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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 ฉบับ พ.ศ. 2562 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
    (ภำษำไทย)   หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ 

               ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ 
(ภำษำอังกฤษ)  Residency training in Anesthesiology 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
    ชื่อเต็ม 
    (ภำษำไทย)     วุฒิบัตรเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ 
    (ภำษำอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Anesthesiology 
    ชื่อย่อ 
    (ภำษำไทย) ว.ว. สำขำวิสัญญีวิทยำ 
    (ภำษำอังกฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. แพทยสภำ 
2. รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด  โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

 

4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 พันธกิจของภาควิชา “จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิสัญญีวิทยำและวิชำเลือกวิสัญญีวิทยำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลให้ได้มำตรฐำนสำกล ให้บริกำรทำงวิสัญญีวิทยำที่มีคุณภำพ ปลอดภัยและได้
มำตรฐำน มุ่งผลิตผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหำร” 
 พันธกิจของหลักสูตร 
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ วิทยำลยัแพทยศำสตร์
พระมงกุฎเกล้ำ  ก ำหนดพันธกิจด้ำนกำรศึกษำของหลักสูตรวิสัญญีวิทยำ “เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมได้มาตรฐานระดับสากล” เพ่ือผลิตวิสัญญีแพทย์ทีม่ีคุณสมบัติเพียบพร้อม
ด้วย 

- คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ  
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- ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพวิสัญญีวิทยำ กำรกู้ชีพขั้นสูง กำรดูแลผู้ป่วยวิกฤต กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำม
ปวด และกระบวนกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

- ควำมรับผิดชอบ มีควำมเอ้ืออำทร มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย  

- ควำมเป็นผู้น ำ มีทักษะทำงกำรสื่อสำร สำมำรถท ำงำนเป็นทีม ปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได ้ 

- ทักษะทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น วิเครำะห์และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิสัญญีวิทยำ เพ่ือ
พัฒนำตนเอง ผลิตผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยต่ำงๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ผลงำนวิจัยใน
ระดับสำกล 

 

พันธกิจของหลักสูตรกำรฝึกอบรมก ำหนดโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของชุมชน สังคม 
ระบบบริกำรสุขภำพ น ำข้อมูลทำงสถิติของกระทรวงสำธำรณสุข กรมแพทย์ทหำรบก แพทยสภำและรำช
วิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมำใช้เป็นแนวทำง รวมถึงมุมมองอ่ืนๆ ที่เป็นควำมรับผิดชอบทำง
สังคมตำมควำมเหมำะสม     

 

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 แพทย์ที่จบกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำงสำขำวิสัญญีวิทยำต้องมีคุณสมบัติและควำมรู้ควำมสำมำรถ
ขั้นต่ ำตำมสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง 6 ด้ำนดังนี้ 
 5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

     5.1.1 มีทักษะในกำรดูแลด้ำนวิสัญญีวิทยำตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่ำง หลังผ่ำตัด และ ภำวะแทรกซ้อน
จำกกำรระงับควำมรู้สึก 

      5.1.2 มีทักษะในกำรระงับควำมรู้สึกแบบทั่วไป เฉพำะส่วน และเฝ้ำระวังระหว่ำงกำรระงับควำมรู้สึก
ในผู้ป่วยโรคต่ำง ๆ 
      5.1.3 มีทักษะในกำรดูแลทำงเดินอำกำศหำยใจ (airway management)  
      5.1.4 มีทักษะในกำรช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 
      5.1.5 มีทักษะในกำรดูแลและรักษำผู้ป่วยวิกฤต และ กำรบ ำบัดทำงระบบหำยใจ (respiratory care) 
      5.1.6 มีทักษะในกำรดูแลและรักษำผู้ป่วยที่มีควำมปวด 

 5.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 

      5.2.1 เข้ำใจวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนของร่ำงกำยและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยำ 
      5.2.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และเชี่ยวชำญในสำขำวิสัญญีวิทยำ 

 5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-Based Learning and 
Improvement) 

      5.3.1 ด ำเนินกำรวิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้ 
      5.3.2 วิพำกษ์บทควำมและงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ 
      5.3.3 เรียนรู้และเพ่ิมประสบกำรณ์ได้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ 
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      5.3.4 มีเจตนำรมณ์และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้ำร่วมในกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง (CME)  
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

      5.4.1 น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      5.4.2 ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะ ให้แพทย์นักศึกษำแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
      5.4.3 สื่อสำรให้ข้อมูลแก่ญำติ และผู้ป่วย ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยมีเมตตำ เคำรพกำร
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
      5.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท ำงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      5.4.5 เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์และบุคคลำกรอ่ืน โดยเฉพำะทำงวิสัญญีวิทยำ 

 5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
      5.5.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยญำติผู้ร่วมงำนเพ่ือนร่วมวิชำชีพ  และชุมชน 
      5.5.2 มีทักษะด้ำนที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องได้เหมำะสม  
      5.5.3 มีควำมสนใจใฝ่รู้และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development) 
      5.5.4 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
      5.5.5 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 
      5.6.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ 
      5.6.2 มีควำมรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
      5.6.3 ใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงเหมำะสม (cost consciousness medicine) และสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยให้เข้ำกับบริบทของกำรบริกำรสำธำรณสุขได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม  
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ วิทยำลยัแพทยศำสตร์
พระมงกุฎเกล้ำ  ก ำหนดให้แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยมีกำรสอนควำมรู้ภำคทฤษฎีคู่ไปกับกำร
ฝึกปฏิบัติงำน มีกำรด ำเนินกำรและกำรประเมินตำม EPA ตำมหัวข้อ 6.2 โดยจะเพ่ิมควำมยำกและซับซ้อนของ
ผู้ป่วยให้มำกขึ้นตำมปีกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
 1. สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) การฝึกปฏิบัติงานเป็นความส าคัญของการพัฒนา
ความเป็นวิชาชีพ แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรจัดให้หมุนเวียนไปปฏิบัติงำนในสำยงำนต่ำงๆ เท่ำเทียมกัน โดยมี
ตำรำงกำรฝึกอบรมตำมชั้นปี (ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) คือ  
 ก. แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับกำรดูแลทำงวิสัญญีระดับไม่ซับซ้อน ได้แก่  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมทั่วไป  
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- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบทำงเดินปัสสำวะ  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดสูติ-นรีเวชวิทยำ  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมกระดูก  

     - กำรระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยที่มำรับกำรผ่ำตัดจักษุ โสต ศอ นำสิก  

- กำรให้ค ำปรึกษำและประเมินผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัดที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 

 ข. แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 2, 3 เรียนรู้เกี่ยวกับกำรดูแลทำงวิสัญญีระดับซับซ้อน ได้แก่  

- กำรดูแลทำงวิสัญญีของแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 ในระดับที่ซับซ้อน  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบประสำท  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับเด็ก  

- กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับผู้ป่วยทำงสูติกรรม  

- กำรระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยที่มำรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้ำง  

- กำรระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยที่มำรับกำรผ่ำตัดจักษุ โสต ศอ นำสิก  

- กำรดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบำล  

- กำรดูแลผู้ป่วยปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง  

- อำยุรศำสตร์หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด  

- กำรดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบำล (ICU) 

- กำรดูแลระบบหำยใจ (respiratory care and inhalation therapy) 

- กำรแพทย์ทำงเลือก  

- วิชำเลือก  
 

ตารางท่ี 1 แผนกำรสอนด้ำนสมรรถนะกำรดูแลผู้ป่วย 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 Rotation 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมทั่วไป  GEN (OR 1, 2, 6, 7, 9, 14) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบทำงเดินปัสสำวะ  URO (OR 2, 7, 14) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดสูติ-นรีเวชวิทยำ  GYN (OR 12, 14, LR) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยไม่ซับซ้อน Ortho (OR 37, 38, 39, 40, 
Trauma 1) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดทรวงอก CVT (OR 5, 9) 

กำรระงับควำมรู้สึกในผู้ป่วยที่มำรับกำรผ่ำตัดจักษุ โสต ศอ นำสิก ผู้ป่วยไม่
ซับซ้อน 

Eye (OR 24, 25) 
ENT (OR 32, 33) 
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แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 Rotation 
กำรให้ค ำปรึกษำและประเมินผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัดที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD วิสัญญี 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับผู้ป่วยไม่ซับซ้อนที่มำรับกำรผ่ำตัดฉุกเฉิน  กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร  
กำรช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  ACLS Workshop 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 Rotation 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับเด็ก  PED (OR 2), รพ.จุฬำฯ 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 
ผู้ป่วยซับซ้อน 

CVT (OR 5, 9), รพ.ศิริรำช 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบประสำท  Neuro (OR 1, 2, Trauma 2) 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดตำ ห ูคอ จมูก ผู้ป่วยซับซ้อน Eye (OR 24, 25) 

ENT (OR 32, 33) 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดสูติ-นรีเวชวิทยำ ผู้ป่วยซับซ้อน GYN (OR 12, 14, LR) 

กำรดูแลผู้ป่วยทำงวิสัญญีนอกห้องผ่ำตัด  Outside OR (CT, MRI, 
Angiogam, Cath lab.) 

อำยุรศำสตร์หน่วยโรคปอดและโรคหัวใจ  Chest/Cardio รพ.พระมงกุฎฯ 
กำรดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบำล (ICU) ICU รพ.รำมำฯ 
กำรดูแลระบบหำยใจ (respiratory care and inhalation therapy) หน่วยช่วยหำยใจ รพ.รำมำฯ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 Rotation 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับเด็ก  PED (OR 2),  

สถำบันสุขภำพเด็กฯ 
กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 
ผู้ป่วยซับซ้อน 

CVT (OR 5, 9) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบประสำท ผู้ป่วยซับซ้อน Neuro (OR 1, 2, Trauma 2), 
รพ.จุฬำฯ 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดตำ ห ูคอ จมูก ผู้ป่วยซับซ้อน Eye (OR 24, 25) 
ENT (OR 32, 33) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดสูติ ผู้ป่วยซับซ้อน Painless & OB (LR, Painless) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยซับซ้อน Ortho (OR 37, 38, 39, 40, 
Trauma 1) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดศัลยกรรมทั่วไป ผู้ป่วยซับซ้อน GEN (OR 1, 2, 6, 7, 9, 14) 

กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดระบบทำงเดินปัสสำวะ ผู้ป่วย
ซับซ้อน 

URO (OR 2, 7, 14) 
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แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 Rotation 
กำรดูแลผู้ป่วยปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง Pain รพ.รำมำฯ 

วิชำเลือก Elective 

กำรแพทย์ทำงเลือก (2 สัปดำห์) Alternative medicine 

กำรดูแลผู้ป่วยที่ห้องพักฟ้ืน/กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรรักษำผู้ป่วย
จิตเวชด้วยไฟฟ้ำ (2 สัปดำห์) 

PACU/ECT 
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ตารางท่ี 2 ตำรำงกำรหมุนเวียนของแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1, 2, 3 ในปีกำรฝึกอบรม 
R1 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1 OR 7 OR 
Orthopedic  

OR 12 OR 6 OR 14 OR Trauma OR EYE OR CVT 
(OR5,9) 

Elective 
/OPD 

OR 1 OR ENT OR 2 

2 OR 
Orthopedic  

OR 7 OR 14 OR 12 OR Trauma OR 1 OR 2 OR EYE OR ENT Elective 
/OPD 

OR 6 OR CVT 
(OR5,9) 

3 
 

OR Trauma OR 12 OR 7 OR14 OR 
Orthopedic  

OR 6 OR ENT Elective 
/OPD 

OR EYE OR CVT 
(OR5,9) 

OR 2 OR 1 

4 OR14 Trauma OR 
Orthopedic  

OR 7 OR 6 Elective 
/OPD 

OR 12 OR 1 OR 2 OR EYE OR CVT 
(OR5,9) 

OR ENT 

5 OR 12 OR14 OR Trauma OR 
Orthopedic  

OR 7 OR ENT Elective 
/OPD 

OR 6 OR CVT 
(OR5,9) 

OR 2 OR 1 OR EYE 

R2 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1 Pediatric 
(OR2) 

Pediatric 
(จุฬำ) 

OR CVT 
(OR5,9) 

CVT(ศิริรำช) Neuro(OR1) หน่วยช่วย
หำยใจ(รำมำ) 

Outside 
OR/research 

ICU (รำมำ) Chest 
/Cardio 

 OR ENT OB 
(OR12,14) 

Elective 
/OPD 

2 Neuro(OR1) Outside 
OR/research 

 OR ENT OR CVT 
(OR5,9) 

CVT(ศิริรำช) Pediatric 
(OR2) 

หน่วยช่วย
หำยใจ(รำมำ) 

Pediatric 
(จุฬำ) 

Cardio 
/Chest 

ICU (รำมำ) Elective 
/OPD 

OB 
(OR12,14) 

3 
 

Outside 
OR/research 

 OR ENT Pediatric 
(OR2) 

Pediatric 
(จุฬำ) 

OR CVT 
(OR5,9) 

CVT(ศิริรำช) Neuro(OR1) หน่วยช่วย
หำยใจ(รำมำ) 

Elective 
/OPD 

OB 
(OR12,14) 

ICU (รำมำ) Chest 
/Cardio 

4  OR ENT Neuro(OR1) หน่วยช่วย
หำยใจ(รำมำ) 

Pediatric 
(OR2) 

Pediatric 
(จุฬำ) 

OR CVT 
(OR5,9) 

ICU (รำมำ) OB 
(OR12,14) 

CVT(ศิริรำช) Chest 
/Cardio 

Elective 
/OPD 

Outside 
OR/research 

5 Elective 
/OPD 

Pediatric 
(OR2) 

Neuro(OR1) หน่วยช่วย
หำยใจ(รำมำ) 

 OR ENT Pediatric (จุฬำ) OR CVT 
(OR5,9) 

Outside 
OR/research 

OB 
(OR12,14) 

Cardio 
/Chest 

CVT(ศิริรำช) ICU (รำมำ) 
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R3 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
1 Neuro (จุฬำฯ) CVT (OR5,9) รพ.เด็ก OR Trauma Pediatric 

(OR2) 
Painless OR 

Orthopedic 
Pain (รำมำ) Alternative 

medicine/ 
PACU ECT 

Elective general I general II 

2 OR Trauma Painless Neuro (จุฬำ
ฯ) 

Pain (รำมำ) รพ.เด็ก Alternative 
medicine/ 
PACU ECT 

Pediatric 
(OR2) 

OR 
Orthopedic 

CVT (OR5,9) Elective general I general II 

3 
 

CVT (OR5,9) OR Trauma OR 
Orthopedic 

Painless Neuro (จุฬำ
ฯ) 

Pain (รำมำ) รพ.เด็ก Elective Pediatric 
( 

OR2) 

Alternative 
medicine/ 
PACU ECT 

general I general II 

4 Painless Alternative 
medicine/ 
PACU ECT 

Pain (รำมำ) Elective OR Trauma รพ.เด็ก Neuro (จุฬำ
ฯ) 

Pediatric 
(OR2) 

OR 
Orthopedic 

CVT (OR5,9) general I general II 

5 OR 
Orthopedic 

Pain (รำมำ) Painless รพ.เด็ก Alternative 
medicine/ 
PACU ECT 

OR Trauma Elective CVT (OR5,9) Neuro (จุฬำ
ฯ) 

Pediatric 
(OR2) 

general I general II 

 หลักสูตรฯ จัดเวลำให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเลือกฝึกอบรมในสำขำวิชำที่สนใจเป็นเวลำ 2 เดือน สถำบันที่แพทย์ประจำบ้ำนสำมำรถเลือกไปฝึกอบรมในวิชำเลือกได้แก่  
1. สถำบันในประเทศ  
- สถำบันฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญีวิทยำทุกแห่ง  

- โรงพยำบำลระดับทั่วไป ระดับศูนย์ ที่มีวิสัญญีแพทย์ประจ ำ  
2. สถำบันต่ำงประเทศ  
- โรงพยำบำลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือมีกำรฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์  
กรณีแพทย์ประจ ำบ้ำนที่มีคะแนนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 80 กำรเลือก elective ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน 
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 2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) โดยมีตำรำงกิจกรรมทำงวิชำกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน (ตารางท่ี 3) คือ 

ก. แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 เรียนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำนประยุกต์ (correlated basic medical 
science) และวิสัญญีวิทยำทั่วไป ร่วมกับกำรฝึกปฏิบัติให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัด และ
ผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน  

ข. แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 2, 3 เรียนวิชำกำรให้ยำระงับควำมรู้สึกส ำหรับกำรผ่ำตัดเฉพำะทำงหรือผู้ป่วย
ซับซ้อนและปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเฉพำะทำงต่ำงๆ ของวิสัญญีวิทยำ 

ค. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี เข้ำร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำร เช่น interesting case, morbidity-
mortality conference, journal club เป็นต้น  

ง. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปีของรำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศ  (เดือนกุมภำพันธ์และเดือนสิงหำคม) อย่ำงน้อย 3 ครั้ง ในระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 ปี  

จ. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี  เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปีของโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ          
และวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (เดือนพฤศจิกำยน) 

ฉ. แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี ได้รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกับหัตถกำร  และ เครื่องมือใหม่ๆ  ที่ใช้ในวิสัญญี
วิทยำ 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมทำงวิชำกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำนรำยสัปดำห์ 
 

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

08.00-09.00  Morning report -Journal club/ 
-10 minutes 
topic / 
-Interhospital 
lecture (R1) 

-Interesting case /  
-Interesting topic / 
-Interdepartment 
conference (สัปดำห์
ที ่4) 

Case 
discussion 

-Collective review/ 
-MM conference 
(สัปดำห์ที่ 4) 

13.00-15.00  -Interhospital 
lecture (R1) 

Basic science 
(Post-grad.) (R1) 

Clinical 
Pathology 
Conference 
(สัปดำห์ที่ 4) 

Staff lecture 

 
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 

Improvement) แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปีควร 
ก. มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชำชีพ  
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ข. ปฏิบัติงำนสอนนักศึกษำแพทย์ นักศึกษำวิสัญญีพยำบำล หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลังได้ 
ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 
ง. ต้องท ำงำนวิจัย ได้แก่ งำนวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional 

study โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรอืร่วม  
โดยมีตำรำงกิจกรรมกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติของแพทย์ประจ ำบ้ำน (ตารางที ่4) คือ 
ตารางท่ี 4 กิจกรรมกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1-3 กิจกรรม/การปฏิบัติ 
กำรเรียนรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชำชีพ รำยวิชำและ rotation ภำคปฏิบัติ  
ปฏิบัติงำนสอนนักศึกษำแพทย์ หรือนักศึกษำวิสัญญี
พยำบำล หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลัง 

คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำน 
กำรประเมิน MiniCEX Endotracheal intubation 

บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ กำรอบรมกำรบันทึกใบบันทึกกำรระงับควำมรู้สึก  
กำรตรวจสอบใบบันทึกกำรระงับควำมรู้สึกโดย
อำจำรย์ผู้ควบคุม  

ท ำงำนวิจัย โดยเป็นผู้วิจัยหลกัหรือร่วม กำรอบรมกำรท ำวิจัยในคนและกำรปฏิบัติที่ดี (GCP) 
กำรน ำเสนอ proposal และผลงำนวิจัย  

 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจ ำ   
      บ้ำนทุกชั้นปีต้อง 

ก. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร 
ข. ปฏิบัติงำนสอนนักศึกษำแพทย์ นักศึกษำวิสัญญีพยำบำล และแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลัง 
ค. น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปัญหำในกิจกรรมวิชำกำรได้ เช่น case conference เป็นต้น 

โดยมีตำรำงกิจกรรมกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติของแพทย์ประจ ำบ้ำน (ตารางท่ี 5) คือ 
ตารางท่ี 5 กิจกรรมด้ำนทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1-3 กิจกรรม/การปฏิบัติ 
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร รำยวิชำ English (ขณะเรียนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 

1) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Communication skill 
โครงกำรอบรม Non-Technical Skills รพ.พระ
มงกุฎเกล้ำ 

ปฏิบัติงำนสอนนักศึกษำแพทย์ หรือนักศึกษำวิสัญญี
พยำบำล หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลัง 

คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำน 
กำรประเมิน MiniCEX endotracheal intubation 

น ำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปัญหำในกิจกรรม
วิชำกำรได้ 

กิจกรรม case discussion, morning report, 
interesting case, interdepartment conference  
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 5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปีต้อง 
ก. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบูรณำกำรทำงกำรแพทย์ 
ข. พัฒนำตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วย โดยเข้ำอบรม counseling และ 

anesthesia non-technical skills 
ค. มีควำมสนใจใฝ่รู้ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

โดยมีตำรำงกิจกรรมด้ำนควำมเป็นมืออำชีพของแพทย์ประจ ำบ้ำน (ตารางท่ี 6) คือ 
ตารางท่ี 6 กิจกรรมด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ 
 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1-3 กิจกรรม/การปฏิบัติ 
กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบูรณำกำรทำงกำรแพทย์ กิจกรรม case discussion, MM conference, 

interdepartment conference, Law & Ethic 
พัฒนำตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 

โครงกำรอบรม Non-Technical Skills รพ.พระ
มงกุฎเกล้ำ 

มีควำมสนใจใฝ่รู้ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กิจกรรม collective review, journal club, 10 
minutes topic  

 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพของโรงพยำบำล, 
patient safety, crisis resource management, กระบวนกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยทำงวิสัญญี รวมทั้ง
ระบบประกันสุขภำพของชำติ โดยจัดกิจกรรมในกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำนเดือนมิถุนำยนของทุกปีและ
กิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในระหว่ำงกำรฝึกอบรมประจ ำทุกปี ตลอดจนกิจกรรม MM conference และ
ในวิชำเลือกของแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 
ในกระบวนกำรเรียนรู้ 1 - 6 หลักสูตรฯ ก ำหนดให้  

- ต้องมีอำจำรย์ก ำกับดูแล (supervision)  
- อำจำรย์มีกำรประเมินค่ำ (appraisal) และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจ ำบ้ำน  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแสดงควำมรับผิดชอบต่อกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองและมีกระบวนกำรสะท้อน
กำรเรียนรู้ (self-reflection)  

ข้อตกลงของการปฏิบัติงาน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้านคือ  
- มีควำมรับผิดชอบตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย  
- ปฏิบัติกับผู้ป่วยและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้วยคุณธรรม มำรยำทแห่งวิชำชีพ เคำรพสิทธิผู้ป่วย แนวปฏิบัติ 
ของสถำบัน และเรื่องควำมเสมอภำค  
- ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จรรยำบรรณท่ีถูกต้อง  
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- ไม่เสพสำรเสพติด  
หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนจะพิจำรณำลงโทษตำม
ควำมรุนแรงของควำมผิดตั้งแต่กำรว่ำกล่ำวตักเตือน ภำคทัณฑ์ จนถึงกำรยุติกำรฝึกอบรม  

 

 6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
1. ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบท่ีเกี่ยวข้อง ในภาคผนวกที่ 3  
2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น 

ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที่  3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได้ หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย และสถำบันฝึกอบรมควรจัดให้มีกำร
เรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่ำงพอเพียง 
 ตำมท่ีก ำหนดใน clinical skills ด้ำนต่ำงๆ ในภาคผนวกที่ 4 

3. หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็น 
ระดับที ่1  หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง   
ระดับที ่2  หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้ (ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับที ่3  หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 

  ตำมท่ีก ำหนดใน procedural skills ด้ำนต่ำงๆ ในภาคผนวกที่ 5 
   4. การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ (Entrustable professional activity: EPA) 

คือ 
1. กำรประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรระงับควำมรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation and 

preparation) 
2. กำรวำงแผนและด ำเนินกำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงกำรระงับควำมรู้สึก (Provide plan and conduct of 

anesthesia) 
3. กำรใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตำมเฝ้ำระวังผู้ป่วยและเครื่องมือต่ำงๆที่เก่ียวข้อง (Use and interpret 

anesthetic monitoring and equipment) 
4. กำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงและหลังกำรระงับควำมรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care) 
5. กำรดแูลทำงเดินอำกำศหำยใจ (Manage airway) 
6. กำรมีทักษะทำงเทคนิคทำงวิสัญญีวิทยำ (Demonstrate technical skills) 
7. กำรจัดกำรภำวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
8. กำรจัดกำรภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงกำรระงับควำมรู้สึกหรือระหว่ำงกำรผ่ำตัด (Manage peri-anesthetic 

/peri-procedural complications) 
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9. กำรมีทักษะปฏิสัมพันธ์กำรสื่อสำร และกำรท ำงำนเป็นทีม (Demonstrate communication and team 
working skills) 

10. กำรแสดงออกถึงควำมเป็นมืออำชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทำงเทคนิค (Demonstrate professionalism and 
non-technical skills) 

      ตำมท่ีก ำหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้ำนต่ำงๆ ตำมก ำหนดเวลำ
ที่สมควรจะท ำได้ (milestones) ในภาคผนวกที ่5 
ตารางท่ี 7 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง EPA และ competency ด้ำนต่ำงๆ  
 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 EPA10 
Patient care           
Medical knowledge           
Practice based learning 
& improvement           

Interpersonal & 
Communication skills           

Professionalism           
System based practice           

 

Milestones of assessment of clinical 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
io

na
l a

ct
ivi

ty
 (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 
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Milestones of assessment of procedural skills 

 
   R1 R2 R3 

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 

 
 

5. การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
   ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

1) กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงแพทย์, ผู้ร่วมงำน, ผู้ป่วยและญำติ 
2) กำรดูแลผู้ป่วยและญำติในวำระใกล้เสียชีวิต 
3) กำรบอกข่ำวร้ำย 
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วย  
5) กำรบริหำรจัดกำร difficult case 
6) กำรตระหนักรู้พ้ืนฐำนควำมเชื่อทำงสุขภำพที่ต่ำงกัน 

  ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
   1)  กำรบริบำลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง patient-centered care 

- กำรยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  

- ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย 
   2)  พฤตินิสัย 

- ควำมรับผิดชอบ ควำมตรงต่อเวลำ ควำมซื่อสัตย์ และมีวินัย 

- กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยกำรรักษำมำตรฐำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยให้ดี
ที่สุด 

- กำรให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชำชีพ เพ่ือนร่วมงำน ผูป้่วย และญำติ 

- ควำมสำมำรถปรับตนเองให้เข้ำกับสภำวะหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดไว้ก่อน 

- กำรแต่งกำยให้เหมำะสมกับกำลเทศะ 

- กำรดูแลสุขภำพของตนเอง 
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                 3)  จริยธรรมกำรแพทย์ 

- กำรหลีกเลี่ยงกำรรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี กำรนับถือให้เกียรติ สิทธิ และรับฟัง
ควำมเห็นของผู้ป่วย  ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับกำรรักษำหรือปฏิเสธกำรรักษำ  กรณี
ญำติและผู้ป่วยร้องขอตำมสิทธิผู้ป่วย 

- กำรขอควำมยินยอมจำกผู้ป่วยในกำรดูแลรักษำและหัตถกำร ในกรณีที่ผู้ป่วย ตัดสินใจ
ไม่ได้ต้องสำมำรถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

- กำรปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอกำรรักษำที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตรำย 

- กำรรักษำควำมลับและกำรเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

- กำรประเมินขีดควำมสำมำรถ และยอมรับข้อผิดพลำดของตนเอง 
 4)  กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

- กำรก ำหนดควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของตนเอง 

- กำรค้นคว้ำควำมรู้ และประเมินควำมน่ำเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

- กำรประยุกต์ควำมรู้ที่ค้นคว้ำกับปัญหำของผู้ป่วยได้อย่ำงเหมำะสม 

- กำรวิเครำะห์และวิจำรณ์บทควำมทำงวิชำกำร 

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- กำรใช้  electronic databases และกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรเรียนรู้ 

- กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่แพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ นิสิต นักศึกษำ ผู้ป่วยและญำติ 
  ค.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

1) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสุขภำพและกำรพัฒนำสำธำรณสุขของชำติ เช่น ระบบประกันสุขภำพ 
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร เป็นต้น  

2) ควำมรู้และมีส่วนร่วมในระบบกำรประกันคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย และกระบวนกำร 
hospital accreditation กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดูแลรักษำ  

3) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงเหมำะสม (cost consciousness medicine)  เช่น 
นโยบำยกำรใช้ยำระดับชำติ บัญชียำหลักแห่งชำติ กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล เป็นต้น 

4) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยทำงกำรแพทย์ 
5) หลักกำรของกำรบริหำรจัดกำร 
6) บทบำทของกำรแพทย์ทำงเลือก 

   ง.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 
1) ทักษะและจริยธรรมในกำรวิจัย  
2) กำรดูแลรักษำผู้ป่วยแบบทีมสหวิชำชีพ 
3) กำรใช้ยำและทรัพยำกรอย่ำงสมเหตุผล 
4) กำรบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
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5) กำรสร้ำง Clinical Practice Guideline (CPG) 
6) กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
7) กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันโรค 
8) กำรประเมินควำมพอใจของผู้ป่วย 
9) กำรมีส่วนรว่มในองค์กร เชน่ ภำควิชำ/แผนก/กลุ่มงำน โรงพยำบำล/สถำบัน รำชวิทยำลยั เป็นต้น 
 

 6.3 การท าวิจัย ขั้นตอนการท างานวิจัย เพื่อวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา 
      แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำงำนวิจัย ได้แก่ งำนวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อย่ำงน้อย 1 เรื่อง หรือท ำ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม งำนวิจัยดังกล่ำวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
2. วิธีกำรวิจัย 
3. ผลกำรวิจัย 
4. กำรวิจำรณ์ผลกำรวิจัย 
5. บทคัดย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงำนที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงำนวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีกำรศึกษำมำก่อนทั้งในและต่ำงประเทศ แต่

น ำมำดัดแปลงหรือท ำซ้ ำในบริบทของสถำบัน 
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์ผู้ด ำเนินงำนวิจัยทุกคน ควรผ่ำนกำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน 

และ good clinical practice (GCP) 
3. งำนวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยฯของสถำบัน 
4. งำนวิจัยทุกเรื่อง ควรด ำเนินภำยใต้ข้อก ำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมำะสมกับ

ค ำถำมวิจัย 
5. ควรใช้ภำษำอังกฤษในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพำะในบทคัดย่อ 

สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยแล้ว ต้องด ำเนินกำรท ำวิจัยตำมข้อตกลงโดย

เคร่งครัด 
2. เมื่อมีกำรลงนำมในเอกสำรชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้ำร่วมวิจัย ต้องให้ส ำเนำแก่ผู้ป่วย

หรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 
3. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถำนะกำรเข้ำร่วมงำนวิจัยของผู้ป่วย 
4. กำรตรวจหรือรักษำเพ่ิมเติมจำกโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว โดยกำรกระท ำดังกล่ำวไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของกำรดูแลรักษำผู้ป่วยตำมปกติ ไม่สำมำรถท ำได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีกำรระบุ
และอนุมัติในโครงกำรวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 
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5. กรณีท่ีโครงกำรวิจัยก ำหนดให้ท ำกำรตรวจหรือรักษำที่เพ่ิมเติมจำกกำรดูแลรักษำผู้ป่วยตำมปกติ หำก
มีผลลัพธ์ที่อำจส่งผลต่อประโยชน์ให้กำรดูรักษำผู้ป่วย ให้ด ำเนินกำรแจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจัยเพื่อวำงแผนแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องรับทรำบต่อไป 

6. หำกเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือกำรคำดกำรณ์ ให้รีบปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย หรือ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย กรณีท่ีไม่สำมำรถปรึกษำได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐำน 3 ข้อ 
ของจริยธรรมทำงกำรแพทย์ในกำรตัดสินใจ คือ 
1) กำรถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และกำรไม่ก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนกับผู้ป่วย  
2) กำรเคำรพสิทธิของผู้ป่วย 
3) กำรยึดมั่นในหลักควำมเสมอภำคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ตำม

มำตรฐำน 
ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญีวิทยำต้อง
บรรลุตำมหลักสูตรฯ รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของกำรประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม ดังนั้นแพทย์ประจ ำบ้ำน
จะต้องรับผิดชอบกำรท ำงำนวิจัยตั้งแต่กำรเตรียมโครงร่ำงกำรวิจัย ไปจนสิ้นสุดกำรท ำงำนวิจัย น ำเสนองำนวิจัยใน
ที่ประชุมวิชำกำร และจัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำส่งรำชวิทยำลัยฯ ทั้งนีโ้รงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
จะต้องรำยงำนชื่องำนวิจัย อำจำรย์ที่ปรึกษำ และควำมคืบหน้ำของงำนวิจัย ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดไปยังรำช
วิทยำลัยฯ เพ่ือให้มีกำรก ำกับดูแลอย่ำงท่ัวถึง 
กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของกำรฝึกอบรม) 
 ระยะเวลำประมำณกำรมีดังนี้  

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 
6 จัดเตรียมค ำถำมวิจัยและติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
9 จัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัย 
12 สอบโครงร่ำงงำนวิจัย 
13 ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและนอกสถำบัน (ถ้ำต้องกำร) 
15 เริ่มเก็บข้อมูล 
18 แจ้งรำยชื่องำนวิจัยไปยังรำชวิทยำลัยฯ  
21 น ำเสนอควำมคืบหน้ำงำนวิจัย 
30 วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลงำนวิจัย 
31 จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับร่ำงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำปรับแก้ไข 
33 ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถำบัน เพ่ือส่งต่อไปยังรำชวิทยำลัยฯ ให้ท ำกำรประเมินผล 

ส ำหรับประกอบคุณสมบัติกำรเข้ำสอบเพ่ือวุฒิบัตรภำคปฏิบัติขั้นสุดท้ำย 
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การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
 กำรรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิกำรศึกษำ วุฒิบัตร (ว.ว.) สำขำวิสัญญีวิทยำ ให้ “เทียบเท่ำปริญญำเอก” นั้น 
ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถำบันที่ให้กำรฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตำมควำมสมัครใจของแต่ละสถำบันที่
ให้กำรฝึกอบรมฯ และควำมสมัครใจของแพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละรำยด้วย หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมประสงค์
ดังกล่ำว ตนเองจะต้องแจ้งให้โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนว่ำจะรับกำรฝึกอบรมที่มี
โอกำสได้รับทั้ง ว.ว.และกำรรับรองวุฒิดังกล่ำวให้ “เทียบเท่ำปริญญำเอก” กรณีนี้ผู้เข้ำอบรมจะต้องมีผลงำนวิจัย
โดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงำนนั้นต้องตีพิมพ์ในวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับ 
 กำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสอบผ่ำนและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสำขำวิสัญญีวิทยำแล้ว หำกมีควำมประสงค์จะให้
รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรออกเอกสำรเพื่อรับรองว่ำ วุฒิบัตร สำขำวิสัญญีวิทยำ มี
คุณวุฒิ “เทียบเท่ำปริญญำเอก” นั้น จะต้องท ำให้ผลงำนวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิจัยที่ส่งมำให้รำชวิทยำลัยฯ 
ประกอบกำรเข้ำสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเรื่องหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 ทั้งนี้รำยชื่อวำรสำรที่มีอยู่ใน
ฐำนข้อมูลดังกล่ำวให้พิจำรณำ ณ วันที่ผลงำนทำงวิชำกำรได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรนั้นๆ วำรสำร
ทำงวิชำกำรท่ีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด ได้แก่วำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติดังต่อไปนี้ 

- ฐำนข้อมูลระดับชำติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index ; 
TCI) เฉพำะวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 คือวำรสำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพของ TCI และอยู่
ในฐำนข้อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มท่ี 2 คือวำรสำรที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง
คุณภำพ เพ่ือขอกำรรับรองจำก TCI และอยู่ในฐำนข้อมูลของ TCI 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html) 

- ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 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) 

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/
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. Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 

. INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 

. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 

. MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

. PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 

. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

. SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 

. Scopus (http://www.info.scopus.com) 

. Social Science Research 
Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

. Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
2. ให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนบทคัดย่อ  

ในกรณีที ่ว.ว. ของท่ำนได้รับกำรรับรองว่ำ “เทียบเท่ำปริญญำเอก” 
 รำชวิทยำลัยฯ แนะน ำว่ำ ห้ำมใช้ค ำว่ำ Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ำยชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิกำรศึกษำ และห้ำม
เขียนค ำว่ำ ดร. น ำหน้ำชื่อตนเอง แต่สถำบันกำรศึกษำสำมำรถใช้ ว.ว. ที ่“เทียบเท่ำปริญญำเอก” นี้ มำใช้ให้ท่ำน
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรศึกษำ อำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตรกำรศึกษำ อำจำรย์คุมวิทยำนิพนธ์ หรือเป็นวุฒิ
กำรศึกษำประจ ำสถำนศึกษำได้ โดยเสนอให้สถำบันกำรศึกษำแสดงวุฒิกำรศึกษำแยกกันดังนี้ 

- มีอำจำรย์ “เทียบเท่ำปริญญำเอก” จ ำนวนกี่ท่ำน จำก ว.ว.  

- มีอำจำรย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญำเอก” จ ำนวนกี่ท่ำน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่ำนที่ได้รับกำรรับรองวุฒิกำรศึกษำนี้ อำจจะมีค ำว่ำ “เทียบเท่ำ
ปริญญำเอก” ต่อท้ำยได้เท่ำนั้น 
 

 6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 3 ปี 
 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 ปี ตำมหลักเกณฑ์ของรำชวิทยำลัยฯ เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำสมรรถนะต่ำงๆ ให้
พร้อม โดยดูจำกกำรประเมิน milestone ที่มีกำรท ำไว้และกำรประเมินอ่ืน ๆ ในเกณฑ์กำรเลื่อนชั้นปี 
 ในกรณีคณะกรรมกำรประเมินและตัดสินผลสอบ มีควำมเห็นว่ำสมรรถนะของแพทย์ประจ ำบ้ำนยังไม่
เพียงพอ โดยดูจำกกำรประเมิน milestone ทีก่ ำหนดไว้และกำรประเมินอ่ืนๆ ในเกณฑ์กำรเลื่อนชั้นปี ซ่ึงสำมำรถ
ขยำยระยะเวลำเพิ่มได้จำกเดิมไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ต้นสังกัดของแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องให้กำรอนุมัติ 
 

 6.5 การบริหารจัดการการฝึกอบรม 
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ วิทยำลยัแพทยศำสตร์
พระมงกุฎเกล้ำ มีคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน (ภาคผนวกที ่1) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบและอ ำนำจใน
กำรจัดกำร กำรประสำนงำน กำรบริหำร และ กำรประเมินผล ส ำหรับแต่ละขั้นตอนของกำรฝึกอบรม รวมถึงกำร

http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม โดยประธำนแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนในสำขำนั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
 
 
 

 6.6 สภาวะการปฏิบัติงาน  
หลักสูตรก ำหนดสภำวะกำรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้  

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบ้ติงำนในกองวิสัญญีฯ ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรมในเดือนนั้น หรือร้อยละ 70 ของกิจกรรมในปีกำรฝึกอบรม  

- กำรปฏิบัติงำนใน และนอกเวลำรำชกำร แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในคู่มือแพทย์
ประจ ำบ้ำน  

- กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องอยู่เวรนอกเวลำ
รำชกำรตำมที่ก ำหนดให้ แพทย์ประจ ำบ้ำนที่อยู่เวรช่วงเวลำ 24.00 – 8.00 น. ให้งดปฏิบัติงำนกับผู้ป่วย
ในวันรุ่งขึ้น  

- กำรก ำหนดกำรฝึกอบรมทดแทน ในกรณีทีแ่พทย์ประจ ำบ้ำนมีกำรลำพัก เช่น กำรลำคลอดบุตร กำร
เจ็บป่วย กำรเกณฑ์ทหำร กำรถูกเรียกฝึกก ำลังสำรอง กำรศึกษำดูงำนนอกแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตร 
เป็นต้น อนุญำตให้ลำคลอดบุตรได้ไม่เกิน 60 วัน หำกมีเวลำฝึกอบรมในแต่ละช่วงกำรหมุนเวียนน้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 จะต้องฝึกอบรมทดแทนให้ครบตำมก ำหนดเวลำ  
- โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ จัดให้มีค่ำตอบแทนแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนอย่ำงเหมำะสมคือ ค่ำตอบแทน
กำรอยู่เวรเดือนละ 11,000 บำท  
 

 6.7 การจัดการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การจัดการเรียนหมวดวิสัญญีวิทยา 
 1.   วิสัญญีวิทยำขั้นพ้ืนฐำน (Basic knowledge in anesthesia)   บรรยำยสอนแสดงโดยคณำจำรย์จำก
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงพยำบำลรำชวิถีและโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ (120 ชั่วโมง/ปี) 
 2.   ประชุมวิชำกำรวิสัญญีวิทยำ และประชุมวิชำกำรทำงกำรแพทย์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือน่ำสนใจ 
(Update in anesthesiology)   บรรยำยด ำเนินกำรโดยรำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สมำคม
แพทย์วิชำชีพอ่ืน ๆ และคณะแพทยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ต ำรำที่แนะน ำให้อ่ำนในชั้นปีที ่ 1 

1. Clinical Anesthesia by Paul G. Barash  8th Edition 2017 
2. Miller’s Anesthesia 8th Edition by Ronald D. Miller, M.D.2015 
3. Basic of Anesthesia 7th Edition by Ronald D. Miller, M.D.2018 

การจัดการเรียนหมวดวิชาเลือก 
 จัดสอนโดย คณำจำรย์ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
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  1. วิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำนและคลินิกสัมพันธ์ เรียนวันพุธเวลำ 13.00-15.00 น. 
  2. วิชำควำมรู้ทั่วไป กฎหมำยและระเบียบข้ำรำชกำร 
  3. วิชำภำษำอังกฤษ  
 ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1, 2 และ 3 ต้องเข้ำรับกำรศึกษำวิชำวิสัญญีก้ำวหน้ำ  
.(Advanced  in anesthesiology) บรรยำยโดยอำจำรย์ประจ ำกองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ  (40 
ชั่วโมง/ปี) ทุกวันศุกร์ 1300 - 1500 น. 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ก. ด้านปัญญาพิสัย  (Cognitive domain) 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถคิดเป็นโดยใช้วิจำรณญำณ หมำยควำมว่ำต้องมีระดับควำมรู้ถึงขั้น กำร
คิดแก้ปัญหำ (Problem-solving ability) จึงจัดกำรเรียนรู้ให้ผสมผสำนกันหลำย ๆ วิธี ดังนี้ 
 1.  จัดกำรบรรยำยหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรในโรงพยำบำลที่ท ำกำรฝึกอบรมโดย 

1.1. บรรยำยแสดงและวิจำรณ์วำรสำรทำงกำรแพทย์ 
1.2. บรรยำยแสดงและทบทวนบทควำมพื้นควำมรู้ทำงวิชำกำร 
1.3. บรรยำยแสดง วิเครำะห์และวิจำรณ์ กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่น่ำสนใจ 

 2.  ให้โอกำสแพทย์ประจ ำบ้ำนเรียนรู้ด้วยตนเอง จำกสื่อกำรศึกษำต่ำง ๆ เช่น ต ำรำ วำรสำร วิชำกำร 
แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ข. ด้านจลนพิสัย  (Psychomotor domain) 
 ประกอบด้วยทักษะในกำรบริบำลผู้ป่วย (Clinical skills)  ทักษะในกำรท ำหัตถกำร (Technical skills)  
ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้อ่ืน  (communication-interpersonal skills)  จะต้องมีกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมที่
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำก ำหนด โดยมีล ำดับกำรเรียนรู้ดังนี้ 
 -   กำรเฝ้ำสังเกต 
 -   กำรช่วย 
 -   กำรปฏิบัติโดยอยู่ภำยใต้ควำมควบคุม (Close supervision)  ของอำจำรย์แพทย์หรือแพทย์ 
      ประจ ำบ้ำนปีที่สูงกว่ำ 
 -   กำรปฏิบัติโดยอยู่ภำยใต้กำรดูแล (Indirect supervision)  ของอำจำรย์แพทย์หรือแพทย์ 
     ประจ ำบ้ำนปีที่สูงกว่ำ  
 -   กำรปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง 
วัตถุประสงค์ 

1. ประเมินและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรให้ยำระงับควำมรู้สึก(Pre-anesthetic evaluation and 
preparation) 

2. ให้ยำ Premedication ที่เหมำะสมและถูกต้อง 
3. ให้สำรน้ ำ เลือด และส่วนประกอบของเลือดในกำรทดแทน รักษำอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ

รวมทั้งสำมำรถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรนี้ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
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4. ใช้และดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรให้ยำระงับควำมรู้สึก 
5. ให้กำรระงับควำมรู้สึกด้วยวิธี 

-   Insufflation 
-   Under mask 
-   Endotracheal intubation 
-   Intravenous anesthesia 
-   Inhalation anesthesia 
-   Balanced anesthesia 
-   Use of muscle relaxant and its reversal 
-   Special techniques such as CPB, hypotensive, hypothermia, one-lung anesthesia 

6. ให้กำรระงับควำมรู้สึกเฉพำะที่ด้วยวิธี 
-   Topical anesthesia 
-   Local infiltration 
-   Field block 
-   Peripheral nerve block, plexus block 
-   Spinal anesthesia 
-   Epidural/caudal anesthesia 
-   Regional intravenous anesthesia (Bier’s block) 
-   Autonomic nerve block (Stellate ganglion and celiac plexus block) 

7. ดูแลและรักษำผู้ป่วยหนักในหออภิบำล  (ICU) 
8. ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วย  Mechanical ventilation และ inhalation ที่เหมำะสมและถูกต้อง 

รวมทั้งรู้กลไกกำรท ำงำนของเครื่องมือ ตลอดจนกำรบ ำรุงรักษำ 
9. ให้กำรรักษำควำมเจ็บปวดด้วยวิธีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
10. สำมำรถท ำ CPR ที่ถูกต้องทั้งระดับ basic และ advanced life support 
11. สำมำรถใช้เครื่อง monitor อย่ำงมีประสิทธิภำพ และแปลผลได้อย่ำงถูกต้อง 
12. สำมำรถท ำหัตถกำรพิเศษ 

-   Cannulation of central venous line, Arterial line. 
-   Swan Ganz catheter insertion 
-   Fiber-optic laryngoscope 
-   Transesophageal echocardiography 

 13.  สำมำรถให้กำรระงับควำมรู้สึกในสถำนกำรณ์ไม่ปกติได้แก่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือสภำวะ 
       สงครำม 

ค. ด้านเจตคติพิสัย  (Affective domain) 
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 เพ่ือให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงำน และสังคม     มี
ควำมเข้ำใจงำนในหน้ำที่ของตน รู้ถึงควำมสำมำรถและขอบเขตควำมรู้ของตน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ   ที่เกิดขึ้น
อย่ำงมีระบบ มีเหตุผลด้วยวิจำรณญำณที่ดีและวำงแผนกำรรักษำอย่ำงมีระบบที่เหมำะสมและ  ถูกต้อง ยอมรับใน
ควำมผิดพลำดของตนเองและแก้ไข เลือกวิธีกำรและยำที่เหมำะสมส ำหรับกำรให้ยำระงับควำมรู้สึกเป็นรำย ๆ ไป  
โดยพิจำรณำตำมหลักกำรของเศรษฐกิจกำรแพทย์ หำควำมรู้ควำมช ำนำญเพ่ิมเติมในวิชำชีพและวิทยำกำรที่
ก้ำวหน้ำทันสมัยอยู่เสมอ มีเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย สนใจปัญหำและรับฟังด้วยควำมเห็นใจ มีเมตตำ กรุณำ มุทิตำ และ
อุเบกขำ แก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองต่อผู้ป่วยให้เหมำะสมเสมอ 
  

 6.8 การวัดและประเมินผล 
 หลักสูตรฯ จัดให้มีกระบวนกำรวัดและประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำนระหว่ำงกำรฝึกอบรมทุกปี และแจ้ง
ผลให้แพทย์ประจ ำบ้ำนทรำบเป็นผ่ำน/ไม่ผ่ำน ตำมรำยวิชำในหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงฯ และ เป็น 
Mean±SD, Max และ Min ในกำรสอบกลำง/สิ้นปี โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขอรับกำรตรวจสอบและยื่น
อุทธรณ์ได้หำกมีข้อสงสัยกับคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน กำรวัดและประเมินผล ประกอบด้วย  
    1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  
 หลักสูตรฯ จัดให้มีกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนระหว่ำงกำรฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติ และกิจกรรมทำงกำรแพทย์ สอดคล้องตำมสมรรถนะหลัก 6 ด้ำน ดังนี้ 

 ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ 
Patient Care +++ +++ +++ 
Medical Knowledge and Skills +++ +++ + 
Practice-based Learning and 
Improvement 

+ + ++ 

Interpersonal and 
Communication Skills 

+ ++ ++ 

Professionalism + + +++ 
System-based practice + + +++ 

 

สมรรถนะ กรอบของการฝึกอบรม เครื่องมือในการประเมิน 
Patient care กำรจัด rotation หน่วยต่ำงๆ,  

กำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์,  
กำรอบรม CPR 

EPA, DOP, OSCE, แบบประเมิน 360 

Medical knowledge 
and skills 

กำรจัดกำรสอนของสถำบัน, 
Interhospital lecture, 
กำร่วมกิจกรรมวิชำกำร, 
กำรประชุมวิชำกำร 

MCQ, SAQ, MEQ, OSCE, กำรรำยงำนผลกำร
สอบปฏิบัติ และกำรปฏิบัติงำน (Mean±SD, 
Max - Min, ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
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สมรรถนะ กรอบของการฝึกอบรม เครื่องมือในการประเมิน 
Practice-based 
Learning and 
Improvement 

กำรจัด rotation, 
กำรคิด/ท ำงำนวิจัย, 
กำรวิพำกษ์งำนวิจัยทำงกำรแพทย์ 

EPA, portfolio (logbook), แบบประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย, แบบประเมิน 360, 
แบบประเมินกำรน ำเสนอกิจกรรมวิชำกำร 

Interpersonal and 
communication 
skills 

กำรจัด rotation,  
กำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์,  
กำรน ำเสนอกิจกรรมวิชำกำร; MMC, 
Interdepartment conference, 
กำรอบรม ANTS & Counseling 

EPA, แบบประเมิน 360, แบบประเมินกำร
น ำเสนอกิจกรรมวิชำกำร 

Professionalism กำรจัด rotation,  
กำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ, 
กำรอบรม ANTS & Counseling 

EPA, แบบประเมิน 360, Feedback 

System based 
practice 

กำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์, 
กำรจัดแพทย์ประจ ำบ้ำนฝึกบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด
ขณะอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร, 
กำรจัดแพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมคุณภำพของภำควิชำ ฯ 

แบบประเมิน 360, กำรน ำเสนอในกิจกรรม
คุณภำพ 
 

   

กำรประเมินผลทั้งหมด แบ่งเป็น  
- Formative evaluation เป็นกำรประเมินระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนในแต่ละชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ

และกระตุ้นกำรเรียนรู้ของแพทย์ประจ ำบ้ำน ประกอบด้วย กำรสอบย่อยประจ ำ Rotation (CVT, Neuro,Pain) 
กำรประเมิน EPA, DOPS, ประเมิน 360, portfolio, กำรน ำเสนอกิจกรรมทำงวิชำกำรและแบบประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย 

- Summative evaluation เป็นกำรประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีเพื่อตัดสินผลกำรเรียนและ
พิจำรณำเลื่อนชั้นและส่งชื่อให้เข้ำสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย กำรสอบสอบย่อยระหว่ำงปี (2 ครั้ง/ปี) และ
กำรสอบปลำยปี 

 

การบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ท าโดย 
- แพทย์ประจ ำบ้ำน/โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ท ำกำรบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน electronic 

portfolio ตำมท่ีรำชวิทยำลัยฯ ก ำหนดในแต่ละปีกำรศึกษำ  
- กองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำนในมิติที่ 1-6  

ทั้งรำยบุคคลและรำยสถำบัน เพ่ือรำยงำนผลมำยังคณะกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ ตำมที่ก ำหนด  
ผลกำรประเมินน ำไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้ 
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- เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี  
- เพ่ือใช้พิจำรณำคุณสมบัติผู้เข้ำสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรมโดยสม่ ำเสมอและแจ้งผลให้แพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบจะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักด้ำนต่ำงๆ ของแพทย์ประจ ำบ้ำนได้สมบูรณ์ขึ้น 

 

2. การเลื่อนชั้นปี  
กำรเลื่อนชั้นปีต้องผ่ำนทั้งภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ และเจตคต ิโดย  
 ก. ภำคควำมรู้/ทฤษฎี  

กิจกรรมการประเมิน คะแนนรวม (100) 
คะแนนกำรประเมิน Activity 10 
คะแนนสอบย่อยระหว่ำงปี (2 ครั้ง/ป)ี 30 
คะแนนสอบปลำยปี   -    MCQ 

- MEQ 
- OSCE 

30 
15 
15 

เกณฑ์ผ่าน คะแนนมำกกว่ำ Minimal Passing Level (MPL) = 60 หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรตัดสินผลก ำหนด 
         แพทย์ประจ ำบ้ำนที่สอบไม่ผ่ำนสำมำรถสอบซ้ ำได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยจัดสอบให้แล้ว
เสร็จใน 1 เดือนหลังประกำศผลกำรตัดสินผล สอบโดยคณะกรรมกำรตัดสินผลสอบหลังกำรอุทธรณ์และสอบ
แก้ตัวถือเป็นที่สิ้นสุด 
    ข. ภำคปฏิบัต ิ

- ปฏิบัติงำนได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำที่ก ำหนด 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องผ่ำนกำรประเมิน EPA และ DOPS ตำม Milestone ทีร่ำชวิทยำลัยวิสัญญีฯก ำหนด 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรมีควำมคืบหน้ำของกำรท ำวิจัยตำม Milestone ทีร่ำชวิทยำลัยวิสญัญีฯก ำหนด 
 ค. เจตคต ิ
- แบบประเมิน 360 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องได้คะแนนประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนจะต้องรวบรวมข้อมูลใน portfolio และส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี 

รวมทั้งมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรของรำชวิทยำลัยอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปีส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน
ทุกชั้นปี 

- ควำมรับผิดชอบในกิจกรรมทำงวิชำกำร ต้องเป็นที่พึงพอใจของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน Log book ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีควำมประพฤติดี ปฏิบัติตำมคุณลักษณะ เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม

ของแพทยสภำ อยู่ในกฎระเบียบของ กองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ กรณีมีกำรประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบจะมีกำรด ำเนินกำรลงโทษโดยใช้
กฎระเบียบปฏิบัติของกองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
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หากแพทย์ประจ าบ้านมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 : ตักเตือน ภาคทัณฑ์ และบันทึกในประวัติ  
ครั้งที่ 2 : ลงโทษโดยการอยู่เวรเพิ่ม 1 วันและบันทึกในประวัติ 
ครั้งที่ 3 : ลงโทษโดยการอยู่เวรเพิ่ม 2 วันและบันทึกในประวัติ  
ในกรณีที่ไม่ปรับปรุงพฤติกรรม อาจารย์ผู้ดูแลจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อพิจารณาและแจ้งท่ีประชุมภาควิชา ฯ รับทราบและพิจารณาโดยอาจให้ยืดระยะเวลาการฝึกอบรม สิ้นสุด
การอบรม หรือ ไม่ส่งชื่อให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 
กรณีท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง (ก – ค)  ให้พิจำรณำดังนี้ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่สอบไม่ผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรประเมินจะพิจำรณำกำรซ้ ำชั้น ให้ปฏิบัติงำน
อยู่ในชั้นปีนั้นหรือหน่วยบริกำรทีค่ณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนก ำหนด จนกว่ำจะสอบผ่ำน โดย
ระยะเวลำเป็นไปตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน  

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 พิจำรณำไม่ส่งสอบวุฒิบัตร  
- ส ำหรับแพทย์ที่ยังสอบวุฒิบัตรไม่ผ่ำน ให้ท ำงำนในต ำแหน่งที่เหมำะสมและกำรให้โอกำสในกำรพัฒนำ

ศักยภำพของแพทย์เพ่ือให้สำมำรถสอบให้ผ่ำนในวุฒิบัตรต่อไป 
 

แนวทางการด าเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี   

- ต้องปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมในส่วนที่สถำบันก ำหนด แล้วท ำกำรประเมินซ้ ำ ถ้ำผ่ำนกำรประเมินจึงจะสำมำรถ 
เลื่อนชั้นปีได ้ 

- หลังจำกปฏิบัติงำนซ้ ำในชั้นปีเดิมอีก 1-2 ปี แล้วยังไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ให้ยุติกำรฝึกอบรม    
ทั้งนี้ให้สถำบันส่งผลกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม ของทุกปี เพ่ือเสนอในที ่
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ รำชวิทยำลัยฯ และแพทยสภำ ตำมล ำดับ   

การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน  

- แจ้งผลกำรประเมินให้แพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร  และแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำ 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม กำรก ำกับดูแล และกำรประเมินผลซ้ ำ  

- เมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนลงชื่อรับทรำบ ให้ส่งส ำเนำผลกำรประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ 
รำชวิทยำลัยวิสัญญีฯ   

การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม  

- การลาออก            
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ เมื่อสถำบัน 
ฝึกอบรมอนุมัติให้พักกำรปฏิบัติงำนแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ  และแจ้งต่อ แพทย
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สภำพร้อมควำมเห็นประกอบว่ำสมควรให้พักสิทธิ์กำรสมัครเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นเวลำ 1 ปี ในปี
กำรศึกษำถัดไปหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกเหตุผลประกอบกำรลำออกและค ำชี้แจงจำกสถำบันฝึกอบรม  กำร
ลำออกจะถือว่ำสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจำกแพทยสภำ    

- การให้ออก  

- ปฏิบัติงำนโดยขำดควำมรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ำยแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผู้ป่วย
หรือต่อชื่อเสียงของสถำบันฝึกอบรม  

- ปฏิบัติงำนโดยขำดควำมรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีกำรปรับปรุง พฤติกรรมหลังกำร
ตักเตือน และกระท ำซ้ ำภำยหลังกำรภำคทัณฑ์   

เมื่อสถำบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ท ำกำรแจ้งแพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบพร้อมให้พักกำรปฏิบัติงำน 
แล้วท ำเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ รำชวิทยำลัยวิสัญญีฯ  และแพทยสภำตำมระเบียบ 
เมื่อ แพทยสภำอนุมัติจึงถือว่ำกำรให้ ออกสมบูรณ์     

การอุทธรณ์ผลประเมิน  
 กรณีท่ีผู้สอบมีข้อสงสัยในผลสอบหรือผลประเมิน สำมำรถอุทธรณ์ผลประเมินโดยเขียนค ำร้องถึงประธำน
คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน ได้ที่ บก. กองวิสัญญีฯภำยใน 5 วันท ำกำรนับจำกวันประกำศผลสอบใน
แต่ละครั้ง กรรมกำรตัดสินผลน ำค ำร้องและผลกำรตัดสินส่งให้ประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน
ลงนำมอนุมัติ และกรรมกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมินจะด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลสอบภำยใน 5 วัน
ท ำกำร (ภาคผนวกที ่8) 
 
 
 

ก าหนดการส าหรับการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน 

แพทย์ประจ าบ้าน ช่วงเดือน วิธีการประเมิน/สอบ ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

กุมภำพันธ ์ Basic science โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
มีนำคม ภำษำอังกฤษ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
ตุลำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 1 

-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 
-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

ทุก 3 เดือน -พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรม  และ
จริยธรรม   
-ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำร 
-ทักษะในกำรดูแลผู้ป่วย 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

มกรำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 2 
-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 
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แพทย์ประจ าบ้าน ช่วงเดือน วิธีการประเมิน/สอบ ผู้ประเมิน 
 

ปีท่ี 1 
-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

มีนำคม-เมษำยน สอบรวม 3 สถำบัน 
-MCQ 180 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    2 ข้อ  (25 คะแนน) 
-SAQ    12 ข้อ  (25 คะแนน) 
-OSCE  10 ข้อ  (25 คะแนน) 

คณำจำรย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ จำก 
มธ., มศว. และ วพม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 

ตุลำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 1 
-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 
-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

ทุก 3 เดือน -พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรม  และ
จริยธรรม   
-ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำร 
-ทักษะในกำรดูแลผู้ป่วย 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

มกรำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 2 
-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 
-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

มีนำคม-เมษำยน สอบรวม 3 สถำบัน 
-MCQ 180 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    2 ข้อ  (25 คะแนน) 
-SAQ    12 ข้อ  (25 คะแนน) 
-OSCE  10 ข้อ  (25 คะแนน) 

คณำจำรย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ จำก 
มธ., มศว. และ วพม. 

กรกฎำคม -MCQ 180 ข้อ    
 

รำชวิทยำลัยวสิัญญแีห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 
 
 
 
 

ตุลำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 1 
-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 
-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 
 
 

ทุก 3 เดือน -พฤตินิสัย  เจตคติ  คุณธรรม  และ
จริยธรรม   
-ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำร 
-ทักษะในกำรดูแลผู้ป่วย 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 

มกรำคม สอบย่อย ครั้งท่ี 2 
-MCQ 90 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    1 ข้อ  (12.5 คะแนน) 

อำจำรย์แพทย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ/
กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด 
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แพทย์ประจ าบ้าน ช่วงเดือน วิธีการประเมิน/สอบ ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 

-SAQ    6 ข้อ  (12.5 คะแนน) 
มีนำคม-เมษำยน สอบรวม 3 สถำบัน 

-MCQ 180 ข้อ  (25 คะแนน) 
-MEQ    2 ข้อ  (25 คะแนน) 
-SAQ    12 ข้อ  (25 คะแนน) 
-OSCE  10 ข้อ  (25 คะแนน) 

คณำจำรย ์ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ จำก 
มธ., มศว. และ วพม. 

กรกฎำคม -MCQ 180 ข้อ   
-MEQ    2 ข้อ   
-OSCE  10 ข้อ   
-SAQ    12 ข้อ 
-Oral   
-งำนวิจัย           

รำชวิทยำลัยวสิัญญแีห่งประเทศไทย 

 

 3. การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี
วิทยา (ภาคผนวกที ่6)  

1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ  

- ผ่ำนกำรฝึกอบรมครบตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

- คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน กองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำร่วมกับ
มติจำกคณำจำรย์ในกองวิสัญญีฯ เห็นสมควรให้เข้ำสอบ 

2) เอกสำรประกอบ 
- เอกสำรรับรองประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติจำกกองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำตำมท่ี

ก ำหนด และหลักฐำนกำรน ำเสนองำนวิจัยในที่ประชุมทำงวิชำกำรระดับสถำบันขึ้นไป  

- บทควำมงำนวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์   

- เอกสำรรับรองกำรปฏิบัติงำนตำมแฟ้มสะสมผลงำน 

- ส ำเนำประกำศนียบัตรกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปีของรำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย 3 ครั้ง  

- ส ำเนำประกำศนียบัตรกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Anesthesiologist Non 
Technical Skill (ANTS) และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Counseling   

3) วิธีกำรประเมินประกอบด้วย  

- กำรสอบข้อเขียน ต้องผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ 
1. ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 
2. อัตนัย (modified essay question; MEQ, short answer question; SAQ) 
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- ประเมินภำคปฏิบัติประกอบด้วย 
1. กำรสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  
2. ผลกำรปฏิบัติงำนจำกโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ เช่น แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio)  

- กำรสอบปำกเปล่ำ  

- กำรประเมินผลงำนวิจัย  
เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมกำร
ฝึกอบรมและสอบฯ สำขำวิสัญญีวิทยำ รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

7. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน  
 7.1. คุณสมบัติของแพทย์ประจ าบ้าน  

1) แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
- ได้รับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่ำที่แพทยสภำรับรอง และได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมจำกแพทยสภำ  

- ผ่ำนกำรอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นเวลำ 1 ปี  
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์เฉพำะทำง ส ำหรับ

สำขำวิสัญญีวิทยำคือ  
- กรณีมีต้นสังกัด สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมเม่ือผ่ำนกำรอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นเวลำ 1 ปี  
- กรณีไม่มีต้นสังกัด สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมเมื่อผ่ำนกำรอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นเวลำ 1 ปี 
และภำยหลังจบกำรศึกษำแพทยศำสตร์บัณฑิต 2 ปี  

 7.2. การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน  
- หลักสูตรจัดให้มีกำรคณะกรรมกำรและเกณฑ์กำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนโดยค ำนึงถึงควำม

ต้องกำรวิสัญญีแพทย์ของประเทศไทย และกำรเพ่ิมจ ำนวนอำจำรย์ของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมกำรผลิต
วิสัญญีแพทย์  

- มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรรับและคัดเลือกผู้เข้ำรีบกำรฝึกอบรม 
- โดยยึดหลักควำมเสมอภำค โปร่งใส และตรวจสอบได้  
- ผ่ำนกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 
- ผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนของกองวิสัญญีฯ 

โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นกำรสิ้นสุด 
 7.3. จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 ต ำแหน่งต่อชั้นปี 
 หลักสูตรใช้เกณฑ์กำรรับแพทย์ประจ ำบ้ำนของรำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ก ำหนดให้
สถำบันฝึกอบรมรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมี
งำนบริกำรต่อจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 1 คน ตำมท่ีก ำหนดตำมตำรำงต่อไปนี้ 
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งานบริการ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ จ านวนอาจารย ์

ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 
1:2 2:4 3:6 4:8 5:10 

กำรบริกำรทำงวิสัญญีส ำหรับผู้ป่วยในห้องผ่ำตัด  250 500 750 1000 1250 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือ  
นอกห้องผ่ำตัด  

20 30 40 50 60 

กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทำงศัลยกรรม  50 100 150 200 250 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  50 100 150 200 250 

 
 

งานบริการ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ จ านวนอาจารย ์

ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 
6:12 7:14 8:16 9:18 10:20 

กำรบริกำรทำงวิสัญญีส ำหรับผู้ป่วยในห้องผ่ำตัด  1500 1750 2000 2250 2500 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือ  
นอกห้องผ่ำตัด  

70 80 90 100 110 

กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทำงศัลยกรรม  300 350 400 450 500 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  300 350 400 450 500 
 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
 8.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม  

1. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิสัญญีวิทยำอย่างน้อย 3 ปี
ภำยหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  

2. ประธำนคณะกรรมกำรต้องเป็นผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิสัญญีวิทยำอย่างน้อย 5 ปีภำยหลังได้รับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  

 8.2. คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
       1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ และปฏิบัติงำนด้ำนวิสัญญีวิทยำอย่างน้อย 2 ปีภำยหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือ
อนุมัติ ฯ  

- มีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ท่ีรพ.รร.6 ก ำหนด 

- มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจัยหรือมีผลงำนทำงวิชำกำรตีพิมพ์มำก่อน 
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- มีประวัติกำรท ำงำนหรือหนังสือรับรองกำรท ำงำนในอดีต 

- มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับแพทย์ประจ ำบ้ำนได้ 
       2. จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ต้องมีจ ำนวนอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
อย่ำงน้อย 2 คน ต่อจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 1 คน หำกมีจ ำนวนอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมเต็มเวลำไม่พอ อำจให้
มีอำจำรย์แบบไม่เต็มเวลำได้ โดยมีข้อก ำหนดดังนี้  

- จ ำนวนอำจำรย์แบบไม่เต็มเวลำต้องไม่มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์เต็มเวลำ  
- ภำระงำนของอำจำรย์แบบไม่เต็มเวลำแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของภำระงำนอำจำรย์เต็มเวลำ  

 3. ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
       กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด มีกำรก ำหนดและด ำเนินนโยบำยกำรสรรหำและคัดเลือกอำจำรย์ผู้ให้กำร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตร โดยระบุคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมที่ชัดเจน โดย
ครอบคลุมควำมช ำนำญที่ต้องกำร ได้แก่ คุณสมบัติด้ำนต่ำงๆคือ  

- เชิงวิชำกำร  
- ควำมช ำนำญทำงคลินิก 
- ด้ำนกำรสอน และเจตคติควำมเป็นอำจำรย์  
- เชิงวิจัย  
- กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
- ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

      4. การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์  
      กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด มีกำรระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ภำระงำนของอำจำรย์ และสมดุลระหว่ำง
งำนด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำร กำรก ำหนดภำระงำนโดยใช้แบบฟอร์มประเมินของกองวิสัญญีฯ  
หลักสูตรฯ มีจ ำนวนอำจำรย์ต่อแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีแพทยสภำก ำหนด โดยอำจำรย์มีเวลำ
เพียงพอส ำหรับกำรให้กำรฝึกอบรม ให้ค ำปรึกษำ และก ำกับดูแล โดย 

- ปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของกองวิสัญญีฯ และรพ.รร.6 

- ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจหลักทั้งด้ำนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร อย่ำงสมดุลตำมข้อตกลงที่ให้ไว้กับ
กองวิสัญญีฯ 

- รับผิดชอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนทั้งด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น 
. ควบคุมดูแลกำรเรียนกำรสอนในภำคทฤษฎี เช่นกำรดูแลกิจกรรมทำงวิชำกำรช่วงเช้ำก่อนเข้ำห้อง

ผ่ำตัด  
. ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ ขณะแพทย์ประจ ำบ้ำนให้บริกำรทำงวิสัญญีในห้องผ่ำตัด ทั้งในและนอก

เวลำรำชกำร 
. มีส่วนร่วมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ รวมถึง workshop ต่ำงๆ ให้กับแพทย์ประจ ำบ้ำน 
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. มีส่วนร่วมในกำรประเมินแพทย์ประจ ำบ้ำน ทั้งกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนรำยวันและกำรจัดเตรียม
ข้อสอบส ำหรับกำรสอบ formative และ summative evaluation 

. ควบคุม และให้ค ำปรึกษำ แพทย์ประจ ำบ้ำนในกำรท ำงำนวิจัย 

. เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

- รับผิดชอบงำนบริกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยทั้งในและนอกเวลำรำชกำร 

- รับผิดชอบหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนวิจัยตำมข้อตกลงที่ให้ไว้กับกองวิสัญญีฯ 

- รับผิดชอบงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย เช่น งำนบริหำร ภำรกิจพิเศษ หรืองำนบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น 
      5. ระบบพัฒนาอาจารย์  
   กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด และหลักสูตรฯ มีระบบพัฒนำอำจำรย์อย่ำงเป็นระบบ  

- ด้ำนกำรแพทย์ กองวิสัญญีฯ สนับสนุนให้อำจำรย์ศึกษำต่อในอนุสำขำที่ยังขำดแคลน โดยมีทุนเพ่ือ
ฝึกอบรมในอนุสำขำที่สนใจได้ ทั้งในและต่ำงประเทศโดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกองวิสัญญีฯ 
และหัวหน้ำภำควิชำ ฯ ให้สอดคล้องกับแผนที่วำงไว้ 

- ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ อำจำรย์ที่บรรจุใหม่ภำยใน 1 ปีต้องผ่ำนกำรสัมมนำอำจำรย์ใหม่ของวิทยำลัย
แพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ซึ่งกำรสัมมนำมีกำรสอนเกี่ยวกับแพทยศำสตร์ศึกษำด้วย  หลังจำกนั้นกอง
วิสัญญีฯ ไดส้นับสนุนให้อำจำรย์ในคณะกรรมกำรกำรศึกษำก่อนปริญญำ และคณะกรรมกำรหลักสูตร
แพทย์ประจ ำบ้ำน เข้ำร่วมอบรมสัมมนำด้ำนแพทยศำสตรศึกษำตำมที่วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎ
เกล้ำจัดกำรอบรมทุกปี นอกจำกนีก้องวิสัญญีฯ อนุญำตให้อำจำรย์ที่สนใจ สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรม
ฟ้ืนฟูและพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำตำมที่อำจำรย์สนใจได้ 

- รพ.รร.6 สนับสนุนให้อำจำรย์สำมำรถน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ โดยได้รับทุน
สนับสนุนจำกรพ.รร.6 และเป็นวิทยำกรในกำรประชุมวิชำกำรทั้งในและนอกประเทศได้ โดยควำม
เห็นชอบของ กรรมกำรบริหำรกองวิสัญญีฯ  และหัวหน้ำภำควิชำ ฯ 

- มีกำรประเมินอำจำรย์เป็นระยะ โดยผู้บังคับบัญชำ แพทย์ประจ ำบ้ำน และผู้ร่วมงำนทุกระดับ  

      6. การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อแพทย์ประจ าบ้าน  
      ในกรณีที่สัดส่วนของอำจำรย์ต่อแพทย์ประจ ำบ้ำนลดลงกว่ำที่ได้รับอนุมัติไว้ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำ
ลดจ ำนวนแพทย์ประจ ำบ้ำนลงตำมควำมเหมำะสมเพ่ือคงคุณภำพกำรฝึกอบรมไว้  
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด ได้รับกำรรับรองเป็นสถำนที่สำหรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญีวิทยำ
จำกแพทยสภำ มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมครบ คือ (ภาคผนวกที่ 2)  

- มีจ ำนวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลำกหลำยสอดคล้องกับผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทั้ง
ผู้ป่วยนอกและในห้องผ่ำตัด ผู้ป่วยนอกเวลำรำชกำร และผู้ป่วยวิกฤต  

- มีสถำนที่และโอกำสในกำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  
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- มีกำรสอนควำมรู้ และมีกำรประยุกต์ควำมรู้พื้นฐำนและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำที่
ฝึกอบรม  

- มีกำรบูรณำกำร และสมดุลระหว่ำงกำรฝึกอบรมกับกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอ  
- มีอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภำคปฏิบัติที่ทันสมัยและเพียงพอ  
- มีกำรจัดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงำนและบุคลำกรวิชำชีพอ่ืน  
- มีสิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่ปลอดภัย มีกล้อง CCTV 24 ชั่วโมง 
- หอพัก กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- หอพักแพทย์ประจ ำบ้ำน ที ่รพ.พระมงกุฎเกล้ำจัดให้ อยู่ทีช่ั้น 4 – 7   ตึก  8  ชั้น 
- ห้องพักแพทย์เวรชำย ชั้น 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ห้องพักแพทย์เวรหญิง ชั้น 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
- สระว่ำยน้ ำ สนำมเทนนิส สนำมฟุตบอล โรงพลศึกษำ ตั้งอยู่ที่วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎ
เกล้ำ 

- มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรเรียนรู้ที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรที่ทันสมัย 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และถูกหลักจริยธรรม สำมำรถสืบค้นได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่ำ
จะเชื่อมต่อผ่ำนระบบ VPN, application หรือผ่ำนทำง http:// library.pmk.ac.th 

- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงที่สำมำรถเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในห้องคอมพิวเตอร์กลำงกองวิสัญญี ฯ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำร รวมทั้งสิ้น 3 เครื่อง และจัดหำเครื่องพิมพ์ กระดำษ และหมึกพิมพ์ให้พร้อม
ส ำหรับกำรใช้งำน 

- มีกำรน ำควำมเชี่ยวชำญทำงแพทยศำสตรศึกษำมำใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรม กำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรม กำรประเมินกำรฝึกอบรม  

- มีกำรฝึกอบรมในสถำบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร  
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด ก ำกับดูแลกำรฝึกอบรมให้เป็นไปตำมแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ ำ
ทุกปี มีกลไกส ำหรับกำรประเมินหลักสูตรและน ำไปใช้จริง กำรประเมินแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตรครอบคลุม  

- พันธกิจของแผนกำรฝึกอบรม/หลักสูตร  
- ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์  
- แผนกำรฝึกอบรม  
- ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของแผนกำรฝึกอบรม  
- กำรวัดและประเมินผล  
- พัฒนำกำรของผู้รับกำรฝึกอบรม  
- ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  
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- คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนโยบำยกำรรับสมัครผู้รับกำรฝึกอบรมและควำมต้องกำรของระบบสุขภำพ  
- ข้อควรปรับปรุง  

 หลักสูตรฯ แสวงหำข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม/หลักสูตร จำกผู้ให้กำรฝึกอบรม แพทย์ประจ ำ
บ้ำน นำยจ้ำงหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงกำรใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม ในกำรประเมินกำรฝึกอบรม/หลักสูตร  
 

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจัดให้มีกำรทบทวนและพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ 
ทุกสิ้นปีกำรศึกษำ หรืออย่ำงน้อยทุก 2 ปี โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำร โครงสร้ำง เนื้อหำ ผลลัพธ์ และสมรรถนะ
ของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม รวมถึงกำรวัดและกำรประเมินผล และสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมีข้อมูลอ้ำงอิง โดยต้องผ่ำนกำรประชุมของกองวิสัญญีฯ 
 รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกำรฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่ำงน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลกำรทบทวน / พัฒนำให้แพทยสภำรับทรำบ  
 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด แต่งตั้งคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรกำรฝึกอบรมโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ในกองวิสัญญีฯ คือ  
 1. ธรรมาภิบาล คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนบริหำรจัดกำรให้เกิดธรรมำภิบำล ได้แก่  

- กำรรับสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำน  
- กระบวนกำรฝึกอบรม และผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรมที่พึงประสงค์  
- กำรวัดและประเมินผล  
- กำรออกเอกสำรที่แสดงถึงกำรส ำเร็จกำรฝึกอบรมคือประกำศนียบัตรแสดงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง

แพทย์ประจ ำบ้ำนฝ่ำยวิสัญญีวิทยำ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ครบ 3 ปี และประกำศนียบัตรชั้นสูงทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิสัญญีวิทยำ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ที่สำมำรถใช้เป็นหลักฐำน
แสดงกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม  

 2. การบริหารจัดการ คณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่ก ำหนดไว้โดย  

- กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นด้ำนกำรฝึกอบรม  
- ด ำเนินกำรกำรฝึกอบรม กิจกรรมวิชำกำรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและใช้ทรัพยำกร

ได้อย่ำงเหมำะสม  
 คณะกรรมกำรบริหำรกองวิสัญญีฯ บริหำรจัดกำรให้มีจ ำนวนสำขำควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และ
หน่วยงำนสนับสนุนด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกำศของแพทยสภำในกำรเปิด
กำรฝึกอบรม  
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด จัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องดังนี้  
 1. กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมภำยใน กองวิสัญญีฯ จัดให้มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมภำยในอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ตำมระบบของกองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ตั้งแตป่ี พ.ศ.2559  
 2. กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมภำยนอก โดยคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ อย่ำงต่อเนื่องทุก 
5 ปี กองวิสัญญีฯผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรเป็นสถำบันฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ได้รับกำรอนุมัติเป็นสถำบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนจำกแพทยสภำ เมื่อปี พ.ศ. 2549, 2555 และ 2557(เพ่ิมศักยภำพ)  
14. วิทยฐานะ   

(1) แพทย์ประจ ำบ้ำนที่สอบผ่ำนกำรฝึกอบรม 3 ปี จะได้รับประกำศนียบัตรผ่ำนกำรฝึกอบรม  แพทย์
ประจ ำบ้ำนของกองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ             
(2) ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงคลินิก (สำขำวิสัญญีวิทยำ) บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล             
(3) แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ฝึกอบรมครบ 3 ปีและผ่ำนกำรประเมินกำรฝึกอบรมจำกสถำบัน มีสิทธิสมัครสอบ
เพ่ือ วุฒิบัตรฯ เป็นแพทย์เฉพำะทำงแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำ
วิสัญญีวิทยำของแพทยสภำ (วว.วสิัญญีวิทยำ) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวกที ่1 
รำยนำมคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ  

และ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 

อาจารย ์ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
1. พันเอก นพดล   ชื่นศิริเกษม ประธำนกรรมกำร

หลักสูตร 
-วำงแผนตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจของ
ภำควิชำวิสัญญีฯ 
-ก ำกับดูแลเพ่ือให้ได้ผลตำมเป้ำหมำย 
-พิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 
-สนับสนุนกิจกรรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 

2. พันเอกหญิง ศิริลักษณ์   ช ำนำญเวช รองประธำน -จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
-สื่อสำรกับอำจำรย์และแพทย์ประจ ำบ้ำน 
อำจำรย์กรรมกำรบริหำรของภำควิชำวิสัญญีฯ 
-ดูแลโครงกำรพัฒนำแพทย์ประจ ำบ้ำน  
-ร่วมพิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 
-ประสำนงำนและติดตำมกิจกรรมจำกรำช
วิทยำลัยฯ 

3. พันเอก ธีรวัฒน์  ภูจิญญำณ์ กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นเมื่อถึงครำวเวียนถึง 
-สนับสนุนกิจกรรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 

4. พันเอก ณรงค์ศักดิ์  เจษฎำภัทรกุล กรรมกำร -ดูแลควำมเสี่ยงในภำควิชำวิสัญญีฯ 
5. พันโท สิทธำพันธ์  มั่นชูพงศ์ กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นเมื่อถึงครำวเวียนถึง 
6. พันโทหญิงนวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน กรรมกำร -ร่วมจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

-เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นเมื่อถึงครำวเวียนถึง 
-กรรมกำรดูแลข้อสอบ 

7. พันโทณัฐธพงษ ์ ภูวโชติโรจนโภคิน กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

-ร่วมจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
-จัดตำรำงกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน
ทุกปีกำรศึกษำ  
-ร่วมพิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 

8. พันโทเอกสักถ์   จันทรปรรณิก กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นปี 3 
-ร่วมพิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 
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อาจารย ์ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
9. พันตรีกฤษณะ  นองเนือง กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นปี 2 

-กรรมกำรดูแลกำรจัดสอบ 
-ร่วมพิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 

10. พันตรีหญิงวรรณวิภำ  มำลัยทอง กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นปี 3 
-ร่วมพิจำรณำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ ำบ้ำน 

11. พันตรี ญำณิพรรณ  จึงสมำนญำติ กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นเมื่อถึงครำวเวียนถึง 
12. ร้อยเอก ปรีชำ  จงสถำพงษ์พันธ์ กรรมกำร -เป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นเมื่อถึงครำวเวียนถึง 
13. พันตรี อนุพงษ ์ กันธิวงค์ ที่ปรึกษำ -แนะน ำ/ตรวจสอบกำรจัดท ำหลักสูตรกำร

ฝึกอบรม 
-แนะน ำเรื่องกำรวัดและประเมินผล 
-ให้ค ำปรึกษำด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำ 

14. ตัวแทนแพทย์ประจ ำบ้ำน  
     ชั้นปีที่ 1, 2, 3 

กรรมกำร -เสนอควำมเห็น/ควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่
เหมำะสมเพ่ือกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

 
กรรมการติดตามและประเมินทักษะทางคลินิก 

 

ความรับผิดชอบ อาจารย์ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 พันตรีหญิงวรรณวิภำ  มำลัยทอง 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 2 พันตรีกฤษณะ  นองเนือง 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 พันโทเอกสักถ ์  จันทรปรรณิก 

 

โดยช่วยติดตำมปัญหำข้อขัดข้องเพ่ิมเติมจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ก ำหนด อำจำรย์ที่ปรึกษำ 2 คนต่อแพทย์ประจ ำ
บ้ำน 1 คน) 
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ภาคผนวกที ่2 
ทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา 

1. สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม 
 1) สถานที ่

ห้องผ่าตัดหรืองานบริการ
ทางวิสัญญี 

ชั้น/อาคาร เปิดบริการแล้ว 
จ านวน(ห้อง) 

ชื่อห้องผ่าตัด 

ห้องผ่ำตัด Trauma ช้ัน 3 อำคำรท่ำนผู้หญิงประภำศร ีก ำลังเอก 2 Trauma 2, 3 
คลินิกระงับปวด  ช้ัน 2 อำคำรศูนย์วิจัยและพัฒนำทำงชีววิทยำศำสตร ์ 1 - 
ห้องผ่ำตัดคลอด ช้ัน 2 อำคำรพัชรกิติยำภำ 3 OR 1, 2, 3 
CT scan (ศูนย์หัวใจ) ช้ัน 2 อำคำรสมเด็จย่ำ 90 พรรษำ 1 - 
MRI (ศูนย์หัวใจ) ช้ัน 2 อำคำรสมเด็จย่ำ 90 พรรษำ 1 - 
Cath lab  ช้ัน 3 อำคำรสมเด็จย่ำ 90 พรรษำ 1 - 
Angiogram ช้ัน 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 
CT scan  ช้ัน 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 
MRI  ช้ัน 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 
ERCP ช้ัน 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 
ห้องส่องกล้องทำงเดินอำหำร 
อำยุรศำสตร ์

ช้ัน 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 

ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมระบบ
ประสำท  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 1, 2 

ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมทั่วไป  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 3 OR 1, 2 , 6, 7, 9 
ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมตกแต่ง
และเสรมิสร้ำง  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 1, 6 

ห้องผ่ำตัดกุมำรศลัยศำสตร ์ ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 2 
ห้องผ่ำตัด hybrid  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR Hybrid 
ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ ่และทรวงอก  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 5, 9 

ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมล ำไส้ใหญ ่
และทวำรหนัก  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 7 

ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมทำงเดิน
ปัสสำวะ  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 7, 14 

ห้องส่องกล้องทำงเดินอำหำร 
ศัลยศำสตร ์ 

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 8 

ห้องผ่ำตัดฉุกเฉินในเวลำ
รำชกำร 

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 10 

ห้องผ่ำตัดสูต-ินรีเวช  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 12 , 14 
ห้องผ่ำตัดทันตกรรม ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 15 
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ห้องผ่าตัดหรืองานบริการ
ทางวิสัญญี 

ชั้น/อาคาร เปิดบริการแล้ว 
จ านวน(ห้อง) 

ชื่อห้องผ่าตัด 

ห้องผ่ำตัดจักษ ุ ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 3 OR 23, 24 , 25 
ห้องผ่ำตัดโสต ศอ นำสิก  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 3 OR 31, 32 , 33 
ห้องผ่ำตัดศลัยกรรมกระดูก  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 4 OR 37 - 40 
ห้อง pain intervention  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 OR 39 or 40 
ห้อง ECT  ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 

(ใน PACU) 
 

1 - 

หอผู้ป่วยวิกฤตศลัยกรรม และ
ศัลยกรรมประสำท 

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 8 - 

หอผู้ป่วยวิกฤตศลัยกรรม
หัวใจ  

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 6 - 

คลินิกวิสญัญีวิทยำ ช้ัน 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 1 - 
ห้องผ่ำตัดฉุกเฉินในเวลำ
รำชกำร (ER) 

ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ฯ เริ่มปี 2562 1 

ห้องผ่ำตัดด้วยกำรส่องกล้อง ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ฯ เริ่มปี 2562 6 
 
 

 2) เครื่องมืออุปกรณ์ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 เครื่อง Ultrasound 3  ช ำรุดรอซ่อม 1 เครื่อง 
2 เครื่อง Echocardiography + TEE Probe 2   
3 เครื่อง PCA B-Braun 5   
4 เครื่อง PCA Sapphire 10 ช ำรุด 5 เครื่อง 
5 C-MAC 3 ช ำรุดรอซ่อม 1 เครื่อง 
6 Glidescope 1  
7 เครื่อง VAMOS 23 ช ำรุดรอซ่อม 2 เครื่อง 
8 Fiberoptic 2 ช ำรุดรอซ่อม 2 เครื่อง 
9 เครื่อง TCI 9  
10 เครื่อง Infusion pump 21  
11 เครื่อง Syringe pump 28 ช ำรุดรอซ่อม 1 เครื่อง 
12 เครื่อง BIS 2  
13 เครื่อง Peripheral Nerve Stimulator- B-Braun 2  
14 เครื่อง Peripheral Nerve Stimulator (Pajunk ) 2  
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ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
15 เครื่อง Monitor แบบครบชุด 73  
16 เครื่อง Ranger 2  
17 เครื่อง Belmont 1  
18 เครื่อง Air force warmer 28  
19 เครื่อง Nerve Stimulator ;TOF 2  
20 เครื่องให้ยำสลบ 30  
21 เครื่อง Ventilator Transfer 3  
22 เครื่อง Plasmatherm 2  
23 เครื่องอุ่นน้ ำเกลือ 3  
24 เครื่อง EKF (ตรวจวัดค่ำ hemoglobin) 5  
25 เครื่อง Defibrillator 5  
26 เครื่องตรวจวิเครำะห์ Blood gas   2  
27 เครื่องตรวจน้ ำตำลในเลือด 6  
28 เครื่อง ROTEM 1  

 
2. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรม 
 กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด มีอำจำรย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญใน
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ จำกแพทยสภำหรือแพทยสภำรับรอง จ ำนวน 13 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 พันเอก นพดล   ช่ืนศิริเกษม อำจำรย ์ -พ.บ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2539) 
-Certificate 
-Certificate  

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-Pain Management 
-Advanced Trauma 
Life support   

2 พันเอกหญิง ศิริลักษณ์   ช ำนำญเวช อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2544) 
-หนังสืออนุมัต ิ
- Certificate in Clinical 
Research Fellowship 
-หนังสืออนุมัต ิ

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-เวชศำสตร์ครอบครัว 

-Cardiac Anesthesia 
(USA) 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก 
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ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

3 พันเอก ธีรวัฒน์  ภูจิญญำณ ์ อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2547) 
-หนังสืออนุมัต ิ

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก 

4 พันเอก ณรงค์ศักดิ์  เจษฎำภัทรกลุ อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2548) 
-หนังสืออนุมัต ิ

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก 

5 พันโท สิทธำพันธ ์ มั่นชูพงศ์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

-พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2551) 
-หนังสืออนุมัต ิ
-Certificate 
-Certificate 
 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-กำรระงับปวด 
-หลักสูตรฝังเขม็ รุ่นที ่9 
- Pain management 
and pain intervention  
-Advanced Trauma 
Life support   

6 พันโทหญิงนวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2552) 
-หนังสืออนุมัต ิ
 
 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับ
ผู้ป่วยโรคทำงระบบ
ประสำท 
-Advanced Trauma 
Life support   

7 พันโทณัฐธพงษ ์ ภูวโชติโรจนโภคนิ อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2552) 
-หนังสืออนุมัต ิ
 
 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก 
-Advanced Trauma 
Life support   

8 พันโทเอกสักถ ์  จันทรปรรณิก อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2554) 
-หนังสืออนุมัต ิ

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-กำรระงับปวด 
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ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

9 พันตรีกฤษณะ  นองเนือง อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2554) 
-หนังสืออนุมัต ิ
 
 
-Certificate 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-วิสัญญีวิทยำส ำหรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก 
- Cardiac Anesthesia 
(Germany) 
-หลักสูตรฝังเขม็ รุ่นที ่12 

10 พันตรีวิริยะ  หอมหวล อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2558) 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-Advanced Trauma 
Life support   

11 พันตรีหญิงวรรณวภิำ  มำลยัทอง อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2559) 
-หนังสืออนุมัต ิ

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-กำรระงับปวด  

12 พันตรีหญิงญำณิพรรณ  จึงสมำนญำต ิ อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2559) 
-Certificate 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
-Advanced Trauma 
Life support   

13 ร้อยเอกปรีชำ  จงสถำพงษ์พันธ ์ อำจำรย ์ -พบ. 
-ว.ว. วิสัญญีวิทยำ (2559) 

-แพทยศำสตร ์
-วิสัญญีวิทยำ 
 

 
 
3. งานบริการการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัด 
 

งานบริการที ่อฝส ก าหนด 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ จ านวนอาจารย ์

ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 
1:2 2:4 3:6 4:8 5:10 

กำรบริกำรทำงวิสัญญีส ำหรับผู้ป่วยในห้องผ่ำตัด  250 500 750 1000 1250 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือ  
นอกห้องผ่ำตัด  

20 30 40 50 60 

กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทำงศัลยกรรม  50 100 150 200 250 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  50 100 150 200 250 
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งานบริการ อฝส ก าหนด 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ จ านวนอาจารย ์

ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 
6:12 7:14 8:16 9:18 10:20 

กำรบริกำรทำงวิสัญญีส ำหรับผู้ป่วยในห้องผ่ำตัด  1500 1750 2000 2250 2500 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือ  
นอกห้องผ่ำตัด  

70 80 90 100 110 

กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทำงศัลยกรรม  300 350 400 450 500 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  300 350 400 450 500 
 

งานบริการของกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 2558 2559 2560 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีส ำหรับผู้ป่วยในห้องผ่ำตัด  13,962 13,581 14,838 
กำรบริกำรทำงวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือ  
นอกห้องผ่ำตัด  

5,360 5,405 5,500 

กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทำงศัลยกรรม  570 670 683 
กำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  353 313 1,266 
 

4. หน่วยงานสนับสนุนการฝึกอบรม 
 1) ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ 

- ห้องสมุด รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ชั้น 4 – 6  ตึก 8 ชั้น 
- ห้องสมุดอำคำรเรียนรวม วพม. 
- ห้องสมุดจินดำ ยงใจยุทธ กองวิสัญญีฯ ชั้น  9  อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ระบบห้องสมุด e-library ผ่ำน http://library.pmk.ac.th, ต ำรำและหนังสือวิสัญญีวิทยำ

ทัง้ภำษำไทยและอังกฤษ 
 2) บริการสารสนเทศ 

- กำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ LAN , internet , PCM-WIFI, PMK-WIFI, ระบบงำนสำรบรรณ
ด้วย e-office 

 3) ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท ำหน้ำที่ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ ประสำน จัดสอนรำยวิชำ
ส่วนกลำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง และแจ้งข่ำวกำรศึกษำต่ำงๆ 
 4) การวิจัย หน่วยงำนและบุคลำกรที่คอยให้ค ำแนะน ำ และช่วยเหลือแพทย์ประจ ำบ้ำนในกำรท ำงำน
วิจัยคือ  
       4.1) ส านักงานพัฒนางานวิจัย วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ/โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ มี
นักชีวสถิติที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำวิจัยทำงกำรแพทย์ คอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือแพทย์ประจ ำบ้ำนในกำร

http://library.pmk.ac.th/
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ท ำงำนวิจัย นอกจำกนี้ยังจัดหำทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ตลอดจนทุน
สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 

     4.2) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดหำทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์
ผลงำนวิจัย ตลอดจนทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
 5) ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริง ชั้น 6 อำคำรท่ำนผู้หญิงประภำศรี ก ำลังเอก 
5. กิจกรรมวิชาการ กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด จัดให้มีกิจกรรมวิชำกำรสม่ ำเสมอ ได้แก่  
 1) กำรประชุมวิชำกำรในกองวิสัญญีฯ ได้แก่ journal club, interesting case, MM conference, 10 
minute topic, case discussion, topic review, collective review เป็นต้น  

 2) กำรประชุมร่วมระหว่ำงภำควิชำ/หน่วยงำน เดือนละ 1 ครั้ง  

 3) กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีของโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ เดือนพฤศจิกำยน 

 4) กำรสนับสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนไปร่วมประชุมวิชำกำรของรำชวิทยำลัยฯ อย่ำงน้อย 3 ครั้งในช่วง
กำรฝึกอบรม 3 ปีและกำรประชุมวิชำกำรอ่ืนตำมโอกำส  
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ภาคผนวกที ่3 
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา 

จะต้องครอบคลุมเนื้อหำ ดังต่อไปนี้ 
I BASIC SCIENCES ประกอบด้วย  
  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 
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     1.4. Musculoskeletal system 
           1.4.1. Bone 

           1.4.2. Muscle 

           1.4.3. Joint 
     1.5. Anatomical landmarks  
           1.5.1. Neck: cranial nerves, tracheotomy site, cricoid membrane, internal and external  

 jugular veins, thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion.  

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

                   subclavian vein, diaphragm.  

           1.5.3. Vertebral column, ligaments, spinalcord and relatedstructures.  

           1.5.4. Extremities:  relationship of bones, nerves and blood vessels. 
     1.6. Imaging anatomy related to anesthesia:plain X-ray, CT, MRI, ultrasonography 

     1.7. Anatomy for anesthetic procedures:   
           1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 
                   1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 

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

                              block, ankle nerve block 

                   1.7.1.3. Sympathetic nerve block 
           1.7.2. Vascular access: central and peripheral veins, arteries. 
  2. Physiology  
     2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes  
           2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time  
                   constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2  
                   uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.  
           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  
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                   hypoxia  
           2.1.5. Blood gas transport :  
                   2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50,  
                              respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG  
                   2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation   
                              curve, acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect  
                   2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  
           2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral  
                   chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and  
                   innervation, CO2 and O2 response curves  
           2.1.7. Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune.  
           2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia  
     2.2. Cardiovascular system  
           2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG, heart  
                   sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology  
           2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure,  
                   force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement  
                   limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2  
                   tension and saturation, myocardial oxygen utilization  
           2.2.3. Venous return : venous tone and its controlling factors, muscle action,  
                   intrathoracic pressure, body position, blood volume  
           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  
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           2.3.1. Brain  
                   2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization  
                             2.3.1.1.1. EEG : wave patterns, frequency and amplitude, raw and  
                                          processed, sleep, convulsions, O2 and CO2 effects  
                             2.3.1.1.2. Brain death  
                             2.3.1.1.3. Depth of anesthesia  
                             2.3.1.1.4. Memory and consciousness  
                             2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials  
                             2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects,  
                   2.3.1.2. Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule,  

                              cerebellum, brain stem, reticular activating system  

                   2.3.1.3. Cerebral blood flow  
                             2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral  
                                          metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white  
                                          matter  
                             2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished  
                             2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose  
                                          effects, effects of brain trauma or tumors  
                   2.3.1.4. Cerebrospinal fluid  
                             2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure  

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

                                          causes of disruption  

                             2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance  
                   2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP)  
                             2.3.1.5.1. Factors affect ICP.  

                             2.3.1.5.2. Monro-Killie hypothesis  

                             2.3.1.5.3. Response of increased ICP  

                             2.3.1.5.4. Adverse effects of intracranial hypertension  
           2.3.2. Spinal cord :  
                   2.3.2.1. General organization  

                   2.3.2.2. Spinal reflexes  

                   2.3.2.3. Spinal cord tracts  
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                   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  

                   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  
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           2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, renin- 
                   angiotensin aldosterone system  
           2.5.3. Regulation of acid – base balance  
           2.5.4. Drug excretion  
           2.5.5. Renal function tests  
     2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis  
           2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes i.e. sodium,  

                   potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  

           2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 

           2.6.3. Regulation of osmolality  

           2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 

           2.6.5. Effects of electrolytes imbalance 

           2.6.6. Glucose requirement  
     2.7. Endocrine system  
           2.7.1. Hypothalamus, pituitary  
           2.7.2. Thyroid, parathyroid  
           2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  
           2.7.4. Pancreas  
     2.8. Hematological system  
           2.8.1. Hematopoiesis  
           2.8.2. Coagulation system  
     2.9. Temperature Regulation  
           2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral  
           2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  
           2.9.3. Heat production and conservation  
           2.9.4. Heat loss : mechanisms  
           2.9.5. Body temperature measurement : sites, gradients  
           2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation  
     2.10. Metabolic responses to surgery  
  3. Pharmacology  
     3.1. General Concepts  
           3.1.1. Pharmacokinetics : protein binding, partition coefficients, pKa, ionization, tissue  
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                   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  
           3.2.11. MAC : factors affecting MAC 
           3.2.12. Biotransformation, toxicity  
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           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 i.e. barbiturates, propofol, etomidate,  
           benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  
           3.3.1. Mechanism of action  
           3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.3.3. Effect on central nervous system  
           3.3.4. Effect on cardiovascular system  
           3.3.5. Effect on respiratory system  
           3.3.6. Effect on other organs  
           3.3.7. Adverse effects and toxicity 
           3.3.8. Indication and Contraindications 
           3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist 
     3.4. Local anesthetics  
           3.4.1. Chemical structures  
           3.4.2. Mode of action  
           3.4.3. Biotransformation and excretion  
           3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups  
           3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline) 
           3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 
                   3.4.6.1. Central nervous system  

                   3.4.6.2. Cardiac and respiration  

                   3.4.6.3. Allergy  

                   3.4.6.4. Preservatives/additives 

                   3.4.6.5. Methemoglobinemia 

                   3.4.6.6. Treatment : general and specific 
     3.5. Neuromuscular blocking agents  
           3.5.1. Mechanism of action  
           3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.5.3. Effect on other organs  
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           3.5.4. Indications and contraindications 
           3.5.5. Prolongation of action, synergism 

           3.5.6. Adverse effects, toxicityand abnormal responses 

           3.5.7. Antagonism of blockade  
                   3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase  

                   3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex 
           3.5.8. Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational  
                   anesthetics, etc) 
     3.6. Autonomic drugs  
           3.6.1. Sympathetic agents :  
                   3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  

                   3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  

                   3.6.1.3. Peripheral and central actions  

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

                              ganglionic blockers, peripheral vasodilators)  

                   3.6.1.5. Tocolytic uses  
           3.6.2. Parasympathetic drugs :  
                   3.6.2.1. Transmitters, types of receptors  

                   3.6.2.2. Muscarinic effects  

          3.6.2.3. Nicotinic effects  

                   3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase  

                   3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate  
     3.7. Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents,  
           systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes  
           3.7.1. Mechanism of action  
           3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.7.3. Effect on other organs  
           3.7.4. Adverse effects and toxicity 
           3.7.5. Drug interaction 
           3.7.6. Indication and Contraindications 
     3.8. Central nervous system drugs : antidepressants, major tranquilizers, hypnotics,  
           anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine,  
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           butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and   
           mixed antihistamines  
           3.8.1. Mechanism of action  
           3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.8.3. Effect on other organs  
           3.8.4. Adverse effects and toxicity 
           3.8.5. Drug interaction 
           3.8.6. Indications and contraindications 
           3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence  
     3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants 
           3.9.1. Mechanism of action  
           3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.9.3. Effect on other organs  
           3.9.4. Adverse effects and toxicity 
           3.9.5. Drug interaction 
           3.9.6. Indications and contraindications 
     3.10. Diuretics  
           3.10.1. Mechanism of action  
           3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics  
           3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs  
           3.10.4. Adverse effects and toxicity 
           3.10.5. Drug interaction 
           3.10.6. Indications and contraindications 
     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 
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           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 turbulentflow  
                   4.2.1.1. Factors affecting flow  

                   4.2.1.2. Flow meters and rotameter 

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

                              echocardiography  

                   4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect  
           4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  
                   4.2.2.1. Diffusion of gases  

                   4.2.2.2. Solubility coefficients 

                   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,  
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                              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  andmuscle  
 

II CLINICAL SCIENCES 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  

     1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus,  

          hypertension, heart disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid ingestion,   

          morbid obesity, depression, COPD etc.  

     1.7 Premedication :  
           1.7.1 Non- pharmacological  

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

                   prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration,  

                   interaction with chronic drug therapy and anesthetic agents  

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

                   and allergies.  

           1.7.4 Adverse effects  
  2. General anesthesia  
     2.1 Inhalation 
           2.1.1 Anesthesia machineand 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,  
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                                         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 

                   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, CO2absorption (principles, canisters,  

                                           efficiency)  

                             2.1.1.11.4 Pediatric adaptation 
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                             2.1.1.11.5 Nebulizersand 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, etc.  
     3.3 Autonomic nerve blocks : stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic  

          block  

     3.4 Intravenous regional anesthesia  

     3.5 Others : combined techniques  
  4. Fluid management  
     4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  
           4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and disposition  

           4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-directed  
                therapy)  
     4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities  

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

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

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

                  witness  
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           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  

           7.3.4 Cardiac output  
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           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  
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           9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic  

           9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering  

           9.3.7 Nausea and vomiting  

           9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment  

           9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns  
  10. Cardiopulmonary resuscitation  
     10.1 Recognition  
     10.2 Monitoring  

     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  
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                             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  

           11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects  
                   11.2.5.1 Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias  

                   11.2.5.2 Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias  

                   11.2.5.3 Perioperative use of pacemaker : indications, complications  

                   11.2.5.4 Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator  

                               (ICD)  

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

           11.2.7 Cardiac transplantation  

           11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis  

           11.2.9 Hypertension  

           11.2.10 Vascular diseases  
                   11.2.10.1 Carotid endarterectomy  

                   11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)  

                   11.2.10.3 Arterial occlusive disease  
           11.2.11 Pulmonary embolism  
     11.3 Central nervous system, peripheral nervous system  
           11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage.  

           11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  

           11.3.3 Congenital  

           11.3.4 Vascular: aneurysms, A - V malformations,  
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           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.  
           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  
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           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 disease :  
           11.9.1 Malignant hyperthermia  

           11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.  

           11.9.3 G6PD deficiency  

           11.9.4 Porphyria  

           11.9.5 Others.  
     11.10 Miscellaneous  
           11.10.1 Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides.  
  12. CLINICAL SUBSPECIALTIES  
     12.1 Transplantation : (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.)  
           12.1.1 Donors :  
                   12.1.1.1 Cadaveric and living  
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                   12.1.1.2 Selection of donors  

                   12.1.1.3 Care of organ donors  
           12.1.2 Perioperative care of recipients  

           12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc.  
     12.2 Pain : acute, chronic  
           12.2.1 Pain taxonomy.  

           12.2.2 Mechanism-based approach  
                   12.2.2.1 Nociceptive pain  

                   12.2.2.2 Neuropathic pain  

                   12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain  
           12.2.3 Pain assessment  

           12.2.4 Common pain problems  
                   12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain  

                   12.2.4.2 Cancer-related pain  

                   12.2.4.3 Chronic non-cancer pain  
                             12.2.4.3.1 Radicular and neuropathic pain : low back pain, post-herpetic  

                                           neuralgia  

                             12.2.4.3.2 Visceral pain  

                             12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain  

                                           syndromes (CRPS)  

                             12.2.4.3.4 Other somatic pain : myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy  

                             12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain  
                   12.2.4.4 Pain in palliative care.  
           12.2.5 Pain management :  
                   12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices  

                   12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment  
                             12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management  

                             12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain  
                                          12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks  

                                          12.2.5.2.2.2 Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation  
                   12.2.5.3 Bio-psycho-social model  
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     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  
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           12.5.4 Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery  

           12.5.5 Anesthesia for cesarean delivery  
                   12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques  

                   12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management  

                   12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues  

                   12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery  
                   12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures  

                   12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics  
                             12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy  

                             12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation  

                             12.5.7.3 Preterm labor and delivery  

                             12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis  
                             12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic  

                                         interventions, blood conservation techniques,and hemorrhage  

                                         protocols  

                             12.5.7.6 Substance abuse  

                             12.5.7.7 Molar pregnancy  
                   12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders  

                   12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related  
                            complications  
                             12.5.9.1 Amniotic fluid embolism  

                             12.5.9.2 Venous thromboembolism  

                             12.5.9.3 Difficult and failed intubation  

                             12.5.9.4 Pulmonary aspiration  
                   12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric  
                              procedures: in vitro fertilization, fetal surgery.  
     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,  
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                    myelomeningocele.  

           12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia.  
     12.7 Pediatric anesthesia  
           12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult  

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

                    blood replacement, etc.  

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

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

           12.7.5 Postoperative care : pain, temperature, nonpharmacological care, etc.  
     12.8 Geriatric anesthesia  
           12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.  

           12.8.2 Associated diseases and perioperative care.  

           12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.  
     12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome  
           12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.  

           12.9.2 Bariatric surgery  

           12.9.3 Associated diseases and perioperative care.  
     12.10 ENT anesthesia  
           12.10.1 Airway endoscopy and surgeries : microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards,  

                      complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway  

                      emergencies, upper airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy,  

                      tracheostomy, nasal surgeries  

           12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries  
     12.11 Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and  

              fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries  

              (liposuction, etc.)  

     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.  
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           12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc.  
     12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic  

              agents/techniques, ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye  

              injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common  

              ophthalmologic procedures  

     12.14 Anesthesia for orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional  

              vs. general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal   

              surgery, special positions  

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

              trauma and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management  

              and teamwork, biological warfare), near drowning.  

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

              anesthetic management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based  

              anesthesia.  

     12.17 Anesthesia in remote areas :  
           12.17.1 Dental procedures  

           12.17.2 Endoscopic procedures  

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

                      therapy, etc.  

           12.17.4 Electroconvulsive therapy  

           12.17.5 Cardiac intervention.  
     12.18 Management of critically ill patients in intensive care units  
           12.18.1 Shock states  
                     12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology  

                     12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection  

                     12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome  

                     12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome  
           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  
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                                12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management : O2 therapy and  
                                                toxicity, tracheobronchial toilet, positive airway pressure,  
                                                respiratory drugs  
                     12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and  

                                  weaning, choice of ventilator, mode of ventilation, complications of  

                                  mechanical ventilation(e.g. ventilator-induced lung injury)  

                     12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome  

                     12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation  
           12.18.3 Anesthesia for critically ill patients  

           12.18.4 Nutrition and metabolic control  

           12.18.5 Renal replacement therapies  

           12.18.6 Critical care protocol  

           12.18.7 Infection control  
                     12.18.7.1 Catheter sepsis  

                     12.18.7.2 Nosocomial infection  

                     12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial  
                                  resistance  
           12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking  

           12.18.9 Patient transportation  

           12.18.10 Severity assessment : APACHE score  
  13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS)  
     13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using  
            authority and assertiveness  
           13.1.1 Assessing capabilities  

           13.1.2 Supporting others  
     13.2 Task management  
           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  
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           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.และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
     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)  

     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  
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     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 O2cylinders), prevention (grounding, isolation transformers),             
                             macro and micro current hazards, safety regulations, lasers 
           15.6.2 Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence,  
                    impairment, physician burnout  
  16. Anesthetic records: keeping and quality assurance  

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

  18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing  
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ภาคผนวกที ่4 
4.1 Clinical skills in General (non-subspecialty) 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 
I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรืออุปกรณ์หรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรืออุปกรณห์รือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และ
มีควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรืออุปกรณห์รือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซ่ึงแพทย์ประจ ำ
บ้ำน  อาจดูแลรักษำได้ หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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, bronchiectasis etc.) 

   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, 
amyotrophic lateral sclerosis,  

   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia gravis    

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection, peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, 
thrombocytopenia, thrombophilia 

   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper / hypothyroid    

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    

Aging     

Full stomach    

 
อุปกรณ์หรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     
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อุปกรณ์หรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Airway management    

Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT 
standard)    

Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    

- Electrophysiologic monitoring    

- Transesophagel echocardiography    

- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with / without cardiac 
output 

   

- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    

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    
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อุปกรณ์หรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    

 
ชนิดการผ่าตัด ระดับ  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) 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Face mask ventilation    
Supraglottic devices (e.g. LMA)    
Intubation     

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

   

- Fiberoptic     

- Video laryngoscope    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

- Manual-in-line stabilization    

- Awake intubation    

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

- Jugular    

- Subclavian    

- Femoral    

- peripheral inserted (PICC line)    
Pulmonary artery catheterization    
Positioning        

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

   

- Sitting in neurosurgery    

- Sitting (e.g. beach chair)    

Regional anesthesia    

- Central neural blockade (adult)  

Spinal    
Lumbar epidural    
Thoracic epidural    
Caudal    
Combine spinal-epidural    

- Peripheral neural blockade  

Airway nerve block    
Brachial plexus    
Femoral nerve    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
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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4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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 for non-obstetric surgery    
Anesthetic considerations for hysteroscopy    
Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH    
Anesthetic considerations for tubal sterilization    
Molar pregnancy    
Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     

 
 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
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หัตถการวิสัญญี 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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4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคหรือภาวะ Orthopedic 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    
Massive hemorrhage/shock    
Mass casualty    
Near drowning    

 
 
 
 
 
 

II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Rapid infusion system    
Intubation with manual-in-line stabilization    
Intercostal drainage system    
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4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    
Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    
Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    
Laparoscopic or Robotic surgery 
(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy)  

  

Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO, 
posterior urethral valve, etc)  

  

Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier gangrene, etc)    
Pheochromocytoma    
Adrenal gland tumor    
Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    
Kidney transplantation (Donors / Recipients)    
Shock wave lithotripsy    
Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney function, 
ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate secretion of ADH)    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
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ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Kidney position    
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4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and Eye Surgery  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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 (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
JET ventilation    
Cricothyroidotomy     
Airway management in compromised airway    
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4.6 Clinical skills in Anesthesia fr Procedue Outside OR  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
EGD colonoscopy    
ERCP POEM single balloon    
Diagnostic radiologic procedures: CT scan, MRI    
Radiation Therapy    
Neurological interventions: Coil, glue, study     
Vascular: AVM bleomycin injection    
Procedures in Liver mass: TACE, RFA    
Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)    
Anesthesia for dental procedures    
Radiation hazards and prevention    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Level of sedation    
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
TIVA, MAC    
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4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    

Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    

Surgery for abnormal movement    

Interventional neuroradiology    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Scalp block    
Transcranial Doppler ultrasonography    
Cerebral oximetry    
Precordial Doppler       
Jugular venous saturation    
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4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี 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    
Upper respiratory tract infection    
Laryngospasm    
Airway obstruction    
Laryngeal edema    
Emergence delirium    
Neonates    
Premature babies    
Difficult airway    
Hypothermia    
Malignant hyperthermia    
Muscular dystrophy    
Glucose, fluid, electrolyte management    
Massive bleeding    
Postoperative pain management    
Gastroschisis/omphalocele    
Congenital diaphragmatic hernia    
Tracheoesophageal fistula    
Pyloric stenosis    
Necrotizing enterocolitis    
Retinopathy of prematurity    
Strabismus & muscle correction    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Adenotonsillectomy    
Tympanoplasty    
Craniotomy    
Thoracotomy    
Endoscopic surgery    
Frenulotomy (tongue tie)    
Muscle biopsy    
Upper abdominal surgery    
Lower abdominal surgery    
Groin, perineal and anorectal surgery    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี 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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4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- Tracheal surgery    

- Lung lavage    

- Postoperative pain therapy after lung surgery    

- Cardiac catheterization    

- Cardioversion    

- Bronchial stent    

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

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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4.11 Clinical skills in Critical care 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี 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 (hemophilia, thrombocytopenia / 
thrombophilia, DIC, ….etc)  

   

Prevention & management common infection (HAP, VAP, 
CABSI, UTI etc.)    

Antibiotics      
Fluid & electrolytes management    
Transfusion management    
Nutrition management & metabolic support     
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Pain & sedation management    
ACLS / Post-resuscitation care    
End of life care     
Brain death / organ donor     
Interpretation of hemodynamic parameters      
- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring    
- TTE     
- IABP , ECMO      
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG, 
PFT,…etc )     

 
II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

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     
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หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
- 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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4.12 Clinical skills in Chronic pain  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.  Perianeshetic clinical skills 
ระดับที่  1  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบบ่อย และ/หรือมีควำมส ำคัญ ซึ่ง
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องดูแลรักษำได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่พบน้อยกว่ำระดับ  1  และมี
ควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนควรดูแลรักษำได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
ระดับที ่ 3  โรคประจ ำตัวผู้ป่วยหรือภำวะทำงวิสัญญีหรือชนิดกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน  อาจ
ดูแลรักษำได ้หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือฟังบรรยำย 
 

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

 

II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม และภำวะแทรกซ้อนของกำรท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำได้ด้วยตนเอง     
ระดับท่ี 2 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำได ้(ท ำภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ) 
ระดับท่ี 3 หัตถกำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนอาจท ำได ้ (ช่วยท ำหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี 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     
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Transcutaneous electrical nerve 
stimulation 

   

 
III. การประเมินหรือดูแลรักษา 
ระดับท่ี 1 กำรประเมินหรือดูแลรักษำผู้ป่วยที่แพทย์ประจ ำบ้ำนท าด้วยตนเอง 
ระดับท่ี 2 กำรประเมินและดูแลรักษำท่ีมีแพทย์ประจ ำบ้ำนควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 
ระดับท่ี 3 กำรประเมินและดูแลรักษำท่ีแพทย์ประจ ำบ้ำนควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 
 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมีควำมปวด    

ประเมินควำมปวดด้ำนคณุภำพและปริมำณ    

ประเมินผลกำรระงับปวด    

สั่งกำรรักษำโดยใช้ยำที่ใช้บ่อย    

พิจำรณำส่งต่อกำรรักษำได้ถูกต้อง    

ให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและญำต ิ    

ประสำนงำนและปรึกษำกับผูร้่วมกำรรักษำสำขำอ่ืนได้
เหมำะสม    

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษำได้ถูกตอ้ง    

แสดงพฤติกรรมและควำมรับผดิชอบในกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำง
ต่อเนื่องและมีคณุธรรม    
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ภาคผนวกที ่5 
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 
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2.9. Anesthesia for pediatric 
2.10. Intracranial surgery 
2.11. Anesthesia for airway procedure 
2.12. Painless labor 
2.13. Anesthesia for neonatal / infant surgery 
2.14. Anesthesia for open cardiac surgery 
2.15. Thoracic anesthesia 
2.16. Acute postoperative pain : PCA 
2.17. Cancer pain / neuropathic pain 

 
 

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
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d 

En
tru
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ab

le
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ty
 (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 supraglottic 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 ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

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

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรเตรียมอุปกรณ ์      

1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหำยใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe น้ ำยำท ำควำมสะอำด       

1.3 ยำ: ยำชำ, vasopressor       

2. กำรเตรียมผู้ป่วย       

2.1 ตรวจสอบอตัรำไหลเวียนของน้ ำเกลือให้มีควำมเหมำะสม       

2.2 อธิบำยผู้ป่วยให้เข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกำรท ำหตัถกำร       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคกำร block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ขั้นตอนถูกต้อง       

3.3 ทดสอบระดับกำรชำ       

4. ทรำบcomplications       

4.1 บอก complication ได,้ รู้วิธีกำรแก้ไข, วิธีป้องกำรและรักษำ       

บันทึกค ำแนะน ำเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ผลกำรประเมินทักษะกำรท ำหัตกำร   ผ่ำน*   ไม่ผ่ำน 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่ำน:ได้ผลประเมนิท ำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตกำรณเ์ท่ำนั้น 

2 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกลชิ้ด 
3 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์  
4 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองโดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อตอ้งกำร 
5 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 
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DOPS 2 Endotracheal intubation 
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง 

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

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรเตรียมอุปกรณ ์       
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่ำ ไม่รั่ว       
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไมห่ลวม, ขนำดพอเหมำะ       
1.3 ท่อหำยใจ: ขนำดพอเหมำะ, ทดสอบ cuff ไมร่ั่ว, เตรียม stylet ใส่ในท่อ

หำยใจ โดยปลำยstylet ไมโ่ผล่ออกมำ และตัดปลำยงอเป็นรูปตัว J 
      

1.4 สำยและเครื่องดูดเสมหะพร้อมใช้งำน    
1.5 อุปกรณ์เปดิทำงเดินหำยใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway    

2. กำรเตรียมผู้ป่วย       
2.1 นอนรำบ, หนุนศีรษะในท่ำ sniffing position       
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบท้ังปำกและจมูก, ไม่กดตำ และ alar nasi       
2.3 ช่วยหำยใจด้วย mask ได้ (chest movement) ด,ี O2 saturationไม่ลดลง

, ช่วยหำยใจ 3 นำที 
      

3. เปิดปำกใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดย
ไม่มี trauma, ปัดลิ้นได้หมด ปลำย blade อยู่บริเวณ vallecula ยก blade 
upward และ forward โดยไม่ใช้ฟัน เป็น fulcrum 

      

4. สอดท่อหำยใจในหลอดลม ให้ cuff พ้นvocal cord1-2 ซม. (ผู้ใหญ่)       
5. ตรวจสอบต ำแหน่งท่อช่วยหำยใจ โดยฟังเสยีงหำยใจที่ทรวงอกส่วนบน 2 ข้ำง

เท่ำกัน  และฟัง epigastrium ต้องไม่ไดย้ินเสียงลมเข้ำกระเพำะ 
      

6. Blow cuff เป่ำลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมำณ 
30 ซม.น้ ำแล้วไมร่ั่ว 

      

7. ยืดท่อหำยใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือริมฝีปำกบนและลำ่งให้ด้ำนเหนียว
ของ plaster ต้องพันรอบ ET 

      

บันทึกค ำแนะน ำเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………....................................................................... 
ผลกำรประเมินทักษะกำรท ำหัตกำร   ผ่ำน*   ไม่ผำ่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) * ผ่ำน:ไดผ้ลประเมินท ำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตกำรณเ์ท่ำนั้น 

2 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกลชิ้ด 
3 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์  
4 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองโดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อตอ้งกำร 
5 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 
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DOPS 3 RSI 
เมื่อสิ้นสุด 12เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

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

Rapid sequence induction 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. เตรียมอุปกรณ ์       

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 ำหรับหัวต่ ำ       

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) 
ถูกต้องทั้งชนิดและขนำด ฉีดต่อเนือ่งอย่ำงรวดเร็ว 

      

3. อธิบำยผู้ป่วยถึง procedure       

4. จัดท่ำผู้ป่วยถูกต้องเหมำะสม       

5. Preoxygenation ถูกต้องเหมำะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกต ำแหนง่หลังจำกผู้ป่วยหลับ(optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส ่ETT เสรจ็       

7.2 เช็คต ำแหน่ง ETT       

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจำก confirm ต ำแหน่ง ETT แล้ว       

 
บันทึกค ำแนะน ำเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลกำรประเมินทักษะกำรท ำหัตถกำร      ผ่ำน*      ไม่ผำ่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน ..............................................(ลายเซ็นต์) * ผ่ำน:ไดผ้ลประเมินท ำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตกำรณเ์ท่ำนั้น 

2 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกลชิ้ด 
3 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์  
4 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองโดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อตอ้งกำร 
5 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 
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 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 
 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 
 6. Lumbar epidural block   
DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 
3 : 1 ครั้ง 

DOPS 7, 8 เมื่อสิ้นสดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อย 
ระดับ 3 : 1 ครั้ง 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้ามี) 

1. ก่อนท ำหัตถกำร    

- ทรำบข้อบ่งช้ี ต ำแหน่ง ข้ันตอน    

- ทรำบภำวะแทรกซ้อนและกำรแกไ้ข    

- สำมำรถเตรียมผู้ป่วยส ำหรับท ำหตัถกำรไดเ้หมำะสม    

- สำมำรถเตรียมยำ อุปกรณ์ กำรจดัท่ำ monitoring    

2. ระหว่ำงกำรท ำหตัถกำร    

- เทคนิคปลอดเชื้อ    

- ควำมสำมำรถในกำรท ำหตัถกำร    

- ควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำและภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงท ำหัตถกำร    

3. ภำยหลังหัตถกำร    

- สำมำรถจัดกำรอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งำนได ้    

- กำรดูแลผู้ป่วยและติดตำมภำวะแทรกซ้อน    

4. ทักษะในกำรสื่อสำรกับ    

- ผู้ป่วย     

- ผู้ร่วมงำน    

5. Professionalism     

- ขอควำมยินยอมผูป้่วย    

- ตระหนักถึงสถำนกำรณ ์    

- ขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม    

บันทึกค ำแนะน ำเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรประเมินทักษะกำรท ำหัตกำร   ผ่ำน*   ไม่ผำ่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่ำน:ไดผ้ลประเมินท ำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผูส้ังเกตกำรณเ์ท่ำนั้น 

2 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใตก้ำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกลชิ้ด 
3 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์  
4 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองโดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อตอ้งกำร 
5 = สำมำรถปฏิบตัิงำนได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 
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Assessment of Clinical skills and EPA 01 : Spinal anesthesia in ASA 1,2 patients in non-complicated 
procedure 
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันที่....................................................  
 
1. กำรประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่ำตัด EPA 1   

1 ประวัติ,ตรวจร่ำงกำย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปญัหำ และ ข้อควรระวังด้ำนผูป้่วย กำรผ่ำตัดและกำรระงับ
ควำมรูส้ึกได้ แต่ไมค่รบถ้วน 

4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วน สำมำรถสรุปปญัหำและข้อควรระวังได้ครบทุกดำ้น 
2. กำรเตรยีมผูป้่วย ก่อนผ่ำตดั EPA 1  

1 พบจุดบกพร่องที่ส ำคัญในกำรเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในกำรเตรียมผู้ป่วย 

3 สำมำรถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรผำ่ตัดไดด้ี   
3. ทรำบข้อดีข้อเสียของกำรท ำ spinal anesthesia EPA 2 

1 ไม่ทรำบว่ำควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไมส่ำมำรถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทรำบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทรำบข้อดี ข้อเสียและปัญหำที่อำจเกดิขึ้นมีทำงเลือกอื่นเตรียมไว ้
4.กำรเตรียมอุปกรณ์และยำ ส ำหรับกำรระงับควำมรู้สึก EPA 3  

1 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ส ำคญั ท ำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ควรมตีำมมำตรฐำน 

3 มีอุปกรณ์และยำครบตำมมำตรฐำน 

4 เตรียมครบตำมมำตรฐำน มีอปุกรณ์และยำเพิ่ม ส ำหรับแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 
5 ระดับกำรชำ (anesthetic level) EPA 4,6 

1ไม่ทรำบ anesthetic level 

2 ทรำบ anesthetic level  

3 ทรำบ anesthetic level และแก้ไขปัญหำถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมำะสม 
6. กำรควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่ำงกำรท ำ spinal anesthesia  EPA 4,6,8 

 1ไม่ทรำบปัญหำที่เกิดขึ้น 

 2 ทรำบปัญหำที่เกิดขึ้น แต่แกป้ัญหำไม่ได้ หรือแก้ไม่ถูกต้อง 

 3 ทรำบปัญหำที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหำได้ถูกต้อง 
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7. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตดั EPA 4,6,8 

 1 ไม่ทรำบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บำงส่วน 

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

 1 ส่งต่อข้อมูลได้อยำ่งไม่เป็นระบบ 

2 สำมำรถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่มต่ระหนักถึงปัญหำ 

3 สำมำรถส่งต่อข้อมูลที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ พร้อมบอกภำวะที่ต้องเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
9. สำมำรถล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง EPA 6,7,10 

 1ไม่สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลัง 

2 ล ำดับควำมส ำคัญได้บำ้ง ย้งต้องปรับปรุง 

3 สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลังไดด้ ี
10. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย EPA 9 

 1ไม่สื่อสำรกับผูป้่วย 

2 สื่อสำรกับผู้ป่วยด้วยภำษำที่ไม่เหมำะสม 

3 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม แต่ไม่แสดงถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม และแสดงให้เห็นถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 
11. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน EPA 9,10 

 1ไม่สื่อสำรกับผูร้่วมงำน 

2 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ดเีป็นสว่นใหญ่ 

4 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลำ 
12. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น EPA 7 

1 ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกดิขึ้น 

2 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำได้อย่ำงเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ 

 3 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม 

4 แก้ไขปัญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ของตนเอง และได้ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม 

5 แก้ไขปัญหำได้ดีเหนือควำมคำดหมำย 
13. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีไดร้ับมอบหมำย ควำมตรงต่อเวลำ EPA 10 

 1ไม่รับผดิชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รบัมอบหมำย 

2 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยได้บำงส่วน 

3 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ที ่
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ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 01 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................................(ลายเซ็นต์)............................................................. (ตัวบรรจง).  
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 Assessment of Clinical skills and EPA 02 : Basic GA ETT                    
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง 

 Assessment of Clinical skills and EPA 03 : Basic GA under mask        
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 
1. กำรประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่ำตัด EPA 1  

1 ประวัติ,ตรวจร่ำงกำย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปญัหำ และ ข้อควรระวังด้ำนผูป้่วย กำรผ่ำตัดและกำรระงับ
ควำมรูส้ึกได้ แต่ไมค่รบถ้วน 

4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วน สำมำรถสรุปปญัหำและข้อควรระวังได้ครบทุกดำ้น 
2. กำรเตรยีมผูป้่วย ก่อนผ่ำตดั EPA 1  

1 พบจุดบกพร่องที่ส ำคัญในกำรเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในกำรเตรียมผู้ป่วย 

3 สำมำรถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรผำ่ตัดไดด้ี  
3. Choice of anesthesia      EPA 2   

1 ไม่ทรำบว่ำควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไมส่ำมำรถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทรำบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทรำบข้อดี ข้อเสียและปัญหำที่อำจเกดิขึ้นมีทำงเลือกอื่นเตรียมไว ้
4.กำรเตรียมอุปกรณ์และยำ ส ำหรับกำรระงับควำมรู้สึก EPA 3  

1 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ส ำคญั ท ำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ควรมตีำมมำตรฐำน 

3 มีอุปกรณ์และยำครบตำมมำตรฐำน 

4 เตรียมครบตำมมำตรฐำน มีอปุกรณ์และยำเพิ่ม ส ำหรับแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 
5 กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกในช่วง Induction  EPA 2,4,6 

1 ไม่ทรำบชนิดและขนำดยำที่เหมำะสม  

2 ทรำบชนิดยำแต่ให ้dose ไม่เหมำะสม  

3 สั่งยำได้เหมำะสม  
6 กำรเปิดทำงเดินหำยใจ ในช่วง Induction EPA 4,5,6  

 1 open airway ไม่ได้  

 2 open airway ได้บำงส่วนแต่ยังไมโ่ล่ง 

3 open airway ได้ดี ในรำยที่ไม่ยำก 

4 สำมำรถ open airway ไดด้ี แม้ในรำยที่ยำก 
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7 กำรควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA 4,6 

 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นำนเกิน 3 นำที 

 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นำนเกิน 3 นำที 

 3 สำมำรถปรับยำและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภำยใน 3 นำที 
8 กำรดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)    EPA 4,6,7,8 

 1 ท ำงำนไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลำดในจุดที่ส ำคญั 

 2 ท ำงำนผิดพลำดบ้ำงในบำงจดุ 

 3 ท ำงำนได้รำบรื่นทุกขั้นตอน 

 4 ท ำงำนได้รำบรื่นทุกขั้นตอน ทรำบปัญหำที ่อำจเกดิขึ้น เตรียมกำรป้องกันและแกไ้ข 
9.กำรให้สำรน้ ำระหว่ำงกำรผ่ำตัด EPA 4,6 

1 ไม่สำมำรถเลือกชนิดและปริมำณที่เหมำะสม ไมรู่้ข้อบ่งช้ีและข้อควรระวังของสำรน้ ำที่ใช้ 

2สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม แตไ่ม่ทรำบข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 

3สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม ทรำบถึงข้อบ่งช้ี แต่ไม่ทรำบข้อควรระวัง   

 4สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม รวมถึงข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 
10. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตัด EPA 2,4 

 1 ไม่ทรำบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บำงส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
11. กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกในช่วง emergence EPA 4,6 

 1 ท ำงำนไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลำดในจุดที่ส ำคญั 

2 ท ำงำนผิดพลำดบ้ำงในบำงจุด 

3 ท ำงำนได้รำบรื่นทุกขั้นตอน 

 4 ท ำงำนได้รำบรื่นทุกขั้นตอน ทรำบปัญหำที่อำจเกิดขึ้น เตรียมกำรป้องกันและแกไ้ข 
12.ส่งต่อข้อมูลที ่PACU EPA 4,9 

 1ส่งต่อข้อมูลได้อย่ำงไมเ่ป็นระบบ 

2สำมำรถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่มต่ระหนักถึงปัญหำ 

3สำมำรถส่งต่อข้อมูลที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ พร้อมบอกภำวะที่ต้องเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
13. สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลัง  EPA 7,10 

1 ไม่สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลัง 

2 ล ำดับควำมส ำคัญได้บำ้ง ย้งต้องปรับปรุง 

3 สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลังไดด้ ี
14. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย EPA 9 

 1ไม่สื่อสำรกับผูป้่วย 

2 สื่อสำรกับผู้ป่วยด้วยภำษำที่ไม่เหมำะสม 
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3 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม แต่ไม่แสดงถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม และแสดงให้เห็นถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 
15. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน  EPA 9 

 1ไม่สื่อสำรกับผูร้่วมงำน 

2 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ดเีป็นสว่นใหญ่ 

4 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลำ 
16. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น EPA 7 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น 

 2 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำได้อยำ่งเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ 

 3 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม 

 4 แก้ไขปัญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ของตนเอง และได้ปรกึษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม 

 5แก้ไขปัญหำได้ดีเหนือควำมคำดหมำย 
17. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีไดร้ับมอบหมำย  ควำมตรงต่อเวลำ EPA 10 

 1ไม่รับผดิชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รบัมอบหมำย 

2 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยได้บำงส่วน 

3 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ที ่
 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 / 03 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = 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) 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................. วันที่............................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1. ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3. สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
2.1. General preparation    

2.2.  Specific preparation    
2.3. Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
4.1.อุปกรณ ์    
4.2. ยำ    

4.3. กำรเฝำ้ระวัง(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. ยำ: ชนิดและขนำด    

5.2.2. Airway management    
5.2.3. Positioning    
5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยำ    
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
5.2.4.3. Transfusion management    
5.2.4.4. Hemodynamic    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 04 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)...................................................(ตัวบรรจง) 
 
  

5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    
5.2.4.6. Temperature control    

5.2.5. Emergence     
5.3. Regional anesthesia    

5.3.1. Technique    
5.3.2. ยำ: ปริมำณและชนิด    
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. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
6.2. กำรส่งต่อข้อมลู    
6.3. กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

6.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

6.5. กำรดูแลควำมปวด    
7. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
8. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
9. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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  Assessment of Clinical skills and EPA 05 : General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสดุ 24 เดือน 
ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง) 

  Assessment of Clinical skills and EPA 06 : Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสดุ 36 เดือน 
ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง) 

  Assessment of Clinical skills and EPA 07 : Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน 
ต้องได้ผลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง) 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1 General preparation    
1.2 Specific preparation    
1.3 Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific consideration EPA 2   

1.1 Physiology of pregnancy    
1.2 Fetal well being    
1.3 Management of uterine atony    
1.4 Disease specific considerations    

2. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
2.1 อุปกรณ ์    
2.2 ยำ    
2.3 กำรเฝำ้ระวัง(general & specific monitoring)    

3. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   
3.1 General anesthesia    
3.1.1 Induction     
3.1.1.1 Technique    
3.1.1.2 ยำ: ชนิดและขนำด    

3.1.2 Airway management    
3.1.3 Positioning    
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3.1.4 Maintenance    
3.1.4.1 ยำ    
3.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
3.1.4.3 Transfusion management    
3.1.4.4 Hemodynamic    
3.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
3.1.4.6 Temperature control    

3.1.5 Emergence     
3.2 Regional anesthesia    
3.2.1 Technique    
3.2.2 ยำ: ปริมำณและชนิด    
3.2.3 Positioning    
3.2.4 Fluid, glucose and electrolyte    
3.2.5 Transfusion management    
3.2.6 Hemodynamic    
3.2.7 Ventilation / Oxygenation    
3.2.8 Temperature control    

4. Postoperative EPA 4,8,9   
4.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
4.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
4.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

4.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

4.5 กำรดูแลควำมปวด    
5. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
6. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
7. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อ

เวลำ 
EPA 10   
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 05 / 06 /07 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) .....................................................(ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 08 : Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตดั EPA 1  

1 ประวัติ,ตรวจร่ำงกำย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปญัหำ และ ข้อควรระวังด้ำนผูป้่วย กำรผ่ำตัดและกำรระงับ
ควำมรูส้ึกได้ แต่ไมค่รบถ้วน 

4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย และ Lab ครบถ้วน สำมำรถสรุปปญัหำและข้อควรระวังได้ครบทุกดำ้น 
2. กำรเตรยีมผูป้่วยก่อนผ่ำตัด  EPA 1 

1 พบจุดบกพร่องที่ส ำคัญในกำรเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในกำรเตรียมผู้ป่วย 

3 สำมำรถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรผำ่ตัดไดด้ี  
3. Choice of anesthesia             EPA 2    

1 ไม่ทรำบว่ำควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไมส่ำมำรถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทรำบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทรำบข้อดี ข้อเสียและปัญหำที่อำจเกดิขึ้นมีทำงเลือกอื่นเตรียมไว ้
4.กำรเตรียมอุปกรณ์และยำ ส ำหรับกำรระงับควำมรู้สึก EPA 3  

1 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ส ำคญั ท ำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขำดอุปกรณ์หรือยำที่ควรมตีำมมำตรฐำน 

3 มีอุปกรณ์และยำครบตำมมำตรฐำน 

4 เตรียมครบตำมมำตรฐำน มีอปุกรณ์และยำเพิ่ม ส ำหรับแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 
5 กำรให้ยำระงับควำมรู้สึกในช่วง induction  EPA 2,4,6 

1 ไม่ทรำบชนิดและขนำดยำที่เหมำะสม  

2 ทรำบชนิดยำแต่ให ้dose ไม่เหมำะสม  

3 สั่งยำได้เหมำะสม  
6. สำมำรถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อุปกรณ ์ EPA 4,5,6 

  1ไม่ทรำบว่ำต้องประเมิน 

2ทรำบว่ำต้องประเมิน แต่ประเมินผิด 

 3ประเมินได้ถูกต้อง แตไ่มส่ำมำรถแแก้ปัญหำได้ กรณีใส่อุปกรณไ์ม่เข้ำ 

4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปญัหำได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้ำ 
7 กำรควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction     EPA 4,6 

 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นำนเกิน 3 นำที 

 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นำนเกิน 3 นำที 
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 3 สำมำรถปรับยำและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภำยใน 3 นำที 
8 กำรดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)     EPA 4,6,7,8 

 1 ไม่ทรำบกำรประเมิน  

 2 ทรำบแต่ประเมินผดิ 

 3 ทรำบวิธีกำรประเมิน แต่ไม่สำมำรถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli 

 4 สำมำรถปรับ anesthetic depth ได้เหมำะสมตำม surgical stimuli  
9.กำรให้สำรน้ ำระหว่ำงกำรผ่ำตัด EPA 4 

 1ไม่สำมำรถเลือกชนิดและปริมำณที่เหมำะสม ไมรู่้ข้อบ่งช้ีและข้อควรระวังของสำรน้ ำที่ใช้ 

2สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม แตไ่ม่ทรำบข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 

3สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม ทรำบถึงข้อบ่งช้ี แต่ไม่ทรำบข้อควรระวัง 

4สำมำรถเลือกชนิดและปรมิำณได้เหมำะสม รวมถึงข้อบ่งช้ีและข้อควรระวัง 
10. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตัด   EPA 2,4 

 1 ไม่ทรำบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บำงส่วน 

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

 1 ไม่ทรำบเทคนิคกำรถอดอุปกรณ ์

2 สำมำรถบอกข้อดี ข้อเสยี ของกำรถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไมค่รบ 

3 สำมำรถบอกข้อดี ข้อเสยี ของกำรถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยังไมเ่หมำะสม 

 4 สำมำรถบอกข้อดี ข้อเสีย ของกำรถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมำะสม 
12.ส่งต่อข้อมูลที ่PACU EPA 4,9 

 1ส่งต่อข้อมูลได้อย่ำงไมเ่ป็นระบบ 

2สำมำรถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่มต่ระหนักถึงปัญหำ 

3สำมำรถส่งต่อข้อมูลที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ พร้อมบอกภำวะที่ต้องเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
13. สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลัง  EPA 7,10 

 1ไม่สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลัง 

2 ล ำดับควำมส ำคัญได้บำ้ง ยังต้องปรับปรุง 

3 สำมำรถล ำดับควำมส ำคญัก่อนหลังไดด้ ี
14. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย EPA 9,10 

1 ไม่สื่อสำรกับผูป้่วย 

2 สื่อสำรกับผู้ป่วยด้วยภำษำที่ไม่เหมำะสม 

3 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม แต่ไม่แสดงถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสำรกับผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม และแสดงให้เห็นถึงควำมเห็นอกเห็นใจ 
15. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน     EPA 9,10 

 1ไม่สื่อสำรกับผูร้่วมงำน 
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2 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ดเีป็นสว่นใหญ่ 

4 สื่อสำรกับผู้ร่วมงำนได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลำ 
16. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น EPA 7 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้น 

 2 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำได้อยำ่งเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ 

 3 ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม 

 4 แก้ไขปัญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ของตนเอง และได้ปรกึษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม 

 5 แก้ไขปัญหำไดด้ีเหนือควำมคำดหมำย 
17. ควำมรับผิดชอบ:งำนท่ีได้รับมอบหมำย  ควำมตรงต่อเวลำ EPA 10 

 1ไม่รับผดิชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รบัมอบหมำย 

2 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยได้บำงส่วน 

3 รับผิดชอบในหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ที ่
 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตัวบรรจง)  
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and Assessment of Clinical skills and EPA 09 : Anesthesia for pediatric 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน............................................................. วันที่........................................ 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 2   
2.1 General preparation    
2.2  Specific preparation    
2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific consideration EPA 1   

4.1 Anatomy       
4.2 Physiology    
4.3 Disease specific consideration    

5. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 2,3   
5.1 อุปกรณ ์    
5.2 ยำ    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง(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 ยำ: ชนิดและขนำด    

6.1.2 Airway management    
6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยำ    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 09 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์).......................................................(ตัวบรรจง) 
 
  

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    

6.1.5 Emergence     
6.2 Regional anesthesia (combine)    

6.2.1 Technique    
6.2.2 ยำ: ปริมำณและชนิด    

7. Postoperative EPA 3,4,6,7,8,9   
7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 กำรดูแลควำมปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 10 : Intracranial surgery 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1ครั้ง 
 
ช่ือแพทย์ประจ ำบ้ำน...................................................................  วันท่ี........................................ 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /ไม่
ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย (neurologic and other)    
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมก่อนผ่ำตัด EPA 1   
2.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation (include ICU)    
2.2  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. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
5.1 อุปกรณ ์    
5.2 ยำ    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง(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 ยำ: ชนิดและขนำด    

6.1.2 Airway management     
6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยำ    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic    



125 

 

หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 10 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)........................................................(ตัวบรรจง) 
  

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    
6.1.4.7 Management of complications : VAE, 

bleeding, brain edema, ruptured 
aneurysm, etc. 

   

6.1.5 Emergence (early/late)    
7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 กำรระงับปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 11 : Anesthesia for airway procedure 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.................................................  วันที่................................................. 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA    
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด 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 และกำรวำงแผนส ำรอง    
4.2 ภำวะแทรกซ้อนขณะท ำ airway procedure    

5. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
5.1 อุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ airway management    
5.2 ยำ    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง(general & specific monitoring)    

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

6.1.1 Induction     
6.1.1.1 Technique และกำรประสำนงำนกับ

ศัลยแพทย ์
   

6.1.1.2 ยำ: ชนิดและขนำด    
6.1.2 Airway management    
6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยำ    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 11 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง) 
 
  

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.5 Emergence     

6.1.5.1 Airway patency    
7. Postoperative EPA 4,9   

7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 กำรดูแลควำมปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 12 : Painless labor 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วันที่.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรท ำ painless labor EPA 1,9   
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรท ำ painless labor EPA 1,9   
2.1 กำรให้ข้อมูลผู้ป่วย (บอกข้อดี/ข้อเสีย. วิธีกำรท ำ และ

ภำวะแทรกซ้อน) 
   

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. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
5.1 อุปกรณ:์ resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 
   

5.2 ยำ: LA and adjuvants    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง: 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 ยำ: ชนิดและปริมำณadjuvants (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    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 12 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง) 
 
  

injection, high or total spinal, incomplete 
block, wet tap 

6.1.9 Management for conversion to c/s    
7. Postpartum EPA 4,9   

7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปหลังกำรคลอด    
7.4 กำรดูแลและแกไ้ขภำวะแทรกซ้อน    
7.5 กำรดูแลควำมปวด    

8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and Assessment of Clinical skills and EPA 13 : Anesthesia for neonatal / 
infant surgery 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 2 : 1 ครั้ง 
 
ช่ือแพทย์ประจ ำบ้ำน..........................................  วันท่ี.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1. ประวัติ     
1.2. ตรวจร่ำงกำยที่ส ำคญั    
1.3. กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.4. สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
10.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation    

10.2  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. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
5.1. อุปกรณ:์ mask, blade, ET ขนำดที่เหมำะสม, anesthetic 

circuit 
   

5.2. ยำ    
5.3. กำรเฝำ้ระวัง (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. ยำ: ชนิดและขนำด    

6.1.2. Airway management: mask, ET    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยำ    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 13 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์)..................................................(ตัวบรรจง) 
 
  

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. ยำ: ปริมำณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8   
7.1. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2. กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3. กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5. กำรดูแลควำมปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 14 : Anesthesia for open cardiac surgery   

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1,2   
1.1 ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด 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 considerationsตำมโรคของผู้ป่วย 
4.2 กำรดูแลผู้ป่วยตำมขั้นตอนก่อนเริม่ CPB 
4.3 กำรดูแลผู้ป่วยในช่วง CPB 
4.4 กำรดูแลผู้ป่วยหลังออกจำก CPB 

EPA 2,4   

5. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 1,2,3,4   
5.1 อุปกรณ ์    
5.2 ยำ    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง(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 ยำ: ชนิดและขนำด    

6.1.2 Airway management    
6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยำ    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3 Transfusion management    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 14 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

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

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 ยำ: ปริมำณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,7,8,9,10   
7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 กำรดูแลควำมปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 15 : Thoracic anesthesia  
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันที่.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /ไม่
ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
1.1  ประวัติ ตรวจร่ำงกำย     
1.2 กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร (รวมถึง PFT)    
1.3 สำมำรถสรปุปัญหำผู้ป่วยได ้    

2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด EPA 1   
2.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation    
2.2  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific considerations EPA 2   

4.1 กำรปรับ ventilator setting ระหว่ำงกำรท ำ one lung 
ventilation 

   

4.2 กำรดูแลและแกไ้ขปัญหำ hypoxemia ระหว่ำงท ำ one lung 
ventilation 

   

5. กำรเตรียมอุปกรณ์และยำส ำหรับกำรระงับควำมรูส้ึก EPA 3   
5.1 อุปกรณ ์    
5.2 ยำ    
5.3 กำรเฝำ้ระวัง(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 ยำ: ชนิดและขนำด    

6.1.2 Airway management และกำรตรวจสอบต ำแหน่ง 
double lumen tube 

   

6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยำ    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม EPA 15 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = 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 ยำ: ปริมำณและชนิด 

 
   

7. Postoperative EPA 4,8,9   
7.1 กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย    
7.2 กำรส่งต่อข้อมลู    
7.3 กำรดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 กำรดูแลควำมปวด    
8. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำน EPA 9,10   
9. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปญัหำที่เกิดขึ้น EPA 7   
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรตรงต่อเวลำ EPA 10   
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

Assessment of Clinical skills and EPA 16 : Acute postoperative pain : PCA 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน....................................................... วันที่.................................................... 
 

 ไม่ท ำ / 
ท ำไม่ถูก 

ท ำได้ไม่
ครบถ้วน 

ท ำได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. สำมำรถเลือกผู้ป่วยท่ีเหมำะสมกับกำรใช้เครื่อง PCA ได ้    

2. อธิบำยขั้นตอนกำรใช้ ข้อควรระวงัในกำรใช้ให้กับผู้ป่วยได ้    

3. สำมำรถเลือกยำและตั้ง setting เครื่องได้เหมำะสมกับผู้ป่วย    

4. สำมำรถเขียนใบ order ในกำรตั้ง PCA และกำรเฝ้ำระวังภำวะที่อำจเกิดขึ้นได้    

5. สำมำรถติดตำมและประเมินอำกำรปวดของผู้ป่วยได้    

6. สำมำรถให้กำรรักษำได้อยำ่งเหมำะสมเมื่อมีภำวะแทรกซ้อนเกดิขึ้น    

7. สำมำรถให้กำรแก้ไขเบื้องต้นได้เมือ่เครื่อง PCA มีปัญหำ    

8. สำมำรถสื่อสำรกับแพทย์ผำ่ตัด และพยำบำลประจ ำตึกในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่อง PCA    

9. สื่อสำรกับผู้ป่วยและญำตดิ้วยวำจำและท่ำทำงที่เหมำะสม    
 
เกณฑผ์่ำน : ท ำได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตัวบรรจง) 
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หลักสูตรแพทย์ประจ ำบำ้นสำขำวิสัญญีวิทยา                                  กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    

 
Assessment of Clinical skills and EPA 17 : Cancer pain / neuropathic pain 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องไดผ้ลประเมินอย่ำงน้อยระดับ 2 : 1 ครั้ง 
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...........................................  วันที่.................................................... 
 
 ไม่ท ำ / 

ท ำไม่ถูก 
ท ำได้ไม่
ครบถ้วน 

ท ำได้
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ซักประวัติอำกำรปวดและประเมินอำกำรปวดเบื้องต้นได ้    
2. ตรวจร่ำงกำยเพื่อประเมินอำกำรปวดเบื้องต้นได ้    
3. จ ำแนกชนิดของอำกำรปวดเบื้องตน้ได ้    
4. เลือกใช้ยำในกำรรักษำเบื้องต้นไดอ้ย่ำงเหมำะสม     
5. ทรำบภำวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจำกยำและสำมำรถให้กำรรักษำเบื้องต้นได ้    
6. สำมำรถติดตำมและประเมินอำกำรปวดของผู้ป่วยได้ หลังจำกไดร้ับกำรรักษำ    
7. สำมำรถให้ค ำแนะน ำผู้ป่วยและญำติเกี่ยวกับกำรใช้ยำและภำวะไมพ่ึงประสงค์ที่

อำจเกิดขึ้นได ้
   

8. สื่อสำรกับผู้ป่วยและญำตดิ้วยวำจำและท่ำทำงที่เหมำะสม    
 
เกณฑผ์่ำน  : ท ำได้ถูกต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวกที่ 6 
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิสัญญีวิทยา 
 
กำรประเมินเพ่ือวุฒิบัตร ประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ 
1.1. ผ่ำนกำรฝึกอบรมครบตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรม  
1.2. กองวิสัญญีฯ เห็นสมควรให้เข้ำสอบ 

2. เอกสำรประกอบ  
2.1. เอกสำรรับรองประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติจำกสถำบันฝึกอบรมตำมที่ก ำหนด  
2.2. บทควำมงำนวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย

ในมนุษย์  
2.3. เอกสำรรับรองกำรปฏิบัติงำนตำมแฟ้มสะสมผลงำน  

3. กำรสอบประกอบด้วย 
3.1. กำรสอบภำคทฤษฎี 
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ 40 และ 

clinical sciences ร้อยละ 60) ให้สอบเมื่อผ่ำนปีกำรฝึกอบรมที่ 2 หำกสอบผ่ำนเกณฑ์แล้วไม่ต้อง
สอบอีก หำกสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องสอบแก้ตัวเมื่อสิ้นปีกำรฝึกอบรมที่ 3 หรือจนกว่ำจะสอบผ่ำนตำม
เกณฑ์ 

- อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อ
สิ้นสุดปีกำรฝึกอบรมที่ 3 สำมำรถสอบได้แม้ว่ำยังสอบปรนัยไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

3.2. กำรสอบภำคปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
- กำรสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเมื่อสิ้นสุดปีกำรฝึกอบรมที่ 3 
- ผลกำรปฏิบัติงำนจำกสถำบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio)  

        3.3    กำรสอบปำกเปล่ำ สอบเมื่อสิ้นสุดปีกำรอบรมที่ 3 
        3.4    กำรประเมินผลงำนวิจัย  
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ภาคผนวกที ่7 
การช่วยเหลือเมื่อแพทย์ประจ าบ้านเกิดภาวะวิกฤติ 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญีวิทยำ กองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
ก ำหนดนิยำมของค ำว่ำ “ภาวะวิกฤติทางวิชาชีพ” ไว้ดังนี้ 

1. อุบัติกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลเสียอย่ำงรุนแรงต่อผู้ป่วย ต้องรำยงำนให้ประธำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมฯ ทรำบ
ทันที มีดังต่อไปนี้ 

1.1  ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำผู้ป่วยมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยต่อตนเองหรือต่อผู้อ่ืน ได้แก ่มีควำมคิด
ท ำร้ำยตนเอง หรือฆ่ำตัวตำย หรือควำมคิดท ำร้ำยผู้อ่ืน 
1.2  ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำผู้ป่วยมีภำวะควำมเจ็บป่วยทำงกำยร้ำยแรงต่อชีวิต 

2. อุบัติกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลเสียที่ไม่รุนแรงต่อผู้ป่วย ต้องรำยงำนให้อำจำรย์ประจ ำแต่ละชั้นปีทรำบทันที 
และหำกเกิดข้ึนจ ำนวน 3 ครั้งขึ้นไปต้องรำยงำนให้ประธำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมฯ ทรำบ 

 
กองวิสัญญีฯ จัดกระบวนกำรในกำรช่วยเหลือดูแลซึ่งด ำเนินกำรโดยอำจำรย์ประจ ำแต่ละชั้นปี และอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ดังนี้ 

1.  กรณีท่ีเป็นอุบัติกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลเสียอย่ำงรุนแรงต่อผู้ป่วยต้องเข้ำไปช่วยเหลือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
และต้องรำยงำนประธำนหลักสูตรทรำบทันที 
2.  กรณีท่ีเป็นอุบัติกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลเสียที่ไม่รุนแรงต่อผู้ป่วย ให้เข้ำไปช่วยเหลือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
3.  บทบำทในกำรช่วยเหลือส ำหรับอำจำรย์ ได้แก่ 

      3.1  ติดตำม สอบถำม ค้นหำสำเหตุของปัญหำ 
  3.2  แนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข และติดตำมจนจบปัญหำ หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชำญ 
  3.3  สะท้อนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนทรำบถึงสำเหตุของปัญหำ และช่วยกันคิดวิธีกำรแก้ไข และกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ ำในอนำคต 
  3.4  แนวทำงกำรเฝ้ำติดตำม และประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพจิตทั้งด้ำนพฤติกรรม และด้ำน
อำรมณ์ของแพทย์ประจ ำบ้ำนหลังเกิดเหตุกำรณ์ ซึ่งหำกมีผลกระทบให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือผ่ำนระบบ
ส่งเสริมสุขภำพจิต 

 
ระหว่ำงกำรฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญีวิทยำ กองวิสัญญีฯ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ หำก
เกิดภำวะวิกฤติขึ้น ทำงคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ จะเชิญผู้แทนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำ โดยผู้แทนข้ึนอยู่กับปัญหำที่เกิดข้ึน ได้แก่ 

1. หำกเป็นปัญหำส่วนตัว จะเชิญครอบครัวให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ 
2. หำกเป็นปัญหำกำรท ำงำนที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรฝึกอบรม จะเชิญผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน 

และอำจจะรวมถึงครอบครัวให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ 
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ภาคผนวกที ่8 
แนวทางในการด าเนินการตรวจสอบผลการสอบ/การอุทธรณ์ 
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แนวทางการร้องเรียนเรื่องการศึกษา 
แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถร้องเรียนเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมตำงช่องทำงต่ำงๆดังนี้ 
 

ท ำเรื่องแจ้งประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนวิสัญญี 
 
 

ประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ สอบถำมปัญหำภำยใน 5 วัน 
 
 

ประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ สอบสวนและ 
แจ้งอำจำรย์ผู้ดูแลรำยวิชำให้ตรวจสอบภำยใน 5 วัน 

 
 

อำจำรย์ผู้ดูแลรำยวิชำตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนและเกรด 
 
 

คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ ประชุม 

 
 

ประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ และอำจำรย์ผู้ดูแลรำยวิชำ 
ชี้แจงผลกำรตรวจสอบให้แพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบ  

หำกมีกำรแก้ไขผลกำรสอบประธำนกำรศึกษำหลักสูตรฯจะเป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หำกมีข้อสงสัยแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถกำรด ำเนินกำรอุทธรณ ์(เพิ่มเติม) ถึง ผอ.รพ.รร.6 
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แนวทางในการด าเนินการอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ :  

- แพทย์ประจ ำบ้ำนท ำค ำร้องเรียนเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อของตนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบเหตุแห่ง
กำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ดังกล่ำว  

- ห้ำมมิให้แพทย์ประจ ำบ้ำนร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หนึ่งร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แทน
ตน  
 

 


