
 

 

หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวชิาวสัิญญีวทิยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาฉบับ พ.ศ. 2560 

 
1.หลกัสูตร  

(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
(ภาษาองักฤษ)  Maharat Nakhon Ratchasima Anesthesia Residency Training Curriculum 

 
2. ช่ือวุฒิบัตร  

ช่ือเตม็ 
 (ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา  
(ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Board of Anesthesiology  
ช่ือยอ่ 
           (ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาวสิัญญีวทิยา  
           (ภาษาองักฤษ)  Diploma Thai Board of Anesthesiology  
 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

    ภาควชิาวสิัญญีวทิยาก าหนดพนัธกิจดา้นการศึกษาของหลกัสูตร         
  “ ผลิตวิสัญญีแพทยท่ี์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยค านึงถึงความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกบันโยบายด้านบริการสุขภาพของ
ประเทศ เพื่อพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูงให้เป็นไปอย่างเต็ม
ศกัยภาพ ” 
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5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

 แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวสิัญญีวทิยาตอ้งมีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถขั้น 

ต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี  
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

1.1 มีทกัษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลงัผ่าตดั และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ 
ระงบัความรู้สึก  
1.2  มีทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวงัระหว่างการระงบัความรู้สึกในผูป่้วย
โรคต่างๆ  
1.3  มีทกัษะในการดูแลทางเดินหายใจ (Airway Management)  
1.4  มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย (Cardiopulmonary Resuscitation) 
1.5  มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวกิฤติ และ การบ าบดัทางระบบหายใจ (Respiratory Care) 
1.6  มีทกัษะในการดูแลและรักษาความปวด 

2) ความรู้  ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  

(Medical knowledge and Skills)  
2.1 เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิัญญีวทิยา  
2.2  มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวสิัญญีวทิยา  

3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพฒันาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement)  
3.1 ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 
3.2 วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์
3.3 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

4) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
4.1 น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ 
4.3 ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ   
      และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
4.4  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

        4.5 เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางวสิัญญีวทิยา  
5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
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5.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน  
5.2 มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills)   
5.3 มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
    (Continuous Professional      Development)  
5.4 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
5.5 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-Based Practice)  

6.1 มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   

6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

6.3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดูแล 
รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ  

องค์ประกอบ ก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงคด์า้น 

จ าเพาะ 

1. Patient Care 
2. Medical Knowledge and Skills 
3. Practice-based Learning and Improvement 

ทัว่ไป 

4. Interpersonal and Communication Skills 
5. Professionalism 
6. System-based practice 

 

 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
 6.1 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 เน้ือหาของการฝึกอบรมเป็นไปตามหลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรการแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ฉบบั พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย  

      6.1.1. ความรู้พืน้ฐานของวสัิญญวีิทยา และระบบทีเ่กี่ยวข้อง  ภาคผนวกท่ี 3   
I   BASIC SCIENCES ประกอบดว้ย Anatomy, Physiology, Pharmacology, Applied physics, Biochemistry  
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II  CLINICAL SCIENCE ประกอบดว้ยPreoperative evaluation and preparation, General anesthesia , Regional 

anesthesia, Fluid management, Airway management, Positioning  and potential injuries, Monitorings, Special 

Techniques, Postoperative care, Cardiopulmonary resuscitation, Organ-based diseases, Clinical subspecialties, 

Anesthesiologist non-technical skills( ANTS), Professionalism, Quality and safety, Anesthetic records, Costs 

of medical/anesthesia care,  Research methodology   

    
   6.1.2 โรคหรือภาวะของผู้ป่วย และหัตถการทางวสัิญญีวิทยา  

 โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น 

 ระดบัท่ี 1 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ/หรือ

     มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งดูแลรักษาได ้ 

ระดบัท่ี  2  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมีความ 

    ส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดบัท่ี  3  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 

     อาจดูแลรักษาได ้  

  หัตถการทางวสัิญญวีิทยา แบ่งเป็น 
    ระดบัท่ี 1    หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้ตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง 
    ระดบัท่ี 2    หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 
    ระดบัท่ี 3   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้(ช่วยท าหรือไดเ้ห็น) 
       ตามท่ีก าหนดใน clinical skills, procedural skills ดา้นต่างๆ ของหลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
เพื่อวุฒิบตัรการแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. 2560  ภาคผนวกท่ี 4 
  6.1.3. การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวสัิญญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ 

     1. การประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการระงบัความรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation and preparation) 
     2. การวางแผนและดาเนินการดูแลผูป่้วยระหวา่งการระงบัความรู้สึก (Provide plan and conduct of anesthesia) 
     3. การใชแ้ละแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยและเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง (Use and interpret anesthetic 
      monitoring and equipment) 
     4. การดูแลผูป่้วยระหวา่งและหลงัการระงบัความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care) 
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     5. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway) 
     6. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวสิัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 
     7. การจดัการภาวะวกิฤต (Manage crisis situation) 
     8.  การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการระงบัความรู้สึกหรือระหวา่งการผา่ตดั  
      (Manage peri-anesthetic /peri-procedural complications) 
    9. การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม  
      (Demonstrate communication and team working skills) 
     10.  การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค  
    (Demonstrate professionalism and non-technical skills) 

       6.1.4 การท าวจัิย  
  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูว้จิยัร่วมในระหวา่งการปฏิบติังาน 3 ปี            
 โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ คุณลกัษณะของงานวจิยั ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัส าหรับการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 
 และ กรอบการด าเนินงานวจิยัในเวลา 3 ปี ของการฝึกอบรม ดงัแสดงในหลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ า 
 บา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา ราชวทิยาลยัวสิัญญี 
     แพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคผนวกท่ี 5  

    6.1.5  การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ   

  จะตอ้งมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร  การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ ความเป็นมืออาชีพการบริบาลโดยมี

ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง พฤตินิสัย จริยธรรมการแพทย ์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการพฒันาตนเองและการ

เรียนรู้จากการปฏิบติั มีการประเมินองคร์วม Entrustable Professional Activities และ direct observe procedural skills  

ภาคผนวกท่ี 6  

 

6.2 วธีิการให้การฝึกอบรม 

แผนการสอนทฤษฎ ี 

      จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไดเ้รียนเน้ือหาจากซีดี Interhospital lecture จากคณาจารยป์ระจ าภาควชิาวสิัญญีวทิยาใน 

ส่วนกลางทุกวนัองัคาร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม 
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 แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

ภาควชิาฯ วางแผนการฝึกอบรมใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไดมี้โอกาสสัมผสัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน

สาขาวชิาหรือหน่วยต่างๆ อยา่งเท่าเทียม  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แพทย์ประจ าบ้าน ปีที1่  ปีที2่  ปีที3่   แพทย์ประจ าบ้าน ปีที1่  ปีที2่  ปีที3่  

สาขาวชิา/เวลา เดือน  เดือน  เดือน   สาขาวชิา/เวลา เดือน  เดือน  เดือน  

Eye  1 0 0.5  Painless  0  0.5  0.5 

Orthopedics  1 1 1   Trauma  0.5  0.5  0 

ENT  1 0 0.5   Inhalation RAMA 0 1 0  

CVT  MHR 0.5 0 1  Neurosurgery  1 0 1 

CVT Siriraj 0 1 0 Neuro Siriraj  0 1 0 

Plastic  1  0  0   Outside OR  RAMA 0  0  1  

Urology  1  0 0   GI  0.5  0.5  0 

General/Vascular  1  0.5 1  Acute pain Siriraj 0  1  0  

Pediatric  1 0  1   Chronic Pain RAMA 0  0 1  

Children hospital  0  1  0   Chest/cardio  0  1 0  

ICU RAMA 0  1  1   Research 0.5 0.5 0 

OB-Gyn  2 1.5 1.5   Elective  0 0  1  

     Sum  12 12  12 
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เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้จึงจดัวธีิการใหก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของการฝึกอบรม และ 

การวดัและประเมินผล ตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
1.3 กลยุทธ์การประเมนิผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

1.1.1 มีทกัษะในการดูแลดา้นวิสัญญีวิทยา 

ตั้ งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลงัผ่าตดั และ 

ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก 

1.1.2 มีทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบ 

ทั่วไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวงัระหว่าง 

การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยโรคต่างๆ  

 

1.2.1 ปีท่ี 1 เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวิสัญญีระดบัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 

ผูป่้วยท่ีมารับการผ่าตดัทั่วไป ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรม 

กระดูก ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง โสต ศอ นาสิก จกัษุ  
สูติ-นรีเวชวทิยา  
1.2.2 ปีท่ี2,3 เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวสิญัญีระดบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ 

ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยท่ีมารับการผ่าตดัศลัยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และ 

ทรวงอก ศัลยกรรมประสาท สูติ-นรีเวชวิทยา การดูแลผูป่้วยทาง 

วสิญัญีนอกหอ้งผา่ตดั การดูแลผูป่้วยวกิฤต  

1.3.1 การสังเกตการ 

ปฏิบติังานในสถานการณ์ 

จริง  EPA1-17  DOPs 1-8  
1.3.2 การสอบขอ้เขียน  
MCQ OSCE SAQ  
1.3.3 การสอบปากเปล่า  

 

1.1.3 ทักษะในการดูแลทางเดินหายใจ 

(Airway management)  
1.2.3 ช่วงปฏิบติังานจะมีอาจารยดู์แลและสอนอยา่งใกลชิ้ดในการ

ปฏิบติักบัผูป่้วยจริง  

1.1.4 ทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย  
1.2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบติัการให้แพทยป์ระจ าบ้านปีท่ี1 ในช่วง

ปฐมนิเทศของโรงพยาบาล 

1.1.5 มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วย
วิกฤต และการบ าบัดทางระบบหายใจ

(respiratory care) 
 

1.2.5 จดัให้แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนไดผ้่านหน่วยบ าบดัทางระบบ
หายใจในโรงเรียนแพทย ์1 เดือน ในปีท่ี 2 
1.2.6 เวยีนเขา้ฝึกประสบการณ์ท่ีหออภิบาลผูป่้วยวิกฤตในโรงเรียน

แพทยปี์ละ 1 เดือน ในปีท่ี 2 และ 3 
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1.1.6 ทักษะในการดูแลและรักษาความ 

ปวด 

1.2.7  การดูแลและรักษาความปวดเฉียบพลนั แพทย ์
ประจ าบ้านจะได้วนไปปฏิบัติงาน เ รียน รู้และฝึก

ประสบการณ์ในโรงเรียนแพทยเ์ป็นเวลา 1 เดือน ในปีท่ี 2  
1.2.8  การดูแลและรักษาความปวดเร้ือรังแพทยป์ระจ าบา้นจะได้

วนไปปฏิบติังาน เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนแพทยเ์ป็น

เวลา 1 เดือน ในปีท่ี 3 

 

 
2) ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and  
Skills)  

2.1 มาตรฐานการเรียนรู้  2.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
2.3 กลยทุธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของ 

ร่างกายและจิตใจท่ีเ ก่ียวข้องกับวิสัญญี 

วทิยา  

2.2.1 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี1 เรียนและปฏิบติังานในสาขาวิสัญญี

วทิยา ทัว่ไป   

2.3.1 การสอบขอ้เขียน   
MCQ OSCE SAQ 
2.3.2 การสอบปากเปล่า 

2.3.3 การสงัเกตการ 
ปฏิบติังานในสถานการณ์ 
จริง  

2.1.2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และ 

เช่ียวชาญในสาขาวสิญัญีวทิยา  
2.2.2 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี1, 2 และ 3  เรียนและปฏิบติังานใน 

สาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของวสิญัญีวทิยา   

 
2.2.3 แพทยป์ระจ าบา้นทุกคน เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น 

Interesting case, MM conference, Journal club และไดฝึ้กหัตถการ 

และ เคร่ืองมือใหม่ๆท่ีใชใ้นวสิญัญีวทิยา   

2.3.4 การน าเสนอ ขอ้มูล

ผูป่้วย และอภิปราย ปัญหา

ในกิจกรรมวชิาการ  
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3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพฒันาตนเอง (Practice-Based Learning and Improvement)  

3.1 มาตรฐานการเรียนรู้  3.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
3.3 กลยทุธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

3.1.1 ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละ 

สาธารณสุขได ้ 
3.2.1 ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั/ร่วม  

3.3.1 การติดตามการ

ด า เ นิ น ง า น วิ จั ย ต า ม

เป้าหมาย และเวลา  

3.1.2 วิพากษ์บทความและงานวิจัย

ทางการแพทย ์ 

3.2.2 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง พ้ืนฐานวธีิวจิยั และฝึกน าเสนอ 

ขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น journal 

club,  topic review เป็นตน้  

3.3.2 การประเมินวิพากษ ์

บทความและงานวิจยั ทาง

การแพทย ์ 

3.1.3 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ย 

ตนเองจากการปฏิบติั  

3.2.3 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม    

สหวชิาชีพ และบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สมบูรณ์  

3.3.3 การสงัเกตการ 
ปฏิบติังานในสถานการณ์ 
จริง 

 

4) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้  4.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
4.3 กลยทุธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

4.1.1 ทกัษะการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและ 

อภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4.2.1 ฝึกน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม 

วชิาการ เช่น case conference เป็นตน้  

4.3.1 การน าเสนอ ขอ้มูล

ผูป่้วย และอภิปราย ปัญหา

ในกิจกรรมวชิาการ  

4.1.2 ทักษะการถ่ายทอดความรู้และ

ทกัษะหัตถการ ให้แพทยน์ักศึกษาแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์ 

4.2.2 ปฏิบติังานและร่วมสอน นกัศึกษาวิสัญญีพยาบาล และ

แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง  
4.3.2 ประเมิน 360o 
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4.1.3 ทกัษะการส่ือสารให้ขอ้มูลแก่ญาติ 

แ ล ะ ผู ้ ป่ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี 

ประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ 

ตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4.2.3 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การส่ือสารให้ขอ้มูลแก่

ญาติ และผูป่้วย  

4.3.3 เข้าร่วมอบรมการ 

ส่ือสารให้ข้อมูลแก่ญาติ 

และผูป่้วย  
4.3.4 สอบ OSCE   

4.1.4 มนุษยสัมพันธ์ท่ี ดีท างานกับ 

ผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4.2.4  ฝึกปฏิบติัในการท างานร่วมกบัผูร่้วมงานทุกระดบั  4.3.5 ประเมิน 360o 

4.1.5 ทกัษะการเป็นท่ีปรึกษาและให ้

ค าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน 
โดยเฉพาะทางวสิญัญีวทิยา  

4.2.5 แพทยป์ระจ าบา้นไดฝึ้กปฏิบติัโดยเป็นท่ีปรึกษา และ

ใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วย แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืนท่ีส่งผูป่้วยมา

ปรึกษา 

4.3.6 ป ร ะ เ มิ น แ พ ท ย์

ประจ าบา้นจากการ 

ปฏิบติังานในสถานการณ์ 

จริง 

 

    5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)   

5.1 มาตรฐานการเรียนรู้  5.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
5.3 กลยทุธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

5.1.1 คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดี 
ต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงานเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 

และชุมชน  
5.2.1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองจริยธรรมทางการแพทย ์ 

5.3.1 การเขา้ร่วมอบรม 

จริยธรรมทางการแพทย ์ 

5.1.2 ทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-

technical skills)    
5.2.2 พฒันาให้มีเจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย โดย 

เขา้อบรม Counselling, Anesthesia Non-Technical Skills  
5.3.2  ประเมิน ANTS  

5.1.3 ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันา 
ไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development)  

5.2.3 ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั/ร่วม  

5.3.3 การติดตามการ ด าเนิน

งานวิจัยตามเป้าหมาย และ

เวลา  

5.1.4 ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ 

มอบหมายและ ค า นึงถึงผลประโยชน์ 

ส่วนรวม  

5.3.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของภาควิชาและ

โรงพยาบาลฯ  

 5.3.4 การติดตามความ 
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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6) การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 

6.1 มาตรฐานการเรียนรู้  6.2 วธีิการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
6.3 กลยทุธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

6.1.1 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบ 

พฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

6.2.1 การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient  

safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและ

ความปลอดภยัทางวิสัญญี, การดูแลและใชเ้คร่ืองมือดา้นวิสัญญี

อยา่งมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย ์ 
6.2.2 แพทยป์ระจ าบา้นน าเสนอการคิดวิเคราะห์โดยระบบ เพื่อ

ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นโดยใช ้case MMท่ีน าเสนอ 

6.3.1 อัตราการเข้าร่วม 

กิ จ ก ร ร ม ร ะ บ บ พัฒ น า 

คุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย 

6.3.2 ประเมินผลการ

น าเสนอในท่ีประชุม  

6.1.2 ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม    
(Cost Consciousness Medicine) และ 

สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยให ้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได ้

ตามมาตรฐานวชิาชีพ  

6.2.3 แพทยป์ระจ าบา้นมีการน าเสนอรายละเอียดในการดูแลผูป่้วย 

รวมถึงการอภิปรายในเร่ืองการปรับเปล่ียนวิธีดูแลผูป่้วยให้เขา้กบั

บริบทของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.3.3 ประเมินผลการ 

น าเสนอในท่ีประชุม  

6.1.3 มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของ 

ประเทศ  

6.2.4 มีการเรียนรู้เร่ืองระบบสุขภาพของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

วสิญัญีและน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น สิทธิของผูป่้วย สิทธิการ

รักษา 

6.3.4 ประเมินผลการ 

น าเสนอในท่ีประชุม 

 

6.3  จ านวนปีของการฝึกอบรม    

ภาควชิาฯ มีการปรึกษากบัคณาจารยใ์นภาควชิาฯ และมีการปรับระบบการเรียนโดยมีการขยายเวลา อยา่งต ่า 3 ปี 

เพือ่ใหส้ามารถพฒันาสมรรถนะต่างๆ ใหพ้ร้อม แต่สามารถขยายเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 5 ปี โดยดูจากการ

ประเมิน milestone ท่ีมีการท าไวแ้ละการประเมินอ่ืนๆ ในเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี 

 
6.4  การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

กระบวนการบริหารงานการศึกษา และมีการด าเนินการ ภาคผนวกท่ี 2  
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ภาควชิาฯ มีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการน าปัจจยัภายนอก ความคาดหวงัของบณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวทิยาลยัฯ  กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัภายใน นโยบายภาควชิาฯ ทรัพยากร  Core 

competency และใชย้ทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล และภาควชิามาเป็นกรอบในการจดัท าและบริหารหลกัสูตร 

โดยมีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ซ่ึงประกอบดว้ย ภาคผนวกท่ี 1 
    1. ประธานหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีและไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยั 
    2. กรรมการในหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3ปี  
    3. หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหารและการประเมินผล

ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม 
 

6.5  สภาวะการปฏิบัติงาน  
• กิจกรรมวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น  

เวลา/วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 

8.00-9.00 น.  
 

Basic&Clinical 
science   

(08.00-16.00น.) 

 

 
 

MM conference 

14.00-16.00 น. 
Afternoon 

report 

Topic review 

Journal club 

Interesting case  

 

 

• การอยูเ่วรแพทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งอยูเ่วรโดยเฉล่ียอยา่งต ่า 5 เวรต่อเดือนรายละเอียดดงั ภาคผนวกท่ี7 

การท างานในภาควชิาวสิัญญีวทิยา ยดึหลกัความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญัดงันั้น   

    แพทยป์ระจ าบา้นท่ีปฏิบติังานอยูเ่วรนอกเวลาตั้งแต่ เวลา 00:00-08:00 จะไม่ใหก้ลบัมาปฏิบติังานกบัผูป่้วย  
    โดยมีค่าตอบแทนใหแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้นอยา่งเหมาะสม อตัราเวรละ 1100 บาท/คน/เวร 

- การฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกัเช่นการลาคลอดบุตร,การเจ็บป่วย,การเกณฑ ์

ทหาร,การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง,การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร อนุญาตให้ลาคลอดไดไ้ม่เกิน 
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60 วนั ทั้งน้ีในการส่งสอบวุฒิบตัร ราชวิทยาลยัฯ ก าหนดผูมี้สิทธิเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร ตอ้งผา่นการฝึกอบรมใน

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 % ของการฝึกอบรม  

- เวลาในการฝึกอบรมเกิน 80% การส่งสอบวุฒิบตัรข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลงั

ปริญญา และหัวหน้าภาควิชาฯ  แต่จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมเพิ่มเติมในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานใน

แต่ละหน่วยเรียนรู้ไม่ถึง 80%  

• ในกรณีท่ีลาเกิน  80% ของระยะเวลาในการฝึกอบรมจะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบตัรตามเวลาท่ีก าหนด 
จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมจนครบ  

 
6.6) การวดัและประเมินผล 
• วตัถุประสงค ์

  เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการเรียนการ

สอนอยา่งต่อเน่ือง บนัทึกวิเคราะห์ สรุปผลขอ้มูล และ รวบรวมไวใ้น portfolio เพื่อให้ผูเ้รียน อาจารยท่ี์ปรึกษา

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร น ามาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของ

อาจารย ์

• ความครอบคลุมการวดัและประเมินผลครอบคลุมความรู้ ทกัษะและเจตคติ ประกอบดว้ย  

1. การวดัความรู้และทกัษะทางคลนิิก  แบ่งเป็น  
1.1.การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative Assessment) เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในการ 

เรียนทุกวนั เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาในการเก็บขอ้มูล ใชว้ิธีการ

และเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การซกัถาม case discussion ในช่วงเวลาปฏิบติังาน 

จริง และท าแบบทดสอบ ผา่นเคร่ืองมือ  

- แบบประเมินภาคปฏิบติัองค์รวม EPA  และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน าท่ี 

เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ 

ถูกตอ้ง   

- การสอบระหวา่งปี การสอบปรนยั การสอบปากเปล่าเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือและ ทดสอบ
ความรู้    
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- การใชแ้ฟ้มสะสมงาน portfolio เพื่อรวบรวมขอ้มูลขอ้สรุป และบนัทึกแนวทางปรับปรุงการเรียนท่ี 
มีการวางแผนร่วมกนัระหวา่ง แพทยป์ระจ าบา้น และ อาจารยท่ี์ปรึกษา   

1.2. การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน (Summative Assessment) เป็นการประเมินสรุปผลการ 

เรียนรู้ ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่น ควรไดรั้บการเล่ือนชั้นหรือไม่ หรือสามารถ จบ

หลกัสูตรหรือไม่   

 
2. การวดัเจตคติและความเป็นมืออาชีพในสาขาวสัิญญ ี
- ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
- ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  

โดยใชเ้คร่ืองมือ 
 แบบประเมินภาคปฏิบติัองคร์วม EPA ซ่ึงจะมีเคร่ืองมือวดัความเป็นมืออาชีพและ 

Non-technical Skill  รวมอยูด่ว้ย 

 การประเมิน 360 องศา 

 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ วดัอตัราการเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน การร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมไม่
เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
ภาคผนวก 8 ประกาศ 34/2555 

 

6.6.1 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี  

• การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม      
    ภาควิชาฯ จดัให้มีการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้

ทกัษะเจตคติและ กิจกรรมทางการแพทย ์ตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ตามตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการให้

การฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรมและ  การวดัและประเมินผล  
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 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมท่ี  ผลลพัธ์ของการ 

ฝึกอบรม  

วธีิการประเมิน  สปัดาห์ท่ีประเมิน  เกณฑผ์า่น 

1 
1.1, 1.2, 1.3,  
1.6, 2.1, 2.2 
3.3 

- ประเมินจากการสงัเกตในสถานการณ์จริง   
- EPA 1-17  2-52 EPA ตอ้งไดร้ะดบั 4 

2 

2.1, 2.2 - การสอบขอ้เขียน  MCQ OSCE SAQ 

 

 

 

 

 - การสอบปากเปล่า  

 

-ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ตาม

ระดบัชั้นปี 

-ปี 3 เกณฑผ์า่น = MPL 

-ปี 2 เกณฑผ์า่น = MPL-10% 

-ปี 1 เกณฑผ์า่น = MPL-20% 

-ใชป้ระกอบการช่วยพิจารณา

ผา่นการสอบภาคทฤษฎี กรณี

คะแนนค่อนขา้งต ่า  

3 

2.2, 3.2,  
4.1 

- การสัง เกตการณ์ปฏิบัติง านใน

สถานการณ์ จริง  

- การประเมินน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและ 

อภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการ 

1-48 ไดค้ะแนน ≥ 60% 

4 

1.4  
5.1, 5.2, 5.3 

 

อตัราการเขา้ร่วมกิจกรรม  
- ANTS   
- Counselling  
- CPR  

 

เขา้ร่วมกิจกรรม 100% 

 

5 
3.1 แบบ ติดตามการด า เ นินงานวิจัยตาม 

เป้าหมายและเวลา  
24-52 

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้ ง 

ไวใ้น portfolio  

6 4.2, 4.4 แบบประเมิน 360° 2-52 ไดรั้บการประเมิน  
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การเล่ือนช้ันปีต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติและเจตคติ โดย 
1. ภาคความรู้/ทฤษฎี  

เกณฑผ์า่นคะแนนแตกต่างกนัตามระดบัชั้นปี 
                                           -พจบ. ปีท่ี 3 เกณฑผ์า่น = MPL 

-พจบ. ปีท่ี  2 เกณฑผ์า่น = MPL-10% 
- พจบ. ปีท่ี 1 เกณฑผ์า่น = MPL-20%  
แพทยป์ระจ าบา้นท่ีสอบไม่ผา่นสามารถสอบซ ้ าได ้1 คร้ัง  : เกณฑผ์า่น ได ้> 60%  

2. ภาคปฏิบติั  

    ภาควชิาก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นขอรับการประเมินการปฏิบติังาน โดยเกณฑผ์า่นตั้งแต่ระดบั 4  

ข้ึนไปตามท่ีราชวทิยาลยัก าหนด  

ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ท่ีสอบไม่ผ่านและมีการซ ้ าชั้นจะให้ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยท่ีกรรมการก าหนด 
จนกวา่จะสอบผา่น   ส่วนชั้นปีท่ี 3 ไม่ส่งสอบวฒิุบตัร  

3. แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีความประพฤติดี ปฏิบติัตามคุณลกัษณะเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 

 4. การอุทธรณ์ผลประเมินกรณีท่ีผูส้อบมีข้อสงสัยในผลประเมินสามารถอุทธรณ์ผลประเมินตาม 

ขั้นตอนได ้ภาคผนวกท่ี 9 

6.6.2  การวดัและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
           (1) คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบวฒิุบตัรฯ 

- ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม  
- สถาบนัฝึกอบรม ตอ้งผา่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

(2) เอกสารประกอบ  
- แพทยป์ระจ าบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2559 ใหส่้ง portfolio   
- เม่ือจบการฝึกอบรม 12 เดือนส่ง : แบบประเมินการใหย้าระงบัความรู้สึก 4 ใบ 
- เม่ือจบการฝึกอบรม 18 เดือน ส่ง : research proposal  

-เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 36 เดือน ส่ง :  

1. Research manuscript with IRB approval  
2. Case record form 3 ปี  
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3. Certificate of ANTS and counseling workshop  
4. Certificate of scientific meeting 3 คร้ัง  

 (3)  วธีิการประเมินประกอบดว้ย (ภาคผนวกท่ี 4 ในหลกัสูตรราชวทิยาลยัฯ)  
  -การสอบขอ้เขียน ตอ้งผา่นเกณฑท์ั้ง 2 ส่วน คือ  
      1. ปรนยั (Multiple choice question; MCQ)  
       2. อตันยั (Modified Essay Question; MEQ, short answer question; SAQ)  
-ประเมินภาคปฏิบติัประกอบดว้ย  

                                                 1. การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)   
           2. ผลการปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)   
    -การสอบปากเปล่า   
    -การประเมินผลงานวจิยั 

  เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินผลการประเมิน ใชเ้กณฑ์ร้อยละ 60 โดยอยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวสิัญญีวทิยา  

 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี    

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบ 
วชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้  

- ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะเป็นเวลา 1 ปี  
2) มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          เกณฑก์ารคดัเลือก 

1. ผูส้มคัรมีคุณสมบติัตามระเบียบของแพทยสภา 
    -  ตอ้งไม่อยูใ่นกระบวนการถูกสอบสวนกระบวนการยติุธรรมและไม่เคยมีประวติัถูกร้องเรียนหรือ 
       กล่าวโทษ 
   -  กรณีท่ีมีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมและผา่นการ 
      ปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะแลว้ 
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   -  ในกรณีท่ีไม่มีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       และ ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะแลว้ รวมทั้งไดป้ฏิบติังานหรือปฏิบติังานชดใชทุ้นเพิ่ม 
       อีก 1 ปีแลว้ (ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี) 
2. พิจารณารับแพทยท่ี์มีตน้สังกดัก่อน โดยใหน้ ้าหนกัคะแนนจากตน้สังกดัภายในเขตนครชยับุรินทร์มาก่อน 
3. ตอ้งมีหนงัสือรับรองวา่เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีจากคณาจารยใ์น 
    สถาบนัการศึกษา 
4. การตดัสินคดัเลือก พิจารณาจากคะแนนรวมตามขอ้ก าหนดต่างๆ คือ 

 -คะแนนสะสมเฉล่ีย (GPA) หลกัสูตรแพทยศาสตร์ 
 -เกรดวชิาวสิัญญีวทิยา 
 -ตน้สังกดั 
 -ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใชทุ้น 
 -คะแนนสอบสัมภาษณ์ 

       โดยมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย หวัหนา้ภาควชิาฯ ประธาน
หลกัสูตรกรรมการหลกัสูตรและอาจารยภ์ายในภาควชิาฯ การคดัเลือกกระท าดว้ยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยก่อนจะท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสัมภาษณ์ คณะกรรมการทุกคนจะมีการลงช่ือในแบบฟอร์ม
เปิดเผยการมีผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) นอกจากน้ีผูส้มคัรจะตอ้งลงช่ือในแบบฟอร์มเปิดเผยการ
มีผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) เช่นกนั เพื่อแสดงวา่ผูส้มคัรไม่มีความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ
คดัเลือก ก่อนจะเขา้รับการสัมภาษณ์   การตดัสินผลการคดัเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ หากผูส้มคัรมีจ านวนมากกวา่
ต าแหน่งท่ีรับได ้ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกก็จะเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสูด หากผลคะแนนใกลเ้คียงกนั การตดัสินข้ึนกบั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น 
หมายเหตุ – ผูส้มคัรสามารถอุทธรณ์ผลการคดัเลือกผา่นทางประธานหลกัสูตรฯ ไดภ้ายใน 7 วนัหลงัการประกาศ
ผลการคดัเลือก 

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
        ภาควิชาฯ ปฏิบติัตามกฎราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้น

สัดส่วนปี ละ 1คน ต่ออาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 1 คน 
ตามท่ีก าหนดตามตาราง ซ่ึงปัจจุบนัสามารถใหก้ารฝึกอบรมแก่แพทยป์ระจ าบา้นจ านวนชั้นปีละ 2 คนโดยต่อไปจ านวน
ต าแหน่งการรับอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  
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งานบริการ 

 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละ ต่อ จ านวนอาจารย์ 

ผู้ให้การฝึกอบรม  
1 : 2 2 : 4 3 : 6 

การบริการทางวสิญัญีเพ่ือการผา่ตดัส าหรับผูป่้วยใน 200ราย/ปี 400ราย/ปี 600ราย/ปี 
การบริการทางวสิญัญีนอกหอ้งผา่ตดั 50ราย/ปี 100ราย/ปี 150ราย/ปี 

การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรม 50ราย/ปี 100ราย/ปี 150ราย/ปี 
การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง 50ราย/ปี 100ราย/ปี 150ราย/ปี 

 

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม ภาคผนวกท่ี 1  

ประกาศแต่งตั้งกรรมการฝึกอบรมหลงัปริญญาตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา  และปฏิบติังานดา้นการระงบัความรู้สึกอยา่ง
นอ้ย 5 ปี ภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือ หนงัสืออนุมติั ฯและท างานดา้นการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  
8.2  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
     8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

                 อาจารยแ์พทยข์องภาควชิาวสิัญญีวทิยา มีคุณสมบติัตามเกณฑด์งัน้ี  
 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตและมีใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 ไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวสิัญญีวทิยา 
 ปฏิบติังานดา้นการระงบัความรู้สึกอยา่งนอ้ย 2 ปี ภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ 
 มีคุณธรรม 
 รายช่ืออาจารย ์พร้อมวฒิุการศึกษา ภาคผนวกท่ี 10 

   8.2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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ภาควชิามีอาจารยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรและปฏิบติังานเต็มเวลาจ านวน 12 คน  ซ่ึงสามารถให้การฝึกอบรมแก่แพทย์
ประจ าบา้นจ านวนชั้นปีละ 2 คนได ้โดยมีนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   ภาคผนวกท่ี 11 

   8.2.3 หน้าทีค่วามรับผดิชอบต่อคณะและภาควชิา 
   ภาควชิาก าหนดสัดส่วนการปฏิบติังานของอาจารย ์ตามพนัธกิจดา้นการศึกษา การวิจยัและการบริการอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 20:20:20 ของเวลา ตามล าดบัภาระงานของอาจารยท์ั้งภาควชิาฯ ตอ้งสมดุลระหวา่งงานดา้นการศึกษา การวจิยั 
และการบริการ และสามารถขบัเคล่ือนพนัธกิจทั้งหมดของภาควชิาฯได ้
                หน้าทีข่องอาจารย์  อาจารยต์อ้งท าบทบาทและหนา้ท่ีในการสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 อาจารยทุ์กคนนอกจากมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตอ้งศึกษาปรัชญา เป้าหมายของหลกัสูตรท่ีสอน 
ศึกษาจุดเนน้ของหลกัสูตรภาควชิา ซ่ึงประกอบดว้ย ปรัชญา ค่านิยม เป้าหมายวิสัยทศัน์ ของโรงพยาบาลฯ ตอ้ง
ศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

อีกบทบาทของอาจารยท่ี์ตอ้งปฏิบติักนัทุกคน คืออาจารยท่ี์ปรึกษา โดยอาจารยต์อ้งศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้มูลต่างๆท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้เพื่อใหส้ามารถน าไปแนะน าแก่นกัศึกษาไดถู้กตอ้ง อยา่งมีเหตุ มีผล ท่ีเช่ือได ้

    8.2.4 ระบบพฒันาอาจารย์ 
  ภาควชิา ฯ มีนโยบายพฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตร์ศึกษา คือ อาจารยทุ์กคนตอ้งผา่นการอบรมแพทยศาสตร์ 
ศึกษาซ่ึงจดัโดยโรงพยาบาล ฯ หลงัจากนั้นภาควชิาฯ อนุญาตให้อาจารยส์ามารถเขา้ร่วมการอบรมฟ้ืนฟูและพฒันาความรู้
ทางดา้นแพทยศาสตร์ศึกษาตามท่ีสนใจได ้
    ดา้นวชิาการทางการแพทย ์ อาจารยแ์พทยท่ี์เพิ่งจบ จะไดรั้บการจดัสรรใหป้ฏิบติังานตามหน่วยต่างๆ ในช่วง 1
เดือนแรกโดยมีอาจารยรุ่์นพี่เป็นพี่เล้ียง หลงัจากนั้นจะปฏิบติังานตามตารางหมุนเวยีนประจ าสัปดาห์ เพื่อฝึกฝนและ
พฒันาใหมี้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ภาควชิา ฯ สนบัสนุนใหอ้าจารยทุ์กคนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางของตนเอง โดย
โรงพยาบาลฯ มีทุนเพื่อฝึกอบรมในสาขายอ่ยท่ีสนใจ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้
    นอกจากน้ี ภาควชิา ฯ ยงัสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้ความรู้ทางดา้นวจิยั โดยอนุญาตให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม
เก่ียวกบัการระเบียบวธีิดา้นการวจิยัตามความสนใจ  และสนบัสนุนใหอ้าจารยน์ าเสนอผลงานทางวชิาการในระดบั 
นานาชาติ โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากโรงพยาบาลฯ และเป็นวทิยากรในการประชุมวชิาการทั้งในและนอกประเทศได ้
โดยความเห็นชอบของกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษา 
  ภาควชิา ฯ มีการประเมินสมรรถนะดา้นการเรียนการสอนของอาจารยแ์พทยอ์ยา่งสม ่าเสมอ ปีการศึกษาละ 2
คร้ัง 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา  

ภาควชิาฯ มีส านกังานซ่ึงเป็นหอ้งพกัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนอยูท่ี่อาคารรักษา ส าหรับการเรียนการ

สอนมีหอ้งสอนภาคทฤษฎีท่ีหอ้งประชุมวสิัญญีวทิยา มีสถานท่ีฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง(Simulation)  ซ่ึงสมมุติ

สถานการณ์เสมือนผูป่้วยจริงได ้โดยใหเ้ป็นทรัพยากรทางการศึกษาใชร่้วมกบัศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา สถาบนัพระบรม

ราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการและพฒันา) 

 งานบริการระงบัความรู้สึก จ  านวนประมาณ 28,000 รายต่อปี ซ่ึงหน่วยบริการอยูใ่นอาคารรักษา, อาคาร

ศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ชั้น 2 ,อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 3,4  นอกจากน้ียงัมีการใหบ้ริการนอกห้องผา่ตดั ไดแ้ก่ ห้อง

เอกซเรย,์ หอ้ง CT, หอ้ง MRI, หอ้งสวนหวัใจ, หอ้งส่องกลอ้ง โดยจะมีอุปกรณ์ในการระงบัความรู้สึกและเฝ้าระวงัครบ

ตามมาตรฐานทุกหน่วยบริการ ยงัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเป็นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเช่น Ultrasound, Transesophageal 

echocardiography(TEE) และมีอุปกรณ์ส าหรับ Difficult Airway Management เพื่อสนบัสนุนใหก้ารบริการระงบั

ความรู้สึกมีความปลอดภยัมากข้ึน  

 หอ้งสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ พื้นท่ีของหอ้งสมุด   1,375  ตารางเมตร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - 

ศุกร์8.00 - 20.00 น.  วนัเสาร์  8.00 – 16.00 น.  และวนัอาทิตย ์ 8.00 – 12.00 น. มีบรรณารักษช่์วยบริการคน้หาขอ้มูลทั้งท่ี

มีในโรงพยาบาลฯ และแหล่งขอ้มูลจากท่ีอ่ืน  นอกจากน้ียงัมี E-library เพื่อคน้หาขอ้มูลวารสารทางวชิาการ เช่น MD 

consult , Up to Date , Procedures consult    

 ภาควชิาฯ มี internet wireless และ computer ใหส้ามารถคน้ควา้และศึกษา ณ ทุกหน่วยงานบริการ หอ้งพกั

แพทยป์ระจ าบา้น ห้องสมุดทางการแพทย ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล 

 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

ภาควชิาฯ ด าเนินการให ้แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ประเมินแผนการฝึกอบรม /หลกัสูตรทุกปลายปีการศึกษา 

โดยครอบคลุม  
-พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
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- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์ 
- แผนการฝึกอบรม  
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
- การวดัและประเมินผล  
- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม  
- ทรัพยากรทางการศึกษา  
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
นอกจากน้ี ยงัด าเนินการหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตรจากผูใ้ชบ้ณัฑิต และ วสิัญญี 

แพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ในการประเมินการฝึกอบรม/
หลกัสูตร  

 

11. การทบทวนพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

  หลงัจากไดข้อ้มูลการประเมินหลกัสูตร จะน ามาวิเคราะห์สรุปเป็นขอ้ดี และ ขอ้ควรปรับปรุงน าเสนอในท่ี

 ประชุมอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อการพฒันาในอนาคตทุกปลายปีการศึกษา  

 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

      - ภาควชิาฯ บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆไดแ้ก่ การรับสมคัรผู ้ 
 เขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรมการวดัและประเมินผลและผลลพัธ์ของ
 การฝึกอบรมท่ีพึงประสงคแ์ละเม่ือจบการฝึกอบรมท่ีภาควชิาวสิัญญีวทิยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะเป็นผู ้
 ออกประกาศนียบตัรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม  

                    - ภาควชิาฯ จดัใหมี้บุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ
 ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการท่ีดี และใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีภาควชิาฯได ้

      แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนร่วมเป็นกรรมการหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นร่วมดว้ย ท าหนา้ท่ี ประสานงานกบัธุรการ 

      ภาควชิาฯต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลฯ ในเร่ืองต่างๆเก่ียวกบัแพทยป์ระจ าบา้นและประสานงานจดักิจกรรม 

      วชิาการ Academic activity 

             - หนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณหลกัสูตรนั้น ภาควชิาฯ ก าหนดให้หวัหนา้ 

ภาควชิาฯและประธานคณะกรรมการควบคุมการดูแลฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองการบริหาร 
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จดัการงบประมาณหลกัสูตร ทั้งน้ีงบประมาณหลกัสูตรดงักล่าวไดจ้ดัสรรจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลฯ และเงินสนบัสนุน 

จากศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา 

             

 13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

                  การฝึกอบรมหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาวสิัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไดรั้บการ 

             รับรองโดยแพทยสภาตามเกณฑท่ี์ใชรั้บรองผลการประเมินการฝึกอบรมและอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัหรือเพิกถอน 

             การฝึกอบรม 

  ภาควชิามีการประเมินสถาบนัฝึกอบรมและมีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี  

  - การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน จดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ การฝึกอบรมภายใน 

             ทุก 2 ปี 

  - การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ 

 ฝึกอบรมฯ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวกที ่1 
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ภาคผนวกที ่2 

 
ระบบบริหารจดัการฝึกอบรมด าเนินการ ดงัน้ี  

การบริหารจดัการฝึกอบรม  ช่องทาง  เวลา  ผูรั้บผดิชอบ  

1. ปัจจยัภายนอก: ความคาดหวงับณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต

จากผลการประเมิน กฎระเบียบ กฏหมาย เศรษฐกิจ

สงัคม  

ปัจจยัภายใน: นโยบายภาค, ทรัพยากร ยทุธศาสตร์  

โรงพยาบาลฯ  

-ประชุมราชวทิยาลยั  

-ประชุมการศึกษาหลงัปริญญา  

-ประชุมร่วมกบั กรรมการบริหาร

ภาควชิาฯ  

 ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรม  

2. ด าเนินการตามกลยทุธ์ทางการศึกษา  ประชุมร่วมกบักรรมการการศึกษา 

ภาควชิาฯ  

ทุก 6 เดือน กรรมการการศึกษาหลงัปริญญา 

3. กระบวนการท างาน     

   3.1 หลกัสูตร  
     3.1.1 ออกแบบและปรับปรุงหลกัสูตรโดยใช ้
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงจากราชวทิยาลยัฯ เป็น กรอบ  

ประชุมกรรมการการศึกษา หลงั

ปริญญา  

 
 
 

 
 

กรรมการการศึกษาหลงัปริญญา 

      3.1.2 น าเสนอในท่ีประชุมภาคเพื่อรับการ รับรอง

หลกัสูตรและรับความคิดเห็นจากอาจารย ์และแพทย์

ประจ าบา้น  

ประชุมร่วมกบัอาจารยใ์น ภาควชิา  ทุก 1ปี ประธานหลกัสูตร 

  3.2 การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น    

ทุก 1 ปี 

 

 3.2.1ด าเนินการประกาศรับสมคัรทาง website โดย

ก าหนดกรอบเวลา และคุณสมบติัตามราชวทิยาลยัและ

แพทยสภาก าหนด 

website ศูนยแ์พทยศาสตร์ รพ.
มหาราชนครราชสีมา 
 
  

เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงัปริญญา 
 
 

3.2.2 ด าเนินการสมัภาษณ์และประกาศรับรองผูไ้ดรั้บ

การคดัเลือก โดยส่งผลท่ีราชวทิยาลยัแลการศึกษาหลงั

ปริญญาคณะ 

 
การสมัภาษณ์ 

 
ทุก 1 ปี 

 
กรรมการสมัภาษณ์ 



 

 

            หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้30 
 

3.3 การจดัการเรียนการสอน  
  3.3.1 ภาคทฤษฎี เน้ือหากรอบตามราชวทิยาลยั  
  3.3.2 ภาคปฏิบติั เน้ือหากรอบตามราชวทิยาลยั  

 
 
 

  
 
 

 3.3.1.1 กิจกรรมวชิาการ Academic  
Activity  
  
 

ประชุมกรรมการการศึกษา หลงั

ปริญญา  

 
 
  

 กรรมการการศึกษาหลงัปริญญา  
เจา้หนา้ท่ีการศึกษา  
 
 
 

3.4 การประเมินผล     

3.4.1 ภาคทฤษฎี  
      3.4.1.1สอบ MCQ  
      3.4.1.2สอบ SAQ 
      3.4.1.3สอบ OSCE  
      3.4.1.4 สอบ Oral  

 

 
ประชุมกรรมการการศึกษา หลงั

ปริญญา 

  
เจา้หนา้ท่ีและกรรมการการศึกษา หลงั

ปริญญา   

 

3.4.2 ภาคปฏิบติั 
โดยแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรับการประเมิน 
ตาม EPA/DOP ท่ีราชวทิยาลยัฯก าหนด 
-รวบรวมผลและรายงานประธาน 
หลกัสูตรทุก 6 เดือน 
-ติดตามก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ 

- ประเมินในหอ้ง ผา่ตดั 

   EPA, DOP  

- แจง้แพทยป์ระจ าบา้นทาง 

  ไลน์  

- ประชุมกรรมการการศึกษา 

  หลงัปริญญา  

 

ตลอดปี  คณาจารย ์ 
 
 
เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงัปริญญา  
 
ประธานหลกัสูตร  

3.4.3 ประเมินหลกัสูตร โดย     

3.4.3.1 แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี  
                    3.4.3.2 อาจารย ์ 
                    3.4.3.3 บณัฑิตท่ีจบการศึกษา  
 

-ประเมินผลโดยแบบสอบถาม  

 

ทุก 1ปี  -เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงัปริญญา 

 

 

3.4.4 ประเมินอาจารย ์โดย แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี 

ทุกปีการศึกษา  
ประเมินผลโดยแบบสอบถาม   

 เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงัปริญญา   
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4. วเิคราะห์ และ การประมวลผล   

-  สรุปรายงานผล competency ส่งอาจารยท่ี์

ปรึกษา   

portfolio  ทุก 6 เดือน  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

-  น าเสนอในท่ีประชุมอาจารย ์และแพทย ์

ประจ าบา้น  

การประเมินผลทั้งหมด  ทุก 1 ปี  ประธานหลกัสูตร  
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ภาคผนวกที ่3 

เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม  

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร สาขาวสัิญญวีิทยา  
 
จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี  
I   BASIC SCIENCESประกอบดว้ย  

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

1.3.3.Meninges :Epidural, subdural and subarachnoid spaces  

1.3.4.Sympathetic nerves : ganglions 

1.3.5.Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1.cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 
1.3.5.2.sacral nerves : innervation of pelvic structures 

1.3.5.3.vagal reflex pathways 

1.3.6.Carotid and aortic bodies, carotid sinus 

1.4.Musculoskeletal system  

1.4.1.Bone  

1.4.2.Muscle  

1.4.3.Joint  

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 related structures.  

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

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

ultrasonography1.7.Anatomy for anesthetic procedures :    

1.7.1.Regional anesthesia and analgesia:  

1.7.1.1.Spinal and epidural anesthesia  
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1.7.1.2.Common peripheral and brachial plexus block; ankle nerve block, femoral nerve block, 

wrist block, ankle nerve block  

1.7.1.3.Sympathetic nerve block  

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

2. Physiology  
2.1. Respiratory system: Lung functions and cellular processes  

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

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

plethysmography, exercise testing.  

2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow ‟  volume loops and hysteresis, 

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

measurement, regulation of airway caliber, work of breathing   

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

pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications of A-aDO2, a-ADCO2, 

VD/VT, QP/QS, lung scan   

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

2.1.5. Blood gas transport :   

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

enzymes, Hb as a buffer, 2,3 ‟  DPG   

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

base balance, acid ‟  base compensation, Bohr effect   

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases   
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2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral chemoreceptors, 

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

curves  

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

2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia 

2.2. Cardiovascular system  

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

valve action, impulse propagation, electrophysiology  

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

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

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

oxygen utilization  

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

body position, blood volume  

2.2.4. Blood pressure :  systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure, systemic and 

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

baroreceptor function  

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

control, viscosity, rheology  

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

muscle and skin, uterine and placental  
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2.2.7. Regulation of circulation and blood volume 

2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis  

2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes  

2.2.7.3. Hormonal control   

2.3. Central and peripheral nervous system  

2.3.1. Brain 

2.3.1.1. Cerebral cortex - functional organization  

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

convulsions, O2 and CO2 effects  

2.3.1.1.2. Brain death  

2.3.1.1.3. Depth of anesthesia  

2.3.1.1.4. Memory and consciousness  

2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials   

2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects,  

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

reticular activating system              

2.3.1.3. Cerebral blood flow   

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

(CMRO2); inverse steal; gray and white matter   
2.3.1.3.2. Autoregulation: normal, altered, and abolished   
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global vs. focal, glucose effects, effects of 

brain trauma or tumors  

2.3.1.4. Cerebrospinal fluid   

2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure,   
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2.3.1.4.2. Blood brain barrier, active and passive molecular transport across, causes of 

disruption   

2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid - base balance  

2.3.2. Spinal cord  :    

2.3.2.1. General organization,   

2.3.2.2. Spinal reflexes,   

2.3.2.3. Spinal cord tracts,   

2.3.2.4. Evoked potentials   

2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission 

2.3.3.1. Morphology of receptors  

2.3.3.2. Mechanism of membrane potential   

2.3.3.3. Action potential: characteristics and ions flux   

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

characteristics, presynaptic and postsynaptic functions  

2.3.4. Autonomic nervous system 

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

of action  

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

termination of action  

2.3.4.3. Ganglionic transmission  

2.3.4.4. Reflexes:  afferent and efferent limbs  

2.3.5. Pain mechanism and pathway :  

2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons  



 

 

            หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้38 
 

2.3.5.2. Peripheral and central sensitization  

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

2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission   

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

on pain perception:-    

2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception  

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems  

2.4.1. Dual blood supply and its regulation 

2.4.2. Metabolic and synthetic functions 

2.4.3. Excretory functions 

2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion  

2.4.5. Liver function tests  

2.5. Renal and Urinary systems  

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

2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolalityie., ADH, renin-angiotensin 

aldosterone system 

2.5.3. Regulation of acid – base balance 

2.5.4. Drug excretion  

2.5.5. Renal function tests  

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis  

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

calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  

2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion  

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

2.6.5. Effects of electrolytes imbalance 

2.6.6. Glucose requirement  
2.7. Endocrine system   

2.7.1. Hypothalamus, pituitary 

2.7.2. Thyroid, parathyroid   

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex   

2.7.4. Pancreas  

2.8. Hematological system  

2.8.1. Hematopoiesis  

2.8.2. Coagulation system  

2.9. Temperature Regulation  

2.9.1. Temperature sensing; central and peripheral,   

2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point   

2.9.3. Heat production and conservation  

2.9.4. Heat loss : mechanisms  

2.9.5. Body temperature measurement : sites, gradients  

2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation  

2.10. Metabolic responses to surgery 

3. Pharmacology   
3.1. General Concepts 

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

bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 

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



 

 

            หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้40 
 

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 



 

 

 

           หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                          หนา้41 
 

3.2.7. Effects on neuromuscular function 

3.2.8. Effects on renal function 

3.2.9. Effects on hepatic function 

3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 

3.2.11. MAC: factors affecting MAC  

3.2.12. Biotransformation, toxicity  

3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 

3.2.14. Comparative pharmacodynamics  

3.2.15. Adverse effects : MH , compound A, renal toxicity 
3.2.16. Drug interactions 

3.3. Intravenous anesthetics (opioids, non - opioidsie. 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 effectsand 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 
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3.4.3. Biotransformation and excretion  

3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups 

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

3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 

3.4.6.1. Central nervous system  

3.4.6.2. Cardiac and respiration   

3.4.6.3. Allergy  

3.4.6.4. Preservatives/additives  

3.4.6.5. Methemoglobinemia  

3.4.6.6. Treatment : general and specific  

3.5. Neuromuscular blocking agents  

3.5.1. Mechanism of action 
3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.5.3. Effect on other organs 

3.5.4. Indications and contraindications  

3.5.5. Prolongation of action, synergism  

3.5.6. Adverse effects, 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 andtarget organs  
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3.6.1.3. Peripheral and central actions 

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

blockers, peripheralvasodilators) 

3.6.1.5. Tocolytic uses3.6.2. Parasympathetic drugs : 

3.6.2.1. Transmitters, types of receptors 

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 

3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

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

pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 

3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.7.3. Effect on other organs 

3.7.4. Adverse effects and toxicity 

3.7.5. Drug interaction  

3.7.6. Indication and Contraindications  

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

antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (eg. physostigmine, butyrophenone, metoclopramide, 

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

3.8.1. Mechanism of action 

3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
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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 
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3.11.5. Drug interaction  

3.11.6. Indication and contraindications  

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

3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs 

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics  
4.1. Mechanics  

4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids  

4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 

4.1.3. Pressure regulators: Bourdon principle  

4.2. Fluid mechanics:   

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

4.2.1.1. Factors affecting flow   

4.2.1.2. Flow meters and rotameter  

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

echocardiography  

4.2.1.4. Bernoulli’s principle and venturi effect  

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:   
4.2.2.1. Diffusion of gases   

4.2.2.2. Solubility coefficients  

4.2.2.3. Relative and absolute humidity  

4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure  
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4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law   

4.2.3.2. Charles' law  

4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure  

4.2.3.4. Avogadro's hypothesis  

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop)  

5. Biochemistry  
5.1. Normal body metabolism  

5.1.1. Carbohydrates :   

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

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

epinephrine),    

5.1.1.3. Effect of stress  

5.1.2. Proteins 

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

5.1.2.2. Cyclic AMP function  

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol  

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

II Clinical science 

1.Preoperative evaluation and preparation   
1. Preanesthetic evaluation  

2. ASA Physical  Status  
3. Investigations  and  special  investigations  

4. Information for patient: risk, education and informed  consent  
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5. NPO  recommendations  

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  

patient on herbal medicine 

7. Premedication:    

1.7.1Non- pharmacological  

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

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

drug therapy and anesthetic  agents  

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

allergies .    

1.7.4Adverse  effects    

2. General anesthesia   
1. Inhalation  

2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators  

2.1.1.1 Anesthesia machine :   

2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine  

2.1.1.1.2 Safety features: proportioning devices, rotameter configuration, pressure fail-safe  
2.1.1.2 Principles of action of ventilators   

2.1.1.2.1 Classifications: flow generation vs. pressure generation   

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

limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high frequency ventilation, 
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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, CO2 absorption 

(principles, canisters, efficiency)    

2.1.1.11.4 Pediatric adaptation  

2.1.1.11.5 Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME)  
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2.1.1.12 Techniques  

2.1.1.12.1 Principle of low flow anesthesia  

2. Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC)  

2.2.1Techniques 

2.2.2Risks and complications  

2.2.3Infusion pump and target controlled infusion (TCI)  
2.2.4Practice 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  

1. Neuraxial: Spinal, epidural and caudal 

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 : transversusabdominis plane (TAP) block, intercostal nerve block, penile nerve block, 

ilioinguinal/iliohypogastric nerve block  

3. Autonomic nerve blocks: stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic block 

4. Intravenous regional anesthesia 

5. Others: combined techniques  

4. Fluid management  
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)  

2. Electrolytes and acid-base abnormalities  

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

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

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

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

4.3.4 Massive transfusion  

4.3.5 Disorder of hemostasis  

4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy: heparin, recombinant FVIIa  

5. Airway management   
1. Airway assessment: history, physical examination and investigations  
2. Intubation equipment: direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices, 

videolaryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)   

3. Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy)  

4. Extubation criteria  

5. Complications and their management  

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

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

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 

1. Clinical monitoring   

2. Central and peripheral nervous system  

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG)  

7.2.2 Intracranial pressure  



 

 

 

           หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                          หนา้51 
 

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  

3. Cardiovascular monitoring: invasive vs noninvasive,static vs dynamic  

7.3.1 ECG  

7.3.2 BP  

7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP  

7.3.4 Cardiac output  

7.3.5 Volume assessment   

7.3.6 Perioperative echocardiography  

4. Respiratory monitoring  
7.4.1 Oxygenation : oximetry, co-oximetry, pulse oximetry, transcutaneous O2 

7.4.2 Ventilation : end-tidalCO2 

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

7.4.4 Compliance: static vs dynamic  

7.4.5 Arterial blood gas interpretation  

5. Temperature monitoring  

7.5.1 Site: core vs peripheral  

6. Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings  

8. Special Techniques 1. Deliberate hypotension:   

8.1.1 Indications/contraindications  

8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation)  

8.1.3 complications 2.Deliberate hypothermia:  



 

 

            หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้52 
 

8.2.1 Indications/contraindications  

8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming)  

8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)  

3. Hyperbaric O2 and anesthesia care  

4. High altitude anesthesia  

9. Postoperative care :   
1. Post-anesthesia care unit (PACU): handover, discharge criteria.  

2. Acute postoperative pain management : pharmacologic (drugs, routes, risks and benefits), 

nonpharmacologic   

3. Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.  9.3.1Airway and respiratory system 

9.3.2 Cardiovascular system.  

9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke 
9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria 

9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic  

9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering 

9.3.7 Nausea and vomiting  

9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment 

9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns  

10. Cardiopulmonary resuscitation 
1. Recognition  

2. Monitoring  

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)  
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10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.   

4. Post-resuscitation care  

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 
1. Respiratory system  

11.1.1 Obstructive disease  

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

11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body 
11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, bronchiectasis, cystic 

fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease  

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

11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma 

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

bronchopulmonarydysplasia  

11.1.2.4 Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion 

11.1.2.5 Others:  pain, abdominal distention, etc.  

2. Cardiovascular system  

11.2.1Ischemic heart disease  
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11.2.2Valvular heart disease 

11.2.3Congenital heart disease (CHD) 

11.2.4Hybrid cardiac procedures  

11.2.5Rhythm disorders and conduction defects  

- Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias  

- Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias  

- Perioperative use of pacemaker : indications, complications  

- Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD) -Cardioversion  

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

11.2.7 Cardiac transplantation  

11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis 

11.2.9 Hypertension  

11.2.10 Vascular diseases  

11.2.10.1 Carotid endarterectomy  

11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)  
11.2.10.3 Arterial occlusive disease   

11.2.11Pulmonary embolism 

3. Central nervous system, peripheral nervous system  

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

11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.   

11.3.3 Congenital  

11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations,  

11.3.5 Epilepsy  

11.3.6 Awake craniotomy  

11.3.7 Interventional neuroradiology,   
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11.3.8 Increased intracranial pressure  

11.3.9 Fluid management  

11.3.10 Cerebral protectionand barbiturate coma  

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

4. Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  

11.4.1Gastrointestinal 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.  

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

failure, portal hypertension, postanestheticjaundice, biliary tract diseases, hepatorenal syndrome  

5. Renal and urinary system    

11.5.1Renal failure 

11.5.1.1 Acute kidney injury  
11.5.1.2 ESRD  

11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function 11.5.2Diseases :  calculi, tumor , 

BPH,  etc.  

11.5.3Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula  

6. Endocrine (hyper / hypo function), metabolic   

11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,   
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11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor 

11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass 

11.6.4 Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroid  

11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla  

11.6.6 Carcinoid syndrome 

7. Hematologic system  

11.7.1Disease 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  

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

paralysis, paramyotoniacongenita, potassium-aggravated myotonia, hypokalemic periodic 

paralysis  

9. Genetic diseases:   
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11.9.1 Malignant hyperthermia  

11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase: atypical, deficiency. etc.  

11.9.3 G6PD deficiency 11.9.4Porphyria  

11.9.5Others.  

10. Miscellaneous   

11.10.1 Intoxication: drugs, carbon monoxide, insecticides.  

 

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES  
1. Transplantation :  (kidney, 

liver, pancreas, cardiac, 
lung, etc.)  

12.1.1Donors:   

12.1.2.1 Cadavericand living  

12.1.2.2 Selection of donors   

12.1.2.3 Care of organ donors  

12.1.2 Perioperative care of recipients  

12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc.  

2. Pain : acute, chronic 

12.2.1Pain 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  
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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 managementfor chronic pain  

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks  

1.2.2.5.2.2.2 Complementary and alternative medicine in pain management 

                      - Thai traditional massage 

                      - Acupuncture 

12.2.5.2.2.3 Others:- TENS, epidural stimulation, neuroablation  

12.2.5.3 Bio-psycho-social model  

3. Anesthesia for cardiac surgery   

12.3.1Perioperative management in cardiac surgery 

12.3.2Circulatory assistance  
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12.3.2.1cardiopulmonary 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  

12.3.2.2Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations  

12.3.2.3Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external  

12.3.2.4Pacemakers and defibrillators  

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

4. Anesthesia for thoracic surgery   

12.4.1Lung isolation techniques, management of one lung ventilation 

12.4.2Anesthesia for specific thoracic procedures   

5. Obstetric anesthesia  

12.5.1Physiology and pharmacology  

12.5.1.1Physiologic changes of pregnancy 

12.5.1.2Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange 

12.5.1.3Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology 

12.5.2Assessment of the fetus  

12.5.2.1Antenatal fetal assessmentand treatment.  

12.5.2.2Intrapartum fetal monitoring.  

12.5.3Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery  

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

outcomes  

12.5.3.2.1Systemic and inhalational analgesia  

12.5.3.2.2Regional analgesia / anesthesia  

12.5.4Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery  

12.5.5Anesthesia for cesarean delivery  

12.5.5.1Choice of anesthesia and techniques   
12.5.5.2Postoperative multimodal acute pain management  

12.5.5.3Management of postoperative and postpartum issues  

12.5.5.4Chronic pain issues after cesarean delivery 

12.5.6Anesthesia for nondelivery obstetric procedures  

12.5.7Anesthetic management in complicated obstetrics  

12.5.7.1Hypertensive disorders of pregnancy  

12.5.7.2Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation  

12.5.7.3Preterm labor and delivery  

12.5.7.4Intrapartum fever, infection and sepsis  

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

techniques,and hemorrhage protocols  

12.5.7.6Substance abuse  

12.5.7.7Molar pregnancy  

12.5.8Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders  

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

12.5.9.1Amniotic fluid embolism  

12.5.9.2Venous thromboembolism  



 

 

 

           หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                          หนา้61 
 

12.5.9.3Difficult and failed intubation  

12.5.9.4Pulmonary aspiration  

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

fertilization, fetal surgery.  

6. Neonatal anesthesia  

12.6.1Anatomy, physiologyand pharmacology differences from adult  

12.6.2Anesthetic implications in prematurity.  

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

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

12.6.4Neurodevelopmental effects of anesthesia.  
7. Pediatric anesthesia  

12.7.1Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult  

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

etc.  

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

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

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

8. Geriatric anesthesia  

12.8.1Anatomy, physiology and pharmacology implications.  

12.8.2Associated diseases and perioperative care.  

12.8.3Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.  

9. Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome  12.9.1Anatomy, physiology and 

pharmacology implications.  
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12.9.2Bariatric surgery  

12.9.3Associated diseases and perioperative care.  

10. ENTanesthesia 

12.10.1Airway 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  

12.10.2Middle ear, mastoid and sinuses surgeries  

11. Anesthesia for Plastic surgery: tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and fracture, 

microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries (liposuction, etc.)  

12. Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :   

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

procedures, etc.  

12.12.2Video-assisted thoracoscopic  

12.12.3Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc.  
12.12.4Robotic surgery: robotic systems, etc.  

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  

14. Anesthesia for Orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional vs. general  

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

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.  
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16. Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, anesthetic management, 

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

17. Anesthesia in remote areas:   

12.17.1Dental procedures  

12.17.2Endoscopic procedures  

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

12.17.4Electroconvulsive therapy  

12.17.5Cardiac intervention.  

18. Management of critically ill patients in intensive care units  

12.18.1Shock states  

12.18.1.1Etiology, classification, pathophysiology  

12.18.1.2Septic shock and life-threatening infection  

12.18.1.3Systemic inflammatory response syndrome  

12.18.1.4Multiple organ dysfunction syndrome  

12.18.2Respiratory care  

12.18.2.1Acute respiratory failure  

12.18.2.1.1Management of respiratory failure  

12.18.2.1.2Monitoring and supportive medical therapy  
12.18.2.1.3Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and toxicity,tracheobronchial 

toilet, positive airway pressure, respiratory drugs  

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

ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical ventilation(eg. 

ventilatorinduced lung injury)  
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12.18.2.3Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome  

12.18.2.4Invasive / noninvasive mechanical ventilation  

12.18.3Anesthesia for critically ill patients  

12.18.4Nutrition and metabolic control  

12.18.5Renal replacement therapies  

12.18.6Critical care protocol  

12.18.7Infection control  

12.18.7.1Catheter sepsis  

12.18.7.2Nosocomial infection  

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

12.18.8Sedation and neuromuscular blocking  

12.18.9Patient transportation  

12.18.10Severity assessment: APACHE score  

13. Anesthesiologist non-technical skills( ANTS)  
1. Team working: Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority and 

assertiveness 

13.1.1 Assessing capabilities  

13.1.2 Supporting others 

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  

3. Situation awareness  

13.3.1 Gathering information  
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13.3.2 Recognizing and understanding  

13.3.3 Anticipating 

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   
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  

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

3. Resource allocations: equity  

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

5. Medicolegal issues: พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. Continuous professional development 

15. Quality and safety           
1. Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP  

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

performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel event)  

3. Assurance and improvement : reporting system, tools and practices  

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

5. Quality and safety culture  
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15.5.1 No blame, no shame culture 

15.5.2 Supporting system 

6. Environment and occupational safety  

15.6.1Physical 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 Electricalsafety, fire and explosion hazards :  source of ignition (static, misuse of O2 

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

hazards, safety regulations, lasers  

15.6.2Emotional 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  

Clinical skills in anesthesia 

Chronic pain 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 
I. Perianesthetic clinical skills            

        ระดับที ่ 1 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี               

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 2 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมีความ 

ส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 

อาจดูแลรักษาได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคหรือภาวะ  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  

Cancer pain     

Neuropathic pain     

Chronic musculoskeletal pain     

Chronic visceral pain     

Chronic ischemic pain     

Headache     
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II .หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของ

การท าหตัถการต่าง ๆ  หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรม

ควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

            ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  
 

หัตถการวสัิญญ ี หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Trigger point eradication     

Peripheral nerve analgesia     

Sympathetic block     

Brachial plexus analgesia     

Spinal analgesia     

Epidural analgesia     

Patient controlled analgesia     

Intravenous lidocaine infusion     

Acupuncture      

Transcutaneous electrical nerve 

stimulation  
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III. การประเมินหรือดูแลรักษา  
ระดบัท่ี 1  การประเมินหรือดูแลรักษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นท าดว้ยตนเอง  
ระดบัท่ี 2  การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีโอกาสไดท้  าดว้ยตนเองหรือช่วยท า 
 ระดบัท่ี 3  การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น  
 

การประเมินหรือดูแลรักษา  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

ซกัประวติัผูป่้วยท่ีมีความปวด     

ประเมินความปวดดา้นคุณภาพและปริมาณ     

ประเมินผลการระงบัปวด     

สั่งการรักษาโดยใชย้าท่ีใชบ้่อย     

พิจารณาส่งต่อการรักษาไดถู้กตอ้ง     

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3  

ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติ     

ประสานงานและปรึกษากบัผูร่้วมการรักษาสาขา 

อ่ืนไดเ้หมาะสม  
   

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาไดถู้กตอ้ง     

แสดงพฤติกรรมและความรับผดิชอบในการดูแล 
ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณธรรม  
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Clinical skills in anesthesia 

Cardiovascular and Thoracic anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

IV. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่  1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ/ 

หรือมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

      ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี  

      ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

     ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  

     อาจดูแลรักษาได ้

 

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     
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

-Coronary artery bypass graft surgery (on pump or off 

pump)  

 
  

-Cardiac / lung transplantation     

-Abdominal aortic aneurysmal repair     

-Thoracic aortic aneurysmal repair     

-Endovascular aneurysmal repair     

-Thoracic endovascular aneurysmal repair     

     -Cardiac implantable electronic devices    

     - Electrophysiology study with or without ablation    

     -Mediastinal mass biopsy or removal     

    -Mediastinoscope     

    -Lung (open or video assisted thoracoscopic surgery)     

    -Chest wall and pleural surgery     

    -Bronchopleural fistula     

    -Tracheal surgery     

    -Lung lavage     

    -Postoperative pain therapy after lung surgery     

   -Cardiac catheterization     

  -Cardioversion     

  -Bronchial stent     
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V. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้น

ของการท าหตัถการต่าง ๆ  หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนั

ฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง  

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได(้ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  

 

หัตถการ หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Thoracic epidural analgesia     

Transesophageal echocardiography     

One-lung ventilation(double lumen)     

One-lung ventilation (bronchial blocker)     
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Clinical skills in anesthesia 

ENT , EYE 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้

I.Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ 1 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี    

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่2 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1 และมี  

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่3 โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น อาจดูแลรักษาได ้  

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     
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Parotid surgery     

 

โรคหรือภาวะ (EYE)  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

Retinal surgery     

Penetrating eye injury     

Retinoblastoma      

Retinopathy of prematurity     

Strabismus surgery     

Glaucoma      

 

II .หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของ

การท าหตัถการต่าง ๆ  หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรม

ควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

                ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  

 

หตัถการวสิัญญี  หตัถการระดบั 1  หตัถการระดบั 2  หตัถการระดบั 3  

JET ventilation     

Cricothyroidotomy      

Airway management in compromised airway     
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Clinical skills in anesthesia 

General (non-subspecialty)  

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

VI. Perianesthetic clinical skills              

      ระดับที ่ 1 อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ มี                 
ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 2 อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ มีความส าคญั ท่ีนอ้ยกวา่ 

ระดบั  1  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 3 อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 

อาจดูแลรักษาได ้  

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     
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-Congestive heart failure     

โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

-Others; heart transplanted patient     

Respiratory diseases     

-COPD, Asthma     

-Upper respiratory tract infection     

-Lower respiratory tract infection  (pneumonia, 

TB, bronchectasis etc.)  
   

-ARDS     

-Smoking     

-Smoke injury     

-Aspiration pneumonitis     

Neurologic diseases     

   -Stroke, cerebrovascular accident (CVA)     

-Degenerative:dementia, lzheimer,  

  Amyotrophic lateral sclerosis,   
   

-Parkinsonism     

-Neuromuscular diseases: myasthenia gravis     

-Postoperative cognitive disorder     

-Post spinal cord injury     

GI and hepatobiliary disease     

-Tumor/cancer     

-Trauma     

-Infection , peritonitis     
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Hematologic disease     

-anemia,thalassemia, thrombocytopenia, 

thrombophilia  
   

-Hematologic malignancy     

-Anticoagulated     

-Bone marrow transplantation     

Endocrine diseases   

-Diabetes mellitus     

-Hyper/hypothyroid     

-Adrenal dysfunction     

-Parathyroid      

Collagen vascular diseases     

-Rheumatoid arthritis     

-Systemic lupus erythematosus     

Morbid obesity     

Aging      

Full stomach     

อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญ ี ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

Preoperative evaluation and preparation     

Premedication      

Airway management     

Anesthetic machine and circuit     
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อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

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     
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อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

Oxygen therapy     

Occupational hazards     

Malignant hyperthermia     

Autonomic hyperreflexia     

Temperature management     

Allergic/anaphylaxis reaction     

Postoperative pain management     

Postanesthetic complications     

-Cardiovascular complications     

-Pulmonary dysfunction     

-Hepatic complications     

-Renal complications     

-Metabolic complications     

-Incidental trauma     

-Altered mental status     

-Postoperative nausea and vomiting     

Anesthesiologist non-technical skill     
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ชนิดการผ่าตัด  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

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

hernia repair, etc)  
   

Intraabdominal surgery     

Hepatobiliary surgery     

Liver transplantation     

Laparoscopic surgery     

Bariatric surgery     

Extremity revascularization     

Organ procurement     

 

VII. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา (Procedural skills)  

 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

                ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  

ชนิดของหัตถการ  หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Face mask ventilation     

Supraglottic devices (e.g. LMA)     
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3  

Intubation    

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

-Fiberoptic      

-Videolaryngoscope     

-Manual-in-line     

-Awake intubation     

-Blind nasal     

Percutaneous tracheostomy     

Emergency cricothyrotomy     

Arterial line     

Central venous pressure      

-jugular     

-subclavian     

-femoral     

-peripheral inserted(PICC line)     

Pulmonary artery catheterization     

Positioning         

-Standard (supine, prone, jack-knife,     

lithotomy, lateral (e.g. kidney, park 

bench), trendelenberg, reverse 

trendelenberg)  

   

-Sitting in Neuro-surgery     
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-Sitting (e.g. beach chair)     

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3  

Regional anesthesia     

-Central neural blockade (adult)   

spinal     

Lumbar epidural     

Thoracic epidural     

Caudal     

Combine spinal-epidural     

-Peripheral neural blockade   

Airway nerve block     

Brachial plexus     

Femoral nerve     

Sciatic nerve     

Popliteal     

Ankle     

Wrist     

Transversus abdominis plane block     

Cervical plexus     

-Bier's block     

Ultrasound-guided RA and central venous 

access  
   

One-lung ventilation (double lumen)     

One-lung ventilation (bronchial blocker)     
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Clinical skills in anesthesia 

Neuroanesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 
I.โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญหีรือชนิดการผ่าตัด  

        ระดับที ่ 1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคญั                

ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแล

รักษาได ้  

 

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    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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     

Spinalcord surgery     

Epilepsy surgery     

Hydrocephalus      

Pediatric neurosurgery     

Awake craniotomy     

Surgery for abnormal movement     

Interventional neuroradiology     
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VIII .หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของ

การท าหตัถการต่าง ๆ  หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรม

ควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

                   ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  

ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได(้ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  

 

หัตถการวสัิญญ ี หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Scalp block     

Transcranial Doppler ultrasonography     

Cerebral oximetry     

Precordial Doppler     

Jugular venous saturation     
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Clinical skills in anesthesia 

Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ 1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี
ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 
ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที่  3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น

อาจดูแลรักษาได ้ 

 

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 
   

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    
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Anesthetic considerations forfetal surgery, EXIT, OOPS 

procedures  
   

Anesthetic considerations fornon-obstetric surgery     

Anesthetic considerations for hysteroscopy     

Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH     

Anesthetic considerations for tubal sterilization     

Molar pregnancy     

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     

 
   II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 
        แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ   
      หตัถการแต่ละ ประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  
        ระดบัท่ี1 หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      
       ระดบัท่ี 2 หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
        ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได(้ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  
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หัตถการวสัิญญ ี หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Airway management in pregnancy     

Painless labor (epidural block)     

Left uterine displacement     

Combined spinal-epidural (CSE) 

anesthesia 
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Clinical skills in anesthesia 

Orthopedic and Trauma 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

I.Perianesthetic clinical skills              

            ระดับที ่ 1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคญั 
ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้                                                                                                             
ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี 
ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้                                                                                     
ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจ
ดูแลรักษาได ้ 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics)  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

Tourniquet management    

Compartment syndrome     

Bone cement    

Arthroscopic surgery    

Spine surgery    

Fat embolism syndrome    

Pediatric orthopedic surgery     
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II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 
        แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  หตัถการแต่ละ 
       ประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  
        ระดบัท่ี1 หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      
       ระดบัท่ี 2 หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
        ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได(้ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  
 
 

หัตถการวสัิญญ ี หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Rapid infusion system     

Intubation with manual-in-line stabilization     

Intercostal drainage system     

 

โรคหรือภาวะ (Trauma)  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

Advanced trauma life support    

Multiple trauma    

C-spine injury     

Massivehemorrhage/shock    

Mass casualty    

Near drowning     
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Clinical skills in anesthesia 

Anesthesia Outside OR 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้

I.Perianesthetic clinical skills                                                                                                                             

ระดับที ่ 1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคญั 

ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้                                                                                                             

ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้                                                                                     

ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจ

ดูแลรักษาได ้ 

โรคหรือภาวะ  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  

EGD colonoscopy     

ERCP POEM singleballoon     

CT scan MRI     

Radiation Therapy     

Neurological interventions: Coil, glue, study      

Vascular: AVM bleomycin injection     

Procedures in Liver mass: TACE RFA     
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Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)     

Anesthesia for dental procedures     
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Clinical skills in anesthesia 

Pediatric anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 
IX. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ 1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมีความส าคญั              
ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้                                                                                                                      
ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมีความส าคญั     
ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้                                                                                                                    
ระดับที ่3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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

Complicated congenital heart diseases: TGA, Single ventricle    

Common congenital anomalies: Down syndrome    

Rare/Complicated congenital anomalies    

URI    

Laryngospasm    

Airway obstruction    

Laryngeal edema    

Emergence delirium    

Neonates    

Premature babies    

Difficult airway    

Hypothermia    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Malignant hyperthermia    

Muscular dystrophy    

Glucose, fluid, electrolyte management    

Massive bleeding    

Postoperative pain management    
 

การวนิิจฉัยเพ่ือการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 

Gastroschisis/omphalocele     

Congenital diaphragmatic hernia     

Tracheoesophagealfiatula     

Pyloric stenosis     

Necrotizing enterocolitis     

Retinopathy of prematurity     

Strabismus & muscle correction     

Adenotonsillectomy     

Tympanoplasty     

Craniotomy     

Thoracotomy     

Endoscopic surgery     

Frenulotomy (tongue tie)     

Muscle biopsy     

Upper abdominal surgery     

Lower abdominal surgery     

Groin, perineal and anorectal surgery     
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X. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา  

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1   หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 
 ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได ้ (ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  
 

หัตถการวสัิญญ ี หัตถการระดับ 1  หัตถการระดับ 2  หัตถการระดับ 3  

Inhalation induction     

Mask ventilation     

Under mask technique     

Endotracheal intubation in infant and children     

Endotracheal intubation in neonate     

LMA in pediatric patients     

Fiberoptic intubation in pediatric patients     

Ventilator setting in neonate and infant     

Peripheral nerve block     

-Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block     

-Penile block     

-Brachial block     

Caudal block     

Lumbar epidural block     
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Clinical skills in anesthesia 

Critical care 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้ 

XI. Clinical skills             

 ระดับที ่1โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ/ หรือ

มี ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 2โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  1  และมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ 

ระดับที ่ 3โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจดูแล

รักษาได ้ 

 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี 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     
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Delirium/Confusion/Agitation/Psychosis     

TIA (transient ischemic attack) /Stroke      

Hypoxic-ischemic encephalopathy      

Anemia     

Hemostasis/ Massive transfusion     

Coagulation disorders (haemophilia, 

thrombocytopenia/thrombophillia, DIC, …etc) 

   

Prevention & management common infection  (HAP, VAP, 

CABSI, UTI etc.)  
   

Antibiotics     

Fluid & electrolytes management     

Transfusion management     

Nutrition management & metabolic support      

Pain & sedation management     

ACLS / Post-resuscitation care     

End of life care      

Brain death / organ donor      

Interpretation of hemodynamic parameters       

-Intra-arterial pressure , Cardiac output monitoring     

-TTE      

-IABP , ECMO       

Interpretation of respiratory parameters  (CXR,ABG, 

PFT,…etc )   
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XII. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา  

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ีขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่างๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1 หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าไดด้ว้ยตนเอง      

ระดบัท่ี 2  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได(้ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ)  
  ระดบัท่ี 3  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได(้ช่วยท าหรือไดเ้ห็น)  

 

หตัถการ  หตัถการระดบั 1  หตัถการระดบั 2  หตัถการระดบั 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 )     
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หตัถการ หตัถการระดบั 1  หตัถการระดบั 2  หตัถการระดบั 3  

- Waveform analysis     

- Lung suction / toilet / expansion     

- Oxygen therapy/ Humidifier      

Others     

- Renal replacement therapy (RRT)     

- Spinal drainage / pressure monitoring     

- Hypothermia (Post-resuscitation care)     

- Mechanical prophylaxis of DVT     

- BIS / EEG     

-Cricothyrotomy / Mini-tracheostomy      

- Intercostal drainage      
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ภาคผนวกที ่5 

การท าวจัิย ข้ันตอนการท าวจัิย เพ่ือวุฒิบัตรสาขาวสัิญญวีิทยา 

ตามหลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาวสัิญญวีิทยา ราชวิทยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ Retrospective, Prospective หรือ Cross sectional อยา่งนอ้ย 1 

เร่ือง หรือท า Systematic review หรือ Meta-analysis 1 เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 3 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั/ร่วมงาน วจิยั 

ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

 1. จุดประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิการวจิยั 

 3. ผลการวจิยั 

 4. การวจิารณ์ผลการวิจยั 

 5. บทคดัยอ่ 

คุณลกัษณะของงานวจัิย 
 1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา 
ดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
 2. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน / หรือ good 
clinical practice (GCP) 
 3. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั 
 4. งานวิจยัทุกเร่ือง ควรด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั 
ค าถามวจิยั 
 5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 
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ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย 
 1. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 
 2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทน 
เก็บไว ้1 ชุด 
 3. ใหท้  าการระบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานการณ์เขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 
 4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติัใน 
โครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรือคณะผูว้จิยัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 
และผูดู้แลผูป่้วย 
 5. กรณีท่ีโครงการวจิยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หากมี
ผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ให้ด าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัเพื่อวางแผน
แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 
 6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั หรือคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน 3 ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการ 
ตดัสินใจ คือ 

   6.1 การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 
   6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย 

  6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 

ขอบเขตความรับผดิชอบ 
 เน่ืองจากการมีความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญีวทิยาตอ้ง
บรรลุ ตามหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558 และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของผูท่ี้จะไดรั้บวฒิุบตัรฯ เม่ือส้ินสุดการฝีกอบรม ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อม ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนัตนเอง ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยั ไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและ
จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวทิยาลยัฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานช่ืองานวิจยั อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และความคืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 
 
กรอบการด าเนินงานวจิยัในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
 ระยะเวลาท่ีประมาณการ ดงัน้ี 
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  เดือนที ่     ประเภทกจิกรรม 
        6      จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
         9      จดัท าโครงร่างงานวจิยั 

12  สอบโครงร่างงานวจิยั 
13 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจาก แหล่งทุนทั้งภายใน  
 และนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 
15 เร่ิมเก็บขอ้มูล 
21 น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
30 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
31 จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
33 ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯใหท้ าการประเมินผล 
 ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 

 
การรับรองวุฒิบัตร สาขาวสัิญญวีิทยา ให้ มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

  การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วุฒิบตัร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวทิยา ให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมฯ 

และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละรายดว้ย หากแพทยป์ระจ าบา้นมีความประสงคด์งักล่าว ตนเองจะตอ้งแจง้ให้

สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่จะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้ง ว.ว. และการรับรองวุฒิดงักล่าว

ให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมีผลงานวจิยัโดยท่ีเป็นผูว้ิจยัหลกั และผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสาร

ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

  ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อใหมี้การรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้สถาบนันั้นมีสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวฒิุให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

ได ้สถาบนันั้นตอ้งแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัรเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิด

การฝึกอบรม 

 ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหมี้การรับรอง ว.ว. ใหมี้คุณวฒิุดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากดั สถาบนั

สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากรจากสถาบนัอ่ืนมาช่วยได ้
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 การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมีสิทธ์ิ ไดรั้บวฒิุบตัรสาขาวสิัญญีวทิยาแลว้ หากมีความประสงคจ์ะใหร้าช

วทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวา่ วุฒิบตัร สาขาวสิัญญีวทิยา มีคุณวฒิุ “เทียบเท่า

ปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวจิยัท่ีส่งมาใหร้าชวิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ ว.ว. 

ในคร้ังนั้น มีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  ผลงานวจิยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ี

มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ สาหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้ง น้ี รายช่ือวารสารท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล ดงักล่าวใหพ้ิจารณา ณ วนัท่ีผลงานทางวิชาการ

ไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ วารสารทางวชิาการท่ี เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด ไดแ้ก่ วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่น

ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ ดงัต่อไปน้ี 

      - ฐานขอ้มูลระดบัชาติ ไดแ้ก่ ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) เฉพาะวารสารท่ี

มีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี 1 คือวารสารท่ีผา่นการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูใ่นฐานขอ้มูล ASAEN Citation Index (ACI) และ

กลุ่มท่ี 2 คือ วารสารท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่นฐานขอ้มูลของ TCI 

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

      - ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 

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

 academic search premier) 

                  -Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 

                  -BIOSIS (http://www.biosis.org) 

                 - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 

  -EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 

                  -ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
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  -H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson) 

  -Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           -Social Science Research Network              

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

             -Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

 2. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่ 

      ในกรณี ท่ี ว.ว. ของท่านไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะน าวา่ หา้มใชค้าวา่ 

Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา และหา้มเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือตนเอง แต่สถาบนัการศึกษา

สามารถใช ้ว.ว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใชใ้หท้่านเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการศึกษา อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร

การศึกษา อาจารยคุ์มวทิยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศึกษาแสดงวุฒิ

การศึกษาแยกกนัดงัน้ี 
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   - มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน จาก ว.ว. 

   - มีอาจารย ์“Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน 

 ดงันั้นวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ ของท่านท่ีไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษาน้ี อาจจะมีค าวา่ “เทียบเท่าปริญญา

เอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 
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ภาคผนวกที ่6 
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 monitoring and equipments 

 4. Provide intra and post anesthetic care 

 5. Manage airway 

 6. Demonstrate technical skill 

 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 
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  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 (ASA3,4 / complicated surgery) 

  2.5 General anesthesia for basic obstetric surgery 

  2.6 Regional anesthesia for basic obstetric surgery 

  2.7Anesthesia for complicated obstetric surgery 

  2.8 Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 

  2.9 Anesthesia for pediatric 

  2.10 Intracranial surgery 

  2.11 Anesthesia for airway procedure 
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  2.12 Painless labor 

  2.13 Anesthesia for neonatal / infant surgery 

  2.14 Anesthesia for open cardiac surgery 

  2.15 Thoracic anesthesia 

  2.16 Acute postoperative pain : PCA 

  2.17 Cancer pain / neuropathic pain 
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DOPS 1 Spinal block เม่ือส้ินสุด 12  เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 1 คร้ัง 

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

Spinal block ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การเตรียมอุปกรณ์    
 1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ    
 1.2 Spinal set, neddle, syringe, น ้ ายาท าความสะอาด    
1.3 ยา : ยาชา,vasopressor    
2. การเตรียมผูป่้วย    
 2.1ตรวจสอบการไหลเวยีนของน ้ าเกลือใหมี้ความเหมาะสม    
 2.2 อธิบายผูป่้วยใหเ้ขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการท าหตัถการ    

 2.3 Monitoring    
 2.4Position    
3. เทคนิคการ block    
 3.1 Sterile technique    
 3.2 ขั้นตอนถูกตอ้ง    
 3.3ทดสอบระดบัการชา    
4.ทราบ complications    
 4.1 บอก complication ได,้รู้วธีิการแกไ้ข, วธีิป้องกนัและรักษา    

 

 บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม .......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ                                                                     ผา่น*                            ไม่ผา่น 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน ……………………………(ลายเซ็นต)์             *ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้   
                                     การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  
.................................................  (ตวับรรจง) 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
     2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                     3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
     4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ทีประสบการณ์นอ้ยกว่า 
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DOPS 2  Endotracheal intubation เม่ือส้ินสุด 12  เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 2 คร้ัง 

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

Spinal block ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1.การเตรียมอุปกรณ์    
 1.1 ตรวจสอบ breathing circuit วา่ไม่ร่ัว    
 1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม,ขนาดพอเหมาะ    
 1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่ร่ัว, เตรียม stylet ใส่ใน
ท่อหายใจ โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และดดัปลายงอเป็นรูปตวั J 

   

 1.4 สายและเคร่ืองดูดเสมหะพร้อมใชง้าน    
 1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจเช่น facemask, oropharyngeal airway    
2.การเตรียมผูป่้วย    

 2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position    
 2.2 ครอบ mask ถูกวธีิ: ครอบทั้งปากและจมูก, ไม่กดตาและ alar nasi    
 2.3 ช่วยหายใจดว้ย maskได ้(chest moovement) ดี, O2 saturation ไม่
ลดลง, ช่วยหายใจ 3 นาที 

   

3. เปิดปากใส่ larynogoscope โดย head tilt หรือ cross fingertechnique 
โดยไม่มี trauma, ปัดล้ินไดห้มด ปลาย blade อยูบ่ริเวณ valleculaยก blade 
upward และ forward โดยไม่ใชฟั้นเป็น fulcrum 

   

4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให ้cuff พน้ vocal cord 1-2 ซม. (ผูใ้หญ่)    
5. ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจท่ีทรวงอกส่วนบน 
2 ขา้งเท่ากนั และฟัง epigastrium ตอ้งไม่ไม่ไดย้นิเสียงลมเขา้กระเพาะ 

   

6. Blow cuff เป่าลมพอดีคือ บีบ reservior bag ท่ี airway pressue ประมาณ 
30 ซม.น ้ า แลว้ไม่ร่ัว 

   

7. ยดึท่อหายใจ โดยใช ้plaster 2 เสน้ ติดเหนือริมฝีปากบนและล่าง ใหด้า้น
เหนียว plaster ตอ้งพนัรอบ ET 

   

 บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม .......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ                                                                     ผา่น*                            ไม่ผา่น 
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อาจารยผ์ูป้ระเมิน ……………………………(ลายเซ็นต)์             *ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้           
   การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  
                  .................................................  (ตวับรรจง) 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
                       2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                                         3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
                        4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ทีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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DOPS 3 RSI  เม่ือส้ินสุด 12  เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 1 คร้ัง 

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

Spinal block ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การเตรียมอุปกรณ์    
 1.1Anesthetic machine and breathing circuit    
 1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช ้    
 1.3 Airway equipments: mask, ETT, stylet, lubricant, magill forceps    
 1.4 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหวัต ่า    
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกตอ้งทั้ง
ชนิดและขนาด ฉีดต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว 

   

3. อธิบายผูป่้วยถึง procedure    
4. จดัท่าผูป่้วยถูกตอ้งเหมาะสม    
5. Preoxygenation    
6. Cricoid pressure กดถูกต าแหน่ง หลงัจากผูป่้วยหลบั (optional)    
7. Induction and intubation    
 7.1 Blow cuff ทนัทีเม่ือใส่ ETT เสร็จ    
 7.2 เช็คต าแหน่ง ETT    
 7.3 ปล่อย cricoid pressure หลงัจาก comfirm ต  าแหน่ง ETT แลว้    

 

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม .......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ                                                                     ผา่น*                            ไม่ผา่น 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน ……………………………(ลายเซ็นต)์             *ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้           
   การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  
                  .................................................  (ตวับรรจง) 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
                       2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                                        3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
                       4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ทีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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 4. Central venous catheterization (IJV) 
5.Arterial line cannulation 
6. Lumbar epidural block 

 7. Brachial plexus block 
8. Fiberoptic assisted intubation   

  
DOP 7,8  เม่ือส้ินสุด 36  เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง DOP 4,5,6 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. ก่อนท าหตัถการ    
   -ทราบขอ้บ่งช้ี ต าแหน่ง ขั้นตอน    
  -ทราบภาวะแทรกซอ้นและการแกไ้ข    
  -สามารถเตรียมผูป่้วยส าหรับท าหตัถการไดเ้หมาะสม    
  -สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจดัท่า monitoring    
2. ระหวา่งการท าหตัถการ    
  -เทคนิคปลอดเช้ือ    
  -ความสามารถในการท าหตัถการ    
  -ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท า
หตัถการ 

   

3. ภายหลงัหตัถการ    
  -สามารถจดัการอุปกรณ์เพื่อใหใ้ชง้านได ้    
  -การดูแลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น    
4. ทกัษะในการส่ือสารกบั    
  -ผูป่้วย    
  -ผูร่้วมงาน    
5. Professionalism    
  -ขอความยนิยอมผูป่้วย    
  -ตระหนกัถึงสถานการณ์    
  -ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม .......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ                                                                     ผา่น*                            ไม่ผา่น 
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อาจารยผ์ูป้ระเมิน ……………………………(ลายเซ็นต)์             *ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้           
   การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  
                  .................................................  (ตวับรรจง)     1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
                      2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                                       3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
                      4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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Assessment of Clinical skills and EPA01: Spinal anesthesia in ASA 1,2 patients in non-complicated procedure 

เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA 1  

 1 ประวติั,ตรวจร่างกาย และ labไม่ครบถว้น 

  2 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้น 

  3 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการระงบั       

ความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 

  4 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั   EPA 1  

  1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 

  2 พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

  3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้ 

3. ทราบขอ้ดีขอ้เสียของการท า spinal anesthesia  EPA 2 

  1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร 

  2 เลือกได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก 

  3 เลือกได ้และทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย 

  4  เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4. การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก  EPA 3 

  1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
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  2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

  3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ระดบัการชา (anesthetic level)   EPA 4,6  

  1 ไม่ทราบ anesthetic level 

  2 ทราบ anesthetic level 

  3 ทราบ anesthetic level และแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งเม่ือ anesthetic level ไม่เหมาะสม 

6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหวา่งการท า spinalanesthesia         EPA 4,6,8  

 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 2ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนแต่แกปั้ญหาไม่ได ้หรือแกไ้ม่ถูกตอ้ง 

 3ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 

7. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัEPA 4,6,8  

  1 ไม่ทราบ postoperative pain control &possible anesthetic complications 

  2 บอก  postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ไดบ้างส่วน 

  3 บอก postoperative pain control &possible anesthetic complications ไดค้รบ 

8. ส่งต่อขอ้มูลท่ี  PACU   EPA 4,9 

  1 ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

  2 สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

  3 สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 
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9. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA 6,7,10 

  1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

   2  ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 

  3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

10. การส่ือสารกบัผูป่้วย   EPA 9 

  1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

  2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

  3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

  4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

11. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน   EPA 9,10 

  1 ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

  2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน  

  3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

  4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนถูกตอ้งตลอดเวลา 

12. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน              EPA 7 

  1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน    

  2ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

  3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

  4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
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  5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

13. ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา                   EPA 10 

  1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 

  3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศักยภาพโดยรวม EPA 01 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA02: Basic GA ETT เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 2 คร้ัง 

Assessment of Clinical skills and EPA03 : Basic GA under mask เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA 1  

 1 ประวติั,ตรวจร่างกาย และ labไม่ครบถว้น 

  2 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้น 

  3 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการระงบั       

ความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 

  4 ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  labครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั   EPA 1  

  1 พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 

  2 พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

  3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้ 

3. Choice of anesthesia    EPA 2 

  1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร 

  2 เลือกได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก 

  3 เลือกได ้และทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย 

  4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4. การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก   EPA 3 

  1 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
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  2 ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

  3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

  4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วงInduction  EPA 2,4,6 

  1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม 

  2 ทราบชนิดยาแตใ่ห ้dose ไม่เหมาะสม 

  3 สัง่ยาไดเ้หมาะสม 

6. การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction  EPA4,5,6 

  1 open airway ไม่ได ้

  2 open airway ไดบ้างส่วนแตย่งัไม่โล่ง 

  3open airway ไดดี้ ในรายท่ีไม่ยาก 

  4 สามารถopen airway ไดดี้ แมใ้นรายท่ียาก 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation  EPA 4,6 

  1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

  2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

  3 สามารถปรับยาและ ventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน3 นาที 

8. การดูแลในช่วงmaintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)  EPA 4,6,7,8 

  1 ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดท่ีส าคญั 

  2 ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 
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  3 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 

  4 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอนทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

9. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั  EPA 4,6  

  1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้ าท่ีใช ้

  2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

  3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั 

  4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

10. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั                                EPA 2,4  

  1 ไม่ทราบ postoperative pain control &possible anesthetic complications 

  2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ไดบ้างส่วน 

  3 บอก postoperative pain control &possible anesthetic complications ไดค้รบ 

11. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง emergence  EPA 4,6 

   1 ท างานไม่ถูกขั้นตอนผิดพลาดในจุดท่ีส าคญั 

  2 ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 

  3 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 

  4 ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

12. ส่งต่อขอ้มูลท่ี  PACU   EPA 4,9 

  1 ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

  2 สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 
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  3 สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

13.สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA  7,10 

  1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

   2  ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 

  3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย   EPA  9 

  1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

  2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

  3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

  4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน   EPA  9 

  1 ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

  2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน  

  3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

  4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนถูกตอ้งตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน              EPA 7 

  1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน    

  2ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

  3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
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  4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

  5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา                   EPA 10 

  1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 

  3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศักยภาพโดยรวมEPA 02 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated 

    surgery) 

เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA 3    
   4.1 อุปกรณ์    
   4.2 ยา    
   4.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
5. IntraoperativeEPA 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    
5.2.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
5.2.2 Airway management    
5.2.3 Positioning    
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5.2.4 Maintenance    
5.2.4.1 ยา    
5.2.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

   5.2.4.3 Transfusion management    
 5.2.4.4 Hemodynamic    
                5.2.4.5 Ventilation / Oxygenation    
5.2.4.6 Temperature control    
5.2.5  Emergence    
5.3 Regional anesthesia    
     5.3.1 Technique    
     5.3.2ยา: ปริมาณและชนิด    
     5.3.3 Positioning    

     5.3.4 Fluid, glucose and electrolyte    
5.3.5 Transfusion management    
     5.3.6 Hemodynamic    
     5.3.7 Ventilation / Oxygenation    
5.3.8 Temperature control    
6. PostoperativeEPA 4,8,9    
6.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
6.2การส่งต่อขอ้มูล    
6.3การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,  
fluid & electrolyte balance,temperature 

   

6.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    
6.5 การดูแลความปวด    
7. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9,10    
8.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
9.ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
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สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: GA for basic obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมิน 

อยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

Assessment of Clinical skills and EPA 06: RA for basic obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมิน 

อยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่ง

นอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง) 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4.Specific considerationEPA 2    
4.1Physiology of pregnancy    
4.2Fetal well being    
 4.3Management of uterine atony    
4.4 Disease specific considerations    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA 3    
5.1 อุปกรณ์    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 3,4,5,6,8    
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6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
6.1.1.1 Technique    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
         6.1.2 Airway management    
6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    
               6.1.4.1 ยา    
               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3Transfusion management    
6.1.4.4Hemodynamic    

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    

               6.1.4.6Temperature control    

6.1.5Emergence    

6.2 Regional anesthesia    

6.2.1Technique    

     6.2.2 ยา: ปริมาณและชนิด    

6.2.3Positioning    

6.2.4 Fluid, glucose and electrolyte    

     6.2.5Transfusion management    

6.2.6Hemodynamic    

6.2.7Ventilation / Oxygenation    

6.2.8 Temperature control    

7. PostoperativeEPA 4,8,9    

7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
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7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน              EPA 9,10    
9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั                                              EPA 1  

  ประวติั,ตรวจร่างกาย และ lab ไม่ครบถว้น 

  ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  lab ครบถว้น 

  ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการระงบั       

ความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 

  ไดป้ระวติั, ตรวจร่างกาย และ  lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั    EPA 1  

  พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 

  พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

  สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้ 

3. Choice of anesthesia    EPA 2 

  ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร 

  เลือกได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตผุลท่ีเลือก 

  เลือกได ้และทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย 

  เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

4. การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก   EPA 3 

  ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 

  ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

  3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

  เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง Induction  EPA 2,4,6 

  ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม 

  ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม 

  สัง่ยาไดเ้หมาะสม 

6. สามารถประเมินanesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์  EPA 4,5,6 

 ไม่ทราบวา่ตอ้งประเมิน 
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 ทราบวา่ตอ้งประเมิน แต่ประเมินผดิ 

 ประเมินไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 

 ประเมินถูกตอ้ง และแกไ้ขปัญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction  EPA 4,6 

  ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

  ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ  hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

  สามารถปรับยาและ ventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน3 นาที 

8. การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)  EPA 4,6,7,8 

 ไม่ทราบการประเมิน 

 ทราบ แต่ประเมินผิด 

 ทราบวธีิการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ใหส้อดคลอ้งกบั surgical stimuli 

 สามารถปรับ anesthetic depth ไดเ้หมาะสมตาม surgical stimuli 

9. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั  EPA 4 

  ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้ าท่ีใช ้

  สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

  สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั 

  สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

10. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั                                EPA 2,4  

  ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications 

  บอก  postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ไดบ้างส่วน 

  บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ไดค้รบ 

11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6 

 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์ 

 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ 

 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้แต่เลือกใชย้งัไม่เหมาะสม 

 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้และเลือกใชเ้หมาะสม 

12. ส่งต่อขอ้มูลท่ี  PACU   EPA 4,9 

  ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 
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  สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

  สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

13. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA  7,10 

  ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

   ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 

  สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย   EPA  9,10 

  ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

  ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

  ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

  ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน   EPA  9,10 

  ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

  ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน  

  ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

  ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนถูกตอ้งตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน              EPA 7 

  ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน    

  ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

  ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

  แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

  แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผดิชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา                        EPA 10 

  ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 

  รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศกัยภาพโดยรวม EPA 08 

สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
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สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4.Specific considerationEPA 1    
4.1Anatomy    
4.2Physiology    
4.3Disease specific consideration    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA 2,3    
5.1 อุปกรณ์    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 4,5,6,7    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Technique    
6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway management    
        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
               6.1.4.1 ยา    



 

 

    หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้135 
 

               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.4.3 Transfusion management    

6.1.4.4Hemodynamic    

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    

               6.1.4.6Temperature control    

6.1.5Emergence    

6.2 Regional anesthesia(combine)    

6.2.1Technique    

     6.2.2 ยา: ปริมาณและชนิด    

7. PostoperativeEPA 3,4,6,7,8,9    

7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation (include ICU)    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4.Specific considerationsEPA 3,4    
4.1Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit    
4.2Intraoperative neuromonitoring    
 4.3Systemic complications of neurological disease    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA3    
5.1 อุปกรณ์    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 3,4,5,6,8    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Technique    
              6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway management    
        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
               6.1.4.1 ยา    
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               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    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

               6.1.4.6Temperature control    

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

   

6.1.5Emergence (early / late)    

7. PostoperativeEPA 4,8,9    

7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การระงบัปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9,10    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaand anesthetic technique           EPA 2    
4.Specific considerationsEPA 2    
4.1 Airway management และการวางแผนส ารอง    
4.2ภาวะแทรกซอ้นขณะท าairway procedure    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA3    
5.1 อุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ airway management    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 3,4,5,6,8    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Techniqueและการประสานงานกบัศลัยแพทย ์    
              6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway management    
        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
               6.1.4.1 ยา    
               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    
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6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic    
6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.5Emergence    
              6.1.5.1 Airway patency    

7. PostoperativeEPA 4,9    

7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9,10    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนการท า painless laborEPA 1,9    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
1.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการท า painless laborEPA 1,9    
   2.1การใหข้อ้มูลผูป่้วย (บอกขอ้ดี / ขอ้เสีย วธีิการท า และ          
ภาวะแทรกซอ้น) 

   

    2.2 Open vein and fluid loading    

3. Choice of anesthesia(epidural vs CSE vs spinal) EPA 2    
4.Specific considerationsEPA 8 
- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), ↓dose LA 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA3    
5.1 อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway / 
         vasopressors), O2, , RA equipment 

   

5.2 ยา: LA and adjuvants    
5.3 การเฝ้าระวงั : ECG, NIBP, SpO2, fetal HR    
6. IntrapartumEPA 3,4,5,6,8    
   6.1 Regional anesthesia    
     6.1.1 Technique and position of block    
     6.1.2 ยา: ชนิดและปริมาณ ±adjuvants (bolus /infusion), test dose    
     6.1.3 Assessment of block    
     6.1.4 Positioning (left lateral)    
     6.1.5 Fluid, glucose and electrolyte(without glucose)    

6.1.6Hemodynamic    
6.1.7Ventilation / Oxygenation    
6.1.8. Management of complications: IV injection, high 
            or total spinal, incomplete block, wet tap 
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6.1.9. Management for conversion to c/s    
    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

7. PostpartumEPA  4,9    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2การส่งต่อขอ้มูล    

7.3การดูแลทัว่ไปหลงัการคลอด    

7.4การดูแลและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั     
1.2 ตรวจร่างกายท่ีส าคญั    
 1.3 การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.4 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesia:GA ตอ้งใช ้RA ร่วมดว้ยหรือไม่ ควรใชว้ธีิใด
EPA 2 

   

4.Specific considerationsEPA 6,7    
   4.1 Neonates: anatomy, physiology, pharmacology    
   4.2 Surgical problems    
   4.3 Potential problems    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA3    
5.1 อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดท่ีเหมาะสม, anesthetic circuit    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 4,5,6    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Technique    
              6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway management: mask, ET    
        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
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               6.1.4.1 ยา    
               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3 Transfusion management    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.4.4 Hemodynamic    
6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    
6.1.5Emergence    

  6.2 Regional anesthesia    

     6.2.1Technique    

6.2.2ยา: ปริมาณและชนิด    

7. PostoperativeEPA 4,8    

7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1,2    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
 1.2การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1,2    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4.Specific considerationsEPA 2,4    
4.1Anesthetic considerations ตามโรคของผูป่้วย    
4.2 การดูแลผูป่้วยตามขั้นตอนก่อนเร่ิม CPB    
4.3การดูแลผูป่้วยในช่วง CPB    
4.4 การดูแลผูป่้วยหลงัออกจาก CPB    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA1,2,3,4    
5.1 อุปกรณ์    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 4,5,6,7    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Technique    
              6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway management    
        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
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               6.1.4.1 ยา    
               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4 Hemodynamic 

หัวข้อการประเมนิ 
 

ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

 
ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

 
ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    
6.1.5Emergence    

  6.2 Regional anesthesia    

     6.2.1Technique    

6.2.2ยา: ปริมาณและชนิด    

7. PostoperativeEPA  4,7,8,9,10    
7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9,10    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
1.1 ประวติั ตรวจร่างกาย    
 1.2 การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ(รวมถึง PFT)    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตดัEPA 1    
2.1General preparation    
  2.2Specific preparation    
2.3Premedication    
3. Choice of anesthesiaEPA 2    
4.Specific considerationsEPA 2    
4.1การปรับ ventilator setting ระหวา่งการท าone lung ventilation    
4.2 การดูแลและแกไ้ขปัญหา hypoxemia ระหวา่งท าone lung ventilation    
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึกEPA 3    
5.1 อุปกรณ์    
5.2 ยา    
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
6. IntraoperativeEPA 3,4,5,6,8    
6.1 General anesthesia    
       6.1.1 Induction    
              6.1.1.1 Technique    
              6.1.1.2ยา: ชนิดและขนาด    
        6.1.2 Airway managementและการตรวจสอบต าแหน่ง double lumen    
tube 

   

        6.1.3 Positioning    
        6.1.4 Maintenance    
               6.1.4.1 ยา    



 

 

    หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้149 
 

               6.1.4.2  Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3 Transfusion management    
6.1.4.4Hemodynamic    
6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

6.1.4.6 Temperature control    

6.1.5. Emergence    

  6.2 Regional anesthesia    

     6.2.1Technique    

6.2.2ยา: ปริมาณและชนิด    

7. PostoperativeEPA  4,8,9    
7.1 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
7.2การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4 Specific postoperative care & complicationsmanagement    

7.5 การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงานEPA 9,10    

9.การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนEPA 7    
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาEPA 10    

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  

 Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

 Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

 Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

 Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

 ไม่ท า/ 
ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่
ครบถว้น 

ท าไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

1. สามารถเลือกผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัการใชเ้คร่ือง PCA ได ้    
2. อธิบายขั้นตอนการใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชใ้หก้บัผูป่้วยได ้    
3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เคร่ืองไดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย    
4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวงัภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนได ้    
5.สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้    
6. สามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึน    
7. สามารถใหก้ารแกไ้ขเบ้ืองตน้ไดเ้ม่ือเคร่ือง PCA มีปัญหา    
8. สามารถส่ือสารกบัแพทยผ์า่ตดั และพยาบาลประจ าตึกในการดูแลผูป่้วยท่ีใช ้
เคร่ืองPCA 

   

9. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    
 

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

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม   

สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง 

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

 ไม่ท า/ 
ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่
ครบถว้น 

ท าไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

1.ซกัประวติัอาการปวดและประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    
2. ตรวจร่างกายเพ่ือประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    
3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    
4. เลือกใชย้าในการรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    
5. ทราบภาวะไม่พึงประสงคท่ี์เกิดจากยาและสามารถใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้ได ้    
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้หลงัจากไดรั้บการรักษา    
7. สามารถใหค้ าแนะน าผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการใชย้าและภาวะไม่พึงประสงค์
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

   

8. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    
 

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

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม   

สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   

สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต)์ ……………………………………………..(ตวับรรจง) 
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA 
 

Selection for 
assessment of 
clinical skills 
 and EPA 

EPA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1 • • • •  • • • • • 
2 • • • • • • • • • • 
3 • • • • • • • • • • 
4 • • • • • • • • • • 
5 • • • • • • • • • • 
6 • • • • • • • • • • 
7 • • • • • • • • • • 
8 • • • • • • • • • • 
9 • • • • • • • • • • 

10 • • • • • • • • • • 
11 • • • • • • • • • • 
12 • • • • • • • • • • 
13 • • • • • • • • • • 
14 • • • • • • • • • • 
15 • • • • • • • • • • 
16  • • •  • • • • • 
17  • • •  •  • • • 
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ภาคผนวกที ่7 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรวสัิญญี)  

 
 การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (ปฏิบติังานตามวนัและเวลาท่ีก าหนด ภายใตก้ารดูแลของอาจารยว์สิัญญีแพทย)์ 

     -  วนัราชการปฏิบติังานเวลา 16.00-08.00 น. และงดปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน โดยตอ้งมาเขา้ร่วมกิจกรรม 

        ทางวชิาการตามท่ีก าหนด 

     -  วนัเสาร์ ใหป้ฏิบติังานเวลา 08.00-08.00 น. วนัรุ่งข้ึน  

      - วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ใหป้ฏิบติังานเวลา 08.00-08.00 น. โดยใหง้ดปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน 

      - การปฏิบติังาน ใหม้ารับเวรตรงตามเวลา  ถา้มีเหตุจ าเป็นตอ้งมาสาย ใหร้ายงานอาจารยเ์วรล่วงหนา้ 

      - ถา้มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้ให้รายงานอาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้น และ อาจารย ์

        เวรล่วงหนา้เพื่อหาคนข้ึนปฏิบติังานแทน และตอ้งหาวนัข้ึนปฏิบติังานทดแทนในวนัท่ี อาจารยเ์วร 

        ท่านเดียวกนัอยู ่

      - การแลกวนัปฏิบติังาน ใหแ้ลกเปล่ียนกบัแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีเดียวกนั ตอ้งรายงานอาจารย ์

        ผูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยเ์วรประจ าวนัท่ีตอ้งการแลกใหท้ราบ 

     - กรณีผูป่้วยมีปัญหาซบัซอ้น ใหร้ายงานอาจารยเ์วรก่อนเร่ิมใหก้ารระงบัความรู้สึก และถา้เกิด 

        ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตดั ตอ้งรายงานอาจารยเ์วรใหท้ราบทนัที 

     - การท าหตัถการนอกห้องผา่ตดั และการรับปรึกษาจากต่างแผนก ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นรายงาน 

        ตรงต่ออาจารยเ์วรก่อนท าหตัถการใด ๆ 

 

         หมายเหตุ     

     -  แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 จะเร่ิมปฏิบติังานนอกเวลาราชการตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้รับการ 

        อบรม โดยก าหนดให ้ 

 วนัราชการปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน 
    วนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงาน ตั้ งแต่เวลา 08.00-24.00 น. โดยไม่มีการงด

ปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน 
                  -  แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 ก าหนดให ้
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  วนัราชการปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น.วนัรุ่งข้ึน โดยใหง้ดปฏิบติังาน 
        ในวนัรุ่งข้ึน  

  วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.00 น 
วนัรุ่งข้ึน โดยใหง้ดปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน  

      -  แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 จะเร่ิมใหอ้ยูเ่วรรับปรึกษา ก าหนดให ้

  วนัราชการปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น.วนัรุ่งข้ึน โดยใหง้ดปฏิบติังานใน  
      วนัรุ่งข้ึน  

 วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.00 น. 
      วนัรุ่งข้ึนโดยใหง้ดปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน 

 

การเช็คเวร 

 แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วร ให้ขออนุญาตอาจารยป์ระจ าหอ้งไปเช็คเวร เวลา 15.00 น.  (คนท่ีตอ้งออกไปเช็ค
เวร  ควรแจง้อาจารยต์ั้งแต่เชา้เพื่อเตรียมจดัหาคนมาเปล่ียน ขณะท่ีตอ้งออกไปปฏิบติัหนา้ท่ี) โดยเช็คเวรท่ีอาคาร
รักษา อาคารกระดูกและขอ้  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  ชั้น 4 , scope, X-ray, MRI, CT scan, Cath lab พร้อม
หวัหนา้พยาบาลเวร  

   

การเช็คเวรท าได้ดังนี ้

1. เขา้ไปในหอ้งผา่ตดัแต่ละหอ้ง แลว้ถามบุคลากรวสิัญญีวา่ท าผา่ตดันานกวา่ 16.00 น. หรือไม่ ถา้ตอ้งรับเวรให้
ถามรายละเอียดเก่ียวกบัผูป่้วย  เช่น อาย ุ, เพศ,  ASA class, โรคประจ าตวั, โรคท่ีมาผา่ตดั, operation, รายละเอียด
การระงบัความรู้สึก, blood loss,   ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบขณะผา่ตดั, Special caution เช่น การส่งต่อผูป่้วยหนกัไป 
ICU  

2. เวลา 15.30 น. แพทยป์ระจ าบา้น มาเขียนรายละเอียดเก่ียวกบัเคสท่ี check เวรมาได ้  และ assign คนรับเวร   

ไปยงัหอ้งผา่ตดัต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยว์สิัญญี 

หมายเหตุ.  1. แพทยป์ระจ าบา้น ปี 1 ใหรั้บเวรคู่กบัวสิัญญีพยาบาล 

                  2.  แพทยป์ระจ าบา้น ปี 2-3 สามารถรับเวรคนเดียวได ้

                 ในกรณีท่ีตอ้งไป premedication ใหรั้บเวรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน  หากรับเวรนานกวา่ 18.00 น.  

ใหโ้ทรปรึกษาอาจารยเ์วร เพื่อใหช่้วย assign วสิัญญีพยาบาลไปเปล่ียน 
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หนา้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 1 

    1. เตรียมอุปกรณ์และยา ใหพ้ร้อมใชง้าน 

       2. ดูแลผูป่้วยทีละราย ในหอ้งท่ีตนเองรับผิดชอบหรือห้องท่ีอาจารยเ์วรคิดวา่น่าสนใจ 
 
 หนา้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 2 
       1. รับผดิชอบดูแลเคสท่ีมารับการผา่ตดัในหอ้งท่ีตนเองรับผดิชอบหรือหอ้งท่ีอาจารยเ์วรคิดวา่น่าสนใจ 

      2. ดูแลผูป่้วยหอ้งท่ีมีความซบัซอ้น 

หนา้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 3 

  1. รับปรึกษาเคสท่ีจะ set OR 

  2. รับผดิชอบดูแลเคสท่ีมารับการผา่ตดัทั้งหมด 

  3. ดูแลผูป่้วยหอ้งท่ีมีความซบัซอ้น 

หมายเหตุ. : แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วร  จะตอ้งนอนท่ีห้องเวรเท่านั้น  หา้มกลบัไปนอนท่ีหอ 

 

เวรอ่ืน ๆ  

แพทยป์ระจ าบา้นปี 1 ตอ้งอยูเ่วรห้องฉุกเฉิน ประมาณ 6 คร้ังต่อปี  โดยอยูเ่วรตั้งแต่ 16.00-24.00 น. 
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ภาคผนวกที ่8 ประกาศ 34/2555 
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 ภาคผนวกที ่9 
 

แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 

ภาควชิาวสัิญญีวทิยา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

        

         เขียนท่ี ...................................................................... 

                                   วนัท่ี ................ เดือน............................. พ.ศ.................... 

 

  เรียน   ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาวสิญัญีวทิยา 

     ขา้พเจา้ นาย/นางสาว.......................................................... นามสกลุ........................................................................ 

                                          เลข ว...................................................แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ................... 

                                    มีความประสงคข์อตรวจสอบผลการสอบ...............................................เม่ือวนัท่ี ............................................... 

                                         เหตุผล............................................................................................................................................................................. 

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

       ขอแสดงความนบัถือ 

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

                                               (.........................................................)  ผูย้ืน่ค  าร้อง 

      

 เรียน  ..................................................................... 

                       □ อนุมติั   แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการ 

             □ ไม่อนุมติั 

  

 

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

 แพทยห์ญิงธิดารัตน์  อริยานุชิตกลุ 

ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาวสิญัญีวทิยา 

         วนัท่ี ............................................... 
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ภาคผนวกที1่0 
   

 

ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของ 
แพทย์ประจ าบ้านสาขาวสัิญญีวทิยา 

เขียนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบท่ีภาควชิาวสิญัญีวทิยาภายใน 5 วนั ท าการ นบัจาก
วนัประกาศผลสอบแต่ละคร้ัง 

ภาควชิาวสิญัญีน าใบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบส่งใหป้ระธานหลกัสูตรลงนามอนุมติั 

กรรมการจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการสอบภายใน 5 วนัท าการ 

เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงัปริญญาของภาควชิาฯ นดัหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นผูย้ืน่ค  าร้อง มารับทราบผล
การตรวจสอบกบัอาจารยแ์พทยท่ี์ปรึกษาของแพทยป์ระจ าบา้นท่ียืน่ค  าร้อง 

หากแพทยป์ระจ าบา้นผูย้ืน่ค  าร้อง ยงัมีขอ้สงสยัและตอ้งการดูกระดาษค าตอบของตนเอง 
ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ นดัหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นพบประธานหลกัสูตร หรืออาจารยท่ี์เป็นผูแ้ทน  
(ไม่อนุญาตใหดู้กระดาษค าตอบ หรือคะแนนของผูอ่ื้น/ขอ้สอบและเฉลย) 

ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาของภาควชิาฯ เชิญแพทยป์ระจ าบา้นมารับทราบผลการตรวจสอบ 
โดยมีประธานหลกัสูตรหรืออาจารยท่ี์เป็นผูแ้ทน ร่วมช้ีแจงแพทยป์ระจ าบา้นดว้ย 

ในการขอดูกระดาษค าตอบของตนเอง แพทยป์ระจ าบา้นผูย้ืน่ค  าร้องตอ้งมาตามวนั – เวลานดั  
การตรวจสอบกระดาษค าตอบ จะจดัใหดู้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ระหวา่งการตรวจสอบหา้มกระท าการใด ๆ กบัเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีใหต้รวจสอบ ผูท่ี้ไม่มาตรวจสอบกระดาษค าตอบตามท่ีนดัหมาย ถือวา่สละสิทธ์ิในการตรวจสอบและไม่สามารถยืน่ขอ
ตรวจสอบผลการสอบในวชิานั้น ๆ อีก 
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ภาคผนวกที ่10 
 

     คุณวุฒิของอาจารย์ภาควชิาวสัิญญวีิทยา 
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4 อ. อารุณี    นาคขนุทด พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

5 อ. วนัทกานต ์  วงศว์กิรม พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

6 อ. รววิาร   วศิิษฐป์รีชาวฒิุ พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

7 อ. เลิศลกัษณ์   รักชอบ พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

8 อ. พชัมณ    สธนเสาวภาคย ์ พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา), อ.ว. 
อนุสาขาวสิญัญีวทิยาเพ่ือการผา่ตดัหวัใจหลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก 

9 อ. อิสรา    จงเจริญกมล พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

10 อ. สุวมิลทิพย ์  เธียรประทาน พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

11 อ. มลัลิกา    อาฮูยา พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา),อ.ว. 
อนุสาขาการระงบัปวด 

12 อ. ธงชยั    เตม็ปีติกลุ พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 

13 อ. ชิดชนก ชูวงศโ์กมล พ.บ., ป.ชั้นสูง (วสิญัญีวทิยา), ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) 
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ภาคผนวกที ่11 
การคัดเลือกอาจารย์ 

 
 
 
 
 



 

 

     หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                        หนา้168 
 

 



 

 

    หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                         หนา้169 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     หลกัสูตรและเกณฑก์ารฝึกอบรมวิสญัญีวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2560                                                        หนา้170 
 

ภาคผนวกที ่12 
 

แนวทางปฏิบติัและบทลงโทษเม่ือแพทยป์ระจ าบา้นท าผิดจริยธรรม ภาควชิาวิสญัญีวทิยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อาจารยท่ี์ปรึกษารับทราบเหตุการณ์              
กรณีแพทยป์ระจ าบา้นท าผดิจริยธรรม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวา่กล่าวตกัเตือนและให้
แพทยป์ระจ าบา้นเขียนรายงานเหตุการณ์ 

 

 พิจารณาบทลงโทษและใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเซ็นรับทราบ                             
- ภาคทณัฑ ์                                                                          
- หากมีการกระท าผิดจริยธรรมเป็นคร้ังท่ี 2 จะมีการ
พิจารณาบทลงโทษสูงสุดคือ ส้ินสุดการฝึกอบรม 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษารายงานต่อ     
หวัหนา้ภาควชิาฯ 

 

หวัหนา้ภาควชิาฯ รายงานต่อ                    
หวัหนา้ศูนยฝึ์กอบรม 

 

    หวัหนา้ศูนยฝึ์กอบรม
รายงานต่อผูอ้  านวยการรพ.                     


