพทย์ฯ  
2. เวรห้องตรวจฉุกเฉิน: แพทย์ฝกึอบรมทุกคนต้องอยูต่ามระเบียบของศูนย์การแพทย์ฯ 
3. เดือนมิถุนายนแพทยฝ์ึกอบรมชั้นปีที่ 3 หยุดปฏบิัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบบอร์ด 

เดือน แพทย์ฝึกอบรม เวรห้องตรวจฉุกเฉิน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

จริง เสริม จริง จริง 
กรกฎาคม - 10 10 10 1 
สิงหาคม - 10 10 10 1 
กันยายน 10 - 10 10 1 
ตุลาคม 10 - 10 10 1 
พฤศจิกายน 10 - 10 10 1 
ธันวาคม 10 - 10 10 1 
มกราคม 10 - 8 7 1 
กุมภาพันธ์ 10 - 8 7 1 
มีนาคม 10 - 8 7 1 
เมษายน 10 - 8 7 1 
พฤษภาคม 10 - 8 7 1 
มิถุนายน 10 - - - - 

หมายเหต ุ
- เวรจริง : วันธรรมดา 16.00-08.00 

    วันหยุด           08.00-08.00 
เวรเสริม : วันธรรมดา 16.00-24.00 
  วันหยุด  08.00-16.00 

ระเบียบการอยู่เวรและการพักหลังอยู่เวร 
1. กรณีมีเคสให้แพทย์ฝึกอบรมเร่ิมเคสด้วยกัน ถ้าเคสไม่ซับซ้อนอนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมดูแลเคสหน่ึงคนร่วมกับ

วิสัญญีพยาบาล ส่วนแพทย์ฝึกอบรมอีกคนอนุญาตให้ไปพักผ่อนได้ 
2. กรณีมีเคสหลังเที่ยงคืน สามารถนอนพักได้ 8 ชม. นับจากเคสเสร็จก่อนมาท างานในเช้าวันถัดไป  
3. โดยการท างานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ดังน้ันแพทย์ฝึกอบรมที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 00:00-08:00 น. และมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเวลาน้ัน จะได้นอน
พักผ่อนอย่างน้อย 8 ชม.หลังเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึกผู้ป่วยรายสุดท้าย ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานในวันถัดไป  

4. เดือนมิถุนายน แพทย์ฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 หยุดปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบบอร์ด แต่สามารถมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่ออยู่เวรตามเกณฑ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และรับค่าตอบแทนได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสมัคร
ใจของแต่ละคน 

5. ไม่อนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมปี 1 อยู่เวรวันเดียวกัน 
6. การจัดเวรต้องจัดให้มีทั้งวันหยุดและวันธรรมดา ไม่อนุญาตให้อยู่เวรเฉพาะวันธรรมดา 
7. จัดตารางเวรประจ าเดือนถัดไปและส่งก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน  
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หน้าที่ระหวา่งปฏิบัติงานนอกเวลาในภาควิชาฯ 
หน้าที่ระหวา่งปฏิบัติงานนอกเวลาในภาควิชาฯ 

1.  กรณีอยู่เวร 2 คน แพทย์ฝึกอบรมชั้นปีสูงกว่ารับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าเวร โดยแพทย์ฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามล าดับชั้นปี ดังน้ี 

 แพทยฝ์ึกอบรมปี 1 หรือปีที่ต่ ากว่า: 
- รับรายงานผู้ป่วยฉุกเฉินจากศัลยแพทยแ์ละประเมินผู้ป่วยกอ่นระงับความรู้สึกทุกราย 
- รายงานผู้ป่วยทุกรายให้หัวหน้าเวรรับทราบและวางแผนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหวัหน้าเวร 
- รายงานผู้ป่วยทุกรายหลังจากได้วางแผนการดูแลผูป้่วยร่วมกับหัวหน้าเวรแลว้ให้อาจารย์แพทย์ที่

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการวางแผนการระงับ
ความรู้สึก 

 หัวหน้าเวร:  
- รับรายงานผู้ป่วยฉุกเฉินจากแพทย์ฝึกอบรมปี 1 หรือปีที่ต่ ากว่า เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
- รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยทุกรายโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก รายงานผู้ป่วยทุกรายให้

อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ หากมีปัญหาหรือความสงสัยระหว่างการ
ให้การดูแลผู้ป่วย 

- รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของแพทย์ฝึกอบรมและวิสัญญีพยาบาลที่อยู่เวรร่วมกัน 
1. รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินจากศัลยแพทย์และประเมินผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกทุกราย  
2. รายงานข้อมูลผู้ป่วยทุกรายให้อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ เพื่อวางแผนการ

ระงับความรู้สึก 
3. ติดต่อประสานงานทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมดูแลกรณีที่ผู้ป่วยมีความซับซ้อน ทีมวิสัญญี

พยาบาล ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อประสานงานความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย  
4. ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกรายภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. ตรวจเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการบริการระงับปวด (APS) พร้อมรายงานอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบเพื่อวางแผนการรักษาต่อเน่ือง 
6. รับให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยากภายในโรงพยาบาล  
7. ปฏิบตัิงานในทีมอุบัติเหตุหมู่ตามแนวทางปฏบิัติของโรงพยาบาล 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 8 

การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา 

 
การประเมินผลเพื่อหนังสือวุฒบิัตรประกอบด้วย 

1. การสอบภาคทฤษฎ ี
1.1. ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ 30 และ clinical   

sciences ร้อยละ 70  ให้สอบเมื่อผ่านปีการฝึกอบรมที่ 2 หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องสอบอีก หากสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องสอบแก้ตวัเมื่อสิ้นปกีารฝึกอบรมที่ 3 หรือจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์ 

1.2. อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อสิ้นสุดปกีาร
ฝึกอบรมที ่3 สามารถสอบได้แม้ว่ายงัสอบปรนัยไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. การสอบภาคปฏบิัติ  ประกอบด้วย 
2.1 การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที ่3 
2.2  ผลการปฏิบัตงิานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

3. การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้นสุดปกีารฝึกอบรมที ่3 
4. การประเมินผลงานวิจัย   
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ภาคผนวก 9 

ข้ันตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของแพทย์ฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา 

1. เขียนค าร้องของตรวจสอบผลการสอบที่ธุรการภาควิชา ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภายใน 5 วันท าการ นับจากการประกาศผลสอบแตล่ะคร้ัง 

2. ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา น าใบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบส่งใหป้ระธานหลักสูตรลงนามอนุมัติ  
3. กรรมการจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบภายใน 5 วันท าการ 
4. เจ้าหน้าธุรการการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชา นัดหมายใหแ้พทย์ฝึกอบรมผู้ยื่นค าร้องมา รับทราบผลการ

ตรวจสอบ 
5. กรณีที่แพทย์ฝึกอบรมยังมขี้อสงสัยและต้องการดูกระดาษค าตอบของตนเอง เจ้าหน้าที่จะท าการนัดหมายให้

พบประธานหลักสตูร หรืออาจารย์ผู้แทน  
6. เจ้าหน้าธุรการการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชา นัดหมายใหแ้พทย์ฝึกอบรมผู้ยื่นค าร้องมา รับทราบผลการ

ตรวจสอบอีกคร้ัง โดยมีประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้แทนเข้าร่วมชีแ้จงด้วย 
7. ในการดูกระดาษค าตอบ 

- ไม่อนุญาตให้ดูกระดาษค าตอบและคะแนนสอบของผูอ้ื่น 
- ไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบขอ้อื่น 
- ไม่อนุญาตให้ดูเฉลยข้อสอบ 
- ห้ามขีดเขยีนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆบนเอกสารที่ท าการตรวจสอบ 
- อนุญาตให้ดูข้อสอบเป็นรายบุคคลเท่าน้ัน 
- กรณีที่ไม่มาท าการตรวจสอบข้อสอบตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ จะถือว่าสละสทิธิ์ และไม่อนุญาตให้

ยื่นค าร้องเพื่อขอตรวจสอบในรายวิชาน้ันๆได้อีก 
- กรณีพบว่ามีการทุจริตระหว่างการตรวจสอบข้อสอบ เช่น จดบันทึก ถ่ายรูปเอกสาร แก้ไขหรือปลอม

แปลงเอกสาร จะถูกพิจารณาโทษเข้าข่ายร้ายแรง 
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากแพทยฝ์ึกอบรมได้ตรวจสอบข้อสอบของตนเองแล้ว 
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แบบฟอร์มใบค าร้อง 
 

ข้าพเจ้า นพ./พญ. …………………………………………. นามสกุล………………………………………… 

แพทย์ฝึกอบรมปีที่        1  2       3  

เบอร์โทร.................................................................มีความประสงค์จะขอร้องเรียนเรื่อง 

 

1. .....................................................................................................................................................................

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

เพื่อ ............ .......................................................................................................................................................................  

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

 

2. .....................................................................................................................................................................

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

เพื่อ ............ .......................................................................................................................................................................  

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

 

 

        ลงชือ่ .......................................................  

          (.............................................................)  

      วันที่……… เดือน…………………พศ. ………… 

 

เรียน  ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

 

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

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

          ลงชื่อ................................................... 

     (……………………………………………………………..) 

               เจ้าหน้าที่ 

                                                        วันที่……… เดือน…………………พศ. ………… 
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ภาคผนวก 10 

เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย ์

 

 

 

 

ประกาศภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

ข้อก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดภาระงาน (TOR) ของอาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 
1.  คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ตามขอ้ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้
เลื่อมใสในการปกครอบระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มลีักษณะตอ้งห้าม ดังน้ี 

1.1. เป็นด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
1.2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.3. เป็นผู้มีความประพฤติเสือ่มเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.4. เป็นคนไร้ความสามรถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบหรือมีกาย

หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏบิัติหน้าที่ได ้
1.5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ ก าหนด 
1.6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถกูพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
1.7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด เว้นแต่เป็นทาส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.8. เป็นผู้เคยถกูลงทาไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพราะกระท าผิดวินัย 
1.9. เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคตแิละพฤติกรรมเชิงลบเป็นการขัดขวางต่อ   

การปฏิบัติงานหรือการบริหารองค์กร 
1.10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานอื่น 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.1 ส าเร็จระดับการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และ/หรือ ส าเร็จระดับการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรือวุฒบิัตรต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา 

2.2 ก าลังปฏบิัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีสุดท้าย ซึ่งภาควิชาฯ จะด าเนินการบรรจุเป็นอาจารย์
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรม และได้รับหนังสือรับรองหรือได้รับวุฒบิัตรวิสัญญีวิทยาแล้วเท่าน้ัน 
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2.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดง
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมอีายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหลักฐานผลการ
ทดสอบถึงวันทีย่ื่นสมัครเข้ารับ 

การคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  2.3.1  คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500  หรือ 
  2.3.2  คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60  หรือ 
  2.3.3  คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ 
  2.3.4  คะแนน IEL TS ไม่น้อยกว่า 5.5     หรือ 
  2.3.5  คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65     หรือ 
  2.3.6  คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60     หรือ 
  2.3.7  คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 50     หรือ 
 
3. ข้อก าหนดภาระงาน (Term of Reference) 

     3.1 งานการเรียนการสอน 
   -  สอนนิสิตแพทยช์ั้นปีที่ 5 รายวิชา วญ 501, วญ 511   
   -  สอนแพทยป์ระจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุน 

 -  เป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้มอบหมาย 
      3.2  งานบริการด้านวิชาการ  

 -  รับผิดชอบงานบริการวิสัญญีวิทยา ภายในและภายนอกห้องผ่าตัดที่ได้รับมอบหมาย  
ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพสยามบรมราชสุดาฯ 

     3.3  งานวิจัย  
 - ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน 

การบริการวิชาการ 
     3.4  งานประกันคุณภาพ   
   -  มีส่วนร่วมในการท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
     3.5  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 - มีส่วนในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     3.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควชิา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
 

4.  หลักฐานการใช้สมัคร 
      4.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก 
สภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี จึงถึงปริญญาสูงสุด 
      4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซม.จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
      4.3 ส าเนาบัตรประชาชน 
      4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      4.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (กรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลชื่อ หรือชื่อสกุล) 
      4.6 เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัครจริง เช่น พฤติกรรมการท างาน เหตุผลที่ลาออก  



141 
 

(กรณีที่มีประสบการณ์ท างานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มี
ประสบการณ์ท างานมาก่อน/เพิ่งส าเร็จการศึกษา) 
      4.7 หลักฐานการผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
      คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับขอ้ก าหนดภาระงานของต าแหน่ง มหาวทิยาลยัจะบรรจุแต่งตั้งตามล าดับบัญชทีี่ประกาศผล 
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ภาคผนวก 11 รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย์ในภาควิชา 

 

 
  

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล อาย ุ คุณวุฒิ 

ประเภท(ถ้าเป็นบาง
เวลาระบ ุจ านวน
ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

เต็มเวลา บางเวลา 
1.  ผศ.พญ.จุฑารัตน์  

เลื่อนผลเจริญชัย 
41 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 

Clinical Fellowship in Neuroanesthesia, 
University Medical Center of the 
Johannes Gutenberg University Mainz 
Germany. 

  

2.  ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์  
กุสุมาพรรณโญ 

53 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 
Master in Medical Education, The 
University of Dundee, United Kingdom., 
Fellowship in Medical education, The 
University of Illinois at Chicago, College 
of Medicine, USA. 

  

3.  ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด 43 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 
Clinical Fellow of Regional Anesthesia, 
Faculty of Medicine and Dentistry, 
University of Alberta, Canada. 

  

4.  ผศ.พญ.พัชนี ภาษิตชาคริต 48 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)   
5.  อ.พญ.ผกาพรรณ บุปผา 40 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 

อ.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนงวิสัญญี
วิทยา) 

  

6.  อ.พญ.วนิดา  
จงอรุณงามแสง 

39 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็)   

7.  อ.พญ.แวนด้า ภัทรธรรม 44 พ.บ., ป.บัณฑิตศกึษา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), 
Clinical research and clinical 
observation in organ transplant 
anesthesiology, The University of 
California, Los Angeles, USA. 
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ภาคผนวก 12 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในภาควิชา 

 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน งานวิจัย ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆของภาควิชารวมถึงของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดเก็บประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของแพทย์ฝึกอบรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3. ติดตามความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแพทย์ฝึกอบรมที่มีปัญหาในการเรียนและการท างาน 
4. ให้ค าปรึกษา ตักเตือนดูแล แก้ไขและปรับปรุงความประพฤติของแพทย์ฝึกอบรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
5. ศึกษาระเบียบ กฎข้อบังคับต่างๆของภาควิชาวิสัญญีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

ค าแนะน า ตักเตือนแก่แพทย์ฝึกอบรมที่ประพฤติไม่เหมาะสมหรือประพฤติผิดระเบียบต่างๆ เป็นการป้องกันปัญหา
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

6. มีแผนการเรียน ตารางเรียนและการท างาน คู่มือแพทย์ฝึกอบรม 
7. ปรึกษาฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางปฏิบัติของภาควิชาและคณะเพื่อช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหา หรือหาทางป้องกัน

ก่อนเกิด 
 
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ ขวัญและก าลังใจของแพทย์ฝึกอบรมอยู่ เสมอ ไม่กระท าการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
แพทย์ฝึกอบรมโดยไม่เป็นธรรม 

2. ต้องรักษาความลับของแพทย์ฝึกอบรม 
3. ต้องมีความจริงใจและช่วยเหลือแพทย์ฝึกอบรมที่รับผิดชอบด้วยความเมตตา 
4. การให้ค าปรึกษาควรให้เป็นกลาง ไม่วิจารณ์บุคคล ศาสนา หรือสถาบันใดให้แพทย์ฝึกอบรมฟังในทางก่อให้เกิดความ

เสื่อมเสียหรือแตกร้าวแก่บุคคลหรือสถาบัน 
5. ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับความเป็นปูชนียบุคคล ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล 
2. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมวิชาการ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าห้อง 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ฝึกอบรมรายบุคคล 
หน้าท่ี 

หัวข้อ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ด้านวิชาการ 

(การเรียน/

งานวิจัย/การสอบ) 

- พบแพทย์ฝึกอบรมที่ปรึกษาพร้อมทั้งบันทึกใน portfolio อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปีการ
ฝึกอบรม โดยเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาให้ส่ง portfolio ต่อประธานการศึกษาหลังปริญญา
ทาง e-mail 

- ติดตามการบันทึก electronic logbook ของแพทย์ฝึกอบรมทั้งการปฏิบัติงานในและ
นอกภาค โดยตรวจการบันทึกอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ 

- ติดตามการท าวิจัยตามแนวทางของภาควิชา  

- ติดตามคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และการสอบของราชวิทยาลัย  

- ตรวจรายงานการเขียน self reflection แพทย์ฝึกอบรมที่ไปวนนอกภาควิชา  

ด้านความวินัย

และความ

ประพฤติ 

- ติดตามการประเมินคะแนนด้านจริยธรรมของแพทย์ฝึกอบรม  

- ติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกแผนก  

- ให้ค าแนะน าด้านวินัยความประพฤติ จริยธรรม และบุคลิกภาพ  

- หากมีรายงานความประพฤติไม่ถูกต้องให้สืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยกรณี  

 ไม่ร้ายแรง : ตักเตือนสังเกตและเฝ้าระวัง 

 ร้ายแรง : แจ้งประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สอบสวน ด าเนินการ
ต่อโดยคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  

ด้านสุขภาพ - ติดตามการประเมินผลการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถึงการทดสอบด้านชีวอนามัย  

- เฝ้าระวังและให้ค าปรึกษาดูแลด้านจิตใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมและสอบถามเป็น
ระยะ 

- ปฏิบัติตามแนวทางของภาควิชาเม่ือพบแพทย์ฝึกอบรมมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่
ควรได้รับการแก้ไข 

- หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ติดต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา พญ .
ผกาพรรณ บุปผา 090-9714262 

ด้านสวัสดิการ - สอบถามความเป็นอยู่ หรือปัญหาของแพทย์ฝึกอบรม 

ด้านอ่ืนๆ - เช่น ครอบครัว ค่าใช้จ่าย  

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการน าเสนอกิจกรรมวิชาการ  

1. แพทย์ฝึกอบรมควรมาติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการน าเสนอ 
2. แพทย์ฝึกอบรมส่งเรื่องหรือเคสที่ ต้องการน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนท าทุกครั้ง  
3. แพทย์ฝึกอบรมสามารถสลับเปลี่ยนหัวข้อได้ในบางกรณี เช่น ยังไม่สามารถหา interesting case ได้ 

ทั้งนี้ต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน แล้วแจ้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  
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4. หากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือแพทย์ฝึกอบรมติดภารกิจจ าเป็น หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการ
เปลี่ยนวันน าเสนอให้ท าการแลกวันน าเสนอให้เรียบร้อย และแจ้งคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา 

5. แพทย์ฝึกอบรมน าเสนอpower point ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบก่อนวันน าเสนอจริงอย่างน้อย 3 
วัน เพ่ือให้อาจารย์แนะน าและแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน  

6. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมงานน าเสนอให้ตรงเวลาทุกครั้ง 
7. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้คะแนนในใบประเมินการน าเสนอทุกครั้ง  
8. ให้แพทย์ฝึกอบรมประเมินการท างานของตนเอง (self-reflection)  
9. ต้องให้การประเมินค่า (appraisal) และข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ฝึกอบรม 

 
อาจารย์ประจ าห้อง  

1. รับฟังและให้ความเห็นการรายงานผู้ป่วยประจ าห้องจากแพทย์ฝึกอบรมในเย็นก่อนวันผ่าตัดโดยแพทย์
ฝึกอบรมรายงานเคสก่อนเวลา 20.00 น. หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถรายงานได้ตามก าหนด ต้อง
โทรแจ้งล่วงหน้าก่อน และแพทย์ฝึกอบรมควรคิดและวางแผนการดูแลผู้ป่วยมาก่อน  

2. ตรวจสอบการเตรียมอุปกรณ์การระงับความรู้สึก ยา และผู้ป่วยของแพทย์ฝึกอบรม 
3. ติดตามการท างานในห้องผ่าตัด เปิดโอกาสให้แพทย์ฝึกอบรมเสนอแนวทางการดูแลผู้ป่วย และ

ตัดสินใจภายใต้การก ากับดูแล โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
4. ติดตามการท างานในการดูแลผู้ป่วยหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดทั้งในห้องพักฟ้ืน และการเยี่ยมผู้ป่วยในวัน

ถัดไป 
5. ตรวจความถูกต้องของ preoperative evaluation form, anesthetic records, pain 

management form 
6. หากมีความจ าเป็นต้องออกนอกห้องผ่าตัด ต้องฝากอาจารย์ที่อยู่ห้องติดกัน  
7. ให้แพทย์ฝึกอบรมประเมินการท างานของตนเอง (self-reflection)  
8. ต้องให้การประเมินค่า (appraisal) และข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ฝึกอบรมโดยสามารถ

ท าผ่าน electronic logbook ได้ 
 

การประเมิน self reflection 
การเขียน self reflection มีประโยชน์มากในการฝึกทักษะการมองย้อนดูตนเองผ่านการเขียน 

reflection report ซ่ึงทักษะเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานต่อไปในการพัฒนาตนเองของแพทย์ฝึกอบรม ดังนั้น เพ่ือให้
แพทย์ฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะนี้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจึงได้ก าหนดให้  

1. เขียน self reflection ตามเกณฑ์ที่ภาควิชาก าหนด โดยก าหนดให้เขียน self refection อย่างน้อย
กิจกรรมละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา  เม่ือผ่านแต่ละหน่วยทั้งในและนอกภาควิชา  

- กิจกรรมวิชาการ : Journal club, Interesting case, Inter-department case, Topic 

review, MM conference (4) 



146 
 

- การเรียนในภาควิชา : General Sx, Uro Sx, Vascular Sx, CVT, Neuro, Ped, Plastic 

Sx, Ortho, ENT, EYE, Ob-Gyne, Painless labor, APS, Chronic pain, GI scope, 

Broncho Scope, X-ray, Research time (18) 

- การเรียนนอกภาควิชา : Pediatric, Pain, Inhalation, ICU, CVT, ER, Neuro, Free 

elective, Chest med, Cardio med (10) 

- อ่ืนๆ: หน่วยกาชาด, โครงการสอน CPR เป็นต้น 

2. การเขียนต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ส่วน คือ  
- Information provided (การให้ข้อมูล)  
- Critical analysis (การวิเคราะห์เหตุการณ์)   
- Self awareness (การเข้าใจความรู้สึกตนเอง)   
- Evidence of learning (หลักฐานแสดงถึงการเรียนรู้ ) 

3. การส่งรายงาน self reflection ก าหนดให้ 

- กิจกรรมวิชาการ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากิจกรรมนั้นๆ 

- การเรียนในภาควิชา : อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าเคส ยกเว้น Research time ให้ส่งอาจารย์ที่

ปรึกษารายบุคคล 

- การเรียนนอกภาควิชา : อาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล 

- อ่ืนๆ: อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากิจกรรมนั้นๆ 

4. ตรวจรายงาน self reflection ภายในสองสัปดาห์และส่งคืนแพทย์ฝึกอบรม เพ่ือให้แพทย์ฝึกอบรม
สามารถน า feedback กลับไปพัฒนาตนเองได้ในครั้งต่อไป  

ข้อก าหนดความผิดระหว่างฝึกอบรม  
แพทย์ฝึกอบรมจะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และไม่ท าความผิดร้ายแรงใดๆ 

เช่น การขาดงาน การหนีเวร การไม่ตรงต่อเวลา ทุจริตข้อสอบ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้รวมถึงความผิดทางวินัยตามกฏพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไม่เช่นนั้นอาจต้องถูกลงโทษตามขั้นตอนต่อไปนี้  
การกระท าผิดครั้งท่ี 1  

อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเตือนแพทย์ฝึกอบรมด้วยวาจาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
การกระท าเรื่องเดียวกันเป็นครั้งท่ี 2  

1) อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่พบเหตุการณ์ท าหนังสือแจ้งประธานหลักสูตรการศึกษาหลัง
ปริญญา 

2) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพ่ือพิจารณา
เหตุการณ์และออกใบแจ้งเตือน  

3) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเรื่อง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือน  
4) คณะกรรมการฯ ติดตามผลการปรับปรุงของแพทย์ฝึกอบรม 

การกระท าผิดเรื่องเดียวกันครั้งท่ี 3  
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1) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพ่ือพิจารณา
เหตุการณ์และพิจารณาบทลงโทษ พร้อมออกใบแจ้งเตือน ครั้งที่ 2  

2) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเรื่อง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือนและบทลงโทษ 
3) การก าหนดโทษขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
4) แพทย์ฝึกอบรมจะถูกคณะกรรมการบริหารภาควิชาพิจารณาพ้นจากสภาพการฝึกอบรมเม่ือได้รับ

โทษติดกันสองครั้งในเรื่องเดียวกันและยังไม่มีแนวโน้มในการปรับปรุง  
5) การตัดสินของคณะกรรมการบริหารภาควิชาถือเป็นที่สิ้นสุด 

การกระท าผิดหลายเหตุการณ์ 
1) อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเตือนแพทย์ฝึกอบรมด้วยวาจาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบในแต่

ละเหตุการณ์ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่พบเหตุการณ์ท าหนังสือแจ้งประธานหลักสูตรการศึกษาหลัง

ปริญญา 
3) คณะกรรมการพร้อมอาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 คน เพ่ือพิจารณา

เหตุการณ์และบทลงโทษ พร้อมออกใบแจ้งเตือน 
4) คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเรื่อง พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือนและบทลงโทษ 
5) การก าหนดโทษขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
6) แพทย์ฝึกอบรมจะถูกคณะกรรมการบริหารภาควิชาพิจารณาพ้นจากสภาพการฝึกอบรมเม่ือได้รับ

โทษติดกันสองครั้งในเรื่องเดียวกันและยังไม่มีแนวโน้มในการปรับปรุง  
7) การตัดสินของคณะกรรมการบริหารภาควิชาถือเป็นที่สิ้นสุด 

พฤติกรรมไม่ชอบระหว่างการเรียน หรือการปฏิบัติงาน 
1) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างการเรียน เช่น ทุจริตการสอบ เข้ากิจกรรมภาควิชาสายเป็นประจ า 

ไม่รับผิดชอบกิจกรรมวิชาการของตนเอง, มีการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทยา เครื่องมือแพทย์ 
ฯลฯ เป็นต้น 

2) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ขาดเวรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า มาอยู่ เวรสาย 
ระหว่างอยู่เวรไม่สามารถติดต่อได้ ไม่รับผิดชอบในเคสของตนเอง หยุดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน อาจารย์ นิสิตแพทย์ , จงใจ
ปกปิดความผิดพลาดของตนเองโดยไม่รายงานตามระบบที่มีอยู่ เป็นต้น 

3) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเพ่ือนร่วมงานในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น , การพูดจาไม่สุภาพ, ให้การ
ระงับความรู้สึกโดยไม่รายงานเคส เป็นต้น 

4) มีความผิดทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2559 

การก าหนดบทลงโทษ 
1) การปฏิบัติงานนอกเวลาเพ่ิม 
2) การตัดวันลาพักผ่อนในปีการศึกษานั้น  
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3) พักการฝึกอบรม โดยตัดเวลาจากช่วง free elective ของการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 หรือ เวลาที่ใช้
ในการท าวิจัย 

4) ไม่ผ่านการประเมินเลื่อนชั้นปี 
5) ไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
6) พ้นสภาพการฝึกอบรม 

การพ้นสภาพการอบรม 
แพทย์ฝึกอบรมพ้นสภาพจากการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1) เสียชีวิต 
2) มีความเจ็บปวดทางร่ายกายหรือทางจิตใจที่คณะกรรมการฝึกอบรมลงความเห็นว่ามีผลให้ไม่

สามารถฝึกอบรมต่อหรือท าให้ดูแลผู้ป่วยไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3) ผลการประเมินจริยธรรมในวิชาชีพไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  
4) ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคทฤษฎี ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด 
5) ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคปฏิบัติ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึกอบรมก าหนด  
6) มีความผิดทางวินัยหรือถูกให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2559) 
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แนวทางการด าเนินการพิจารณาความประพฤติไม่ชองของแพทย์ฝึกอบรม  

  

รุนแรง* ไม่รุนแรง** 

อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์ท า

หนังสือแจ้งประธานหลักสูตรฯ 
 

ประธานหลักสูต คณะกรรมการ และ

อาจารย์ที่พบเหตุการณ์ประชุมร่วมกัน

อย่างน้อย 3 คน เพ่ือพิจารณา

เหตุการณ์และออกใบแจ้งเตือน  
 

ประธานหลักสูตรรับทราบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรม

ถามเหตุการณ์และรับทราบเรื่อง 

คณะกรรมการฯ เชิญแพทย์ฝึกอบรมรับทราบเรื่อง 

พร้อมเซ็นรับทราบการแจ้งเตือนครั้งที่ 1*** หรือ

ครั้งท่ี 2 หรือ พิจารณาพ้นสภาพการฝึกอบรม  

มีพฤติกรรมไม่ชอบใน

เรื่องเดิม หรือ เรื่อง

อ่ืนที่ไม่รุนแรงแต่มี

ลักษณะคล้ายกัน 

ติดตามพฤติกรรมแพทย์ฝึกอบรม 

 

ไม่มีพฤติกรรมไม่ชอบ 

การกระท าผิดครั้งที่ 1 

อาจารย์ผู้พบเหตุการณ์แจ้งเตือนแพทย์

ฝึกอบรมด้วยวาจาและแจ้งให้อาจารย์ที่

ปรึกษาทราบ 
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แนวทางการรายงานและจัดการอุบัติการณ์ของแพทย์ฝึกอบรม  
แนวทางปฏิบัติเมื่อแพทย์ฝึกอบรมมีปัญหา  

1. ค้นหาปัญหาและแก้ไขเบื้องต้นหากสามารถแก้ไขได้  
2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ติดต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  

 
ปัญหาของแพทย์ฝึกอบรมท่ีมีข้อบ่งชี้ท่ีต้องได้รับการติดตามและแก้ไข  
 

1. ด้านความรู้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยต่ ากว่ามาตรฐาน (ดูจากการ
ประเมิน EPA, DOP) ไม่ผ่านการสอบตามเกณฑ์ของภาควิชา  

2. ด้านความประพฤติ เช่น ไม่รับผิดชอบการท างาน/การเรียนปฏิบัติตัวไม่สุภาพ พูดเท็จ  
3. เจ็บป่วยด้านร่างกาย  

4. มีปัญหาทางด้านจิตใจ  

5. ภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ เช่น มีอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับผลแทรกซ้อนรุนแรงหรือเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางวิสัญญี  

 
แนวทางการปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติกรณี ข้อ 1-4 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น  
2. แพทย์ฝึกอบรมสะท้อนปัญหา  
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และให้ค าแนะน าเบื้องต้น  
4. บันทึกลงใน portfolio 
5. รายงานประธานการศึกษาหลังปริญญาหากมีกรณีเกิดซ้ า หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ เพ่ือเข้า
สู่การประชุมของคณะกรรมการหลังปริญญาด าเนินหาแนวทางการแก้ไขต่อไป  
6. สรุปผลการด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติกรณีข้อ 5 
1. รายงานประธานการศึกษาหลังปริญญา  
2. รายงานหัวหน้าภาควิชา 
3. อาจารย์ผู้ประสบเหตุ แพทย์ฝึกอบรม รายงาน risk management ภาควิชา 
4. เข้าสู่ระบบการด าเนินการตามแนวทาง risk management ของภาควิชา ในการวิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไข 
5. รายงาน risk management ของรพ. 
6. RM ภาควิชาด าเนินการร่วมกับ RM ของรพ.เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อน คุยกับผู้ป่วยและญาติที่
เก่ียวข้อง 

 


