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หลกัสูตร 
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพือ่วุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวสัิญญีวทิยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
กลุ่มงานวสัิญญีวทิยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพษิณุโลก 

(ฝึกอบรมแบบรับรองคุณวุฒิ ว.ว.ที่ไม่ได้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”) 

 
 



2 
 

สารบัญ 
           หนา้ท่ี 

ขอ้ท่ี ๑ ช่ือหลกัสูตร        ๑ 

ขอ้ท่ี ๔ พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร     ๑ 

ขอ้ท่ี ๕ ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร     ๒ 

ขอ้ท่ี ๖ แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร      ๔  

ขอ้ท่ี ๗ การรับและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม     ๒๑ 

ขอ้ท่ี ๘ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม       ๒๓ 
ขอ้ท่ี ๙ ทรัพยากรทางการศึกษา       ๒๕ 
ขอ้ท่ี ๑๐ การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร     ๒๖ 

ขอ้ท่ี ๑๑ การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม     ๒๗ 
ขอ้ท่ี ๑๒ ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ     ๒๗ 
ขอ้ท่ี ๑๓ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม      ๒๘ 
ภาคผนวกท่ี ๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการศึกษาฯ    ๒๙ 
ภาคผนวกท่ี ๒ ระบบบริหารจดัการฝึกอบรม     ๓๑ 
ภาคผนวกท่ี  ๓ เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม     ๓๒ 
ภาคผนวกท่ี ๔ Clinical skills in anesthesia      ๖๓ 

ภาคผนวกท่ี ๕ Assessment if Clinical skills, DOP and EPA    ๙๐ 

ภาคผนวกท่ี ๖ แบบประเมินการปฏิบติังาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ)  ๑๓๐ 

ภาคผนวกท่ี ๗ เกณฑก์ารปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้น    ๑๓๐ 

ภาคผนวกท่ี ๘ ระเบียบการลาของแพทยป์ระจ าบา้น    ๑๓๒ 
ภาคผนวกท่ี ๙ สวสัดิการ        ๑๓๓ 
ภาคผนวกท่ี ๑๐ เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2555  ๑๓๔ 
ภาคผนวกท่ี๑๑ ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของแพทยป์ระจ าบา้น ๑๓๙  
ภาคผนวกท่ี ๑๒ เกณฑก์ารคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น    ๑๔๑ 
ภาคผนวกท่ี ๑๓ ตารางแสดงความสอดคลอ้งระหวา่งผลลพัธ์ของ                                 ๑๔๒ 
                           การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การจดัการสอน และการประเมินผล



๑ 

 

หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวชิาวสัิญญวีิทยาโรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณุโลก 

๑.ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา 
(ภาษาองักฤษ)Residency training in Anesthesiology 
๒. 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 
 
๓. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

กลุ่มงานวสิัญญีวทิยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 
 

๔.พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 วสัิยทัศน์และพนัธกจิของโรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณุโลก 

วสัิยทัศน์ 

โรงพยาบาลคุณธรรม น าสู่บริการท่ีเป็นเลิศ 

พนัธกจิ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ใหบ้ริการสาธารณสุขครบทุกดา้น 

รักษาพยาบาลไดทุ้กระดบั ร่วมผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อสุขภาพของประชาชน 
 

 

 



๒ 

 

วสัิยทัศน์และพนัธกจิของกลุ่มงานวสัิญญวีทิยา 

 

วสัิยทัศน์ 

บริการระงบัความรู้สึก ดว้ยจิตส านึก เตม็ศกัยภาพ 

พนัธกจิ 
  “เตรียมความพร้อมงานวสิัญญี ใหบ้ริการตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

   เช่ือมโยงเก้ือกลูหน่วยงาน จดัการฝึกอบรมและคน้ควา้”  
 

ฝึกอบรมให้บณัฑิตมีความรู้ทกัษะดา้นวิสัญญีวิทยา โดยเฉพาะโรค/หัตถการท่ีพบบ่อยในชุมชน
และสังคม ผลิตวิสัญญีแพทยใ์ห้กลบัไปท างานในชุมชน เพื่อให้โรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพสามารถท าการ
ผ่าตดัได้ ลดปัญหาการส่งต่อผูป่้วย ลดค่าใช้จ่ายและปัญหาการแออดัในโรงพยาบาลใหญ่ สามารถให้
ค  าแนะน าการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยและญาติ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
หลงัใหย้าระงบัความรู้สึก ตอบสนองต่อความตอ้งการของระบบบริการสุขภาพ เช่น จดัให้แพทยป์ระจ าบา้น
มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยและญาติ ท่ีมารับการผา่ตดัแบบวนัเดียวกลบั(ODS) จดับรรยายเร่ืองการใชย้าอยา่ง
มีเหตุผล (RDU) การรับผดิชอบทางสังคม โดยการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยคลินิกเลิกบุหร่ี และมีความสามารถใน
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ความสามารถด้านการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ การ
ท างานเป็นทีม การบริหารจดัการความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภยัเพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อ
ผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองคก์รเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวสิัญญี  

 

๕.ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
  แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวสิัญญีวทิยาตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้
ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกั (competency) ทั้ง ๖ ดา้นดงัน้ี 

๕.๑) การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 
๕.๑.๑ มีทกัษะในการดูแลดา้นวสิัญญีวทิยาในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั รวมทั้ง 
ภาวะแทรกซอ้นจากการระงบัความรู้สึก 
๕.๑.๒ มีทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป เฉพาะส่วน และ เฝ้าระวงัระหวา่งการระงบั 
ความรู้สึก ส าหรับหตัถการต่างๆ และในผูป่้วยชนิดต่างๆ 
๕.๑.๓ มีทกัษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)  
๕.๑.๔ มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 
๕.๑.๕ มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวกิฤต และ การบ าบดัทางระบบหายใจ  (respiratory care) 
 
 



๓ 

 

๕.๑.๖ มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยท่ีมีความปวด 
๕.๒) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical Knowledge and Skills) 

๕.๒.๑ เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย และจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิัญญีวทิยา  

๕.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวสิัญญีวทิยา  

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

๕.๓.๑   ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 

๕.๓.๒  วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย  ์

๕.๓.๓  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

๕.๔) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๕.๔.๑   น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๕.๔.๒  ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์

๕.๔.๓  ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพ 

การตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

๕.๔.๔  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๕  เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางวสิัญญีวทิยา 

๕.๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

๕.๕.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน 

๕.๕.๒  มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี 

เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

๕.๕.๓  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ (continuous  

professional development)   

๕.๕.๔  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๕.๕.๕  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕.๖)การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

๕.๖.๑  มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   

๕.๖.๒  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

๕.๖.๓  ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ 



๔ 

 

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม 

มาตรฐานวชิาชีพ 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

๖.๑ วธีิการให้การฝึกอบรมจดัการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้น ด าเนินการและการ

ประเมิน EPA ตามหวัขอ้ ๖.๒ โดยแพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของ

อาจารยด์งัต่อไปน้ี 

๖.๑.๑) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย(Patient Care) 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวสิัญญีระดบัไม่ซบัซอ้น ไดแ้ก่ 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมทัว่ไป 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัสูติ-นรีเวชวิทยา 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมกระดูก 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัจกัษุ โสต ศอ นาสิก 
- การดูแลผูป่้วยทางวสิัญญีนอกหอ้งผา่ตดั 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒, ๓ เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางวสิัญญีระดบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ 
- การดูแลทางวสิัญญีของแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ในระดบัท่ีซบัซอ้น 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลือดและทรวงอก 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมประสาท 
- การระงบัความรู้สึกในผูป่้วยเด็กและทารกท่ีมารับการผา่ตดัต่างๆ 
- การดูแลผูป่้วยระยะวกิฤตและในหออภิบาล 
- การดูแลผูป่้วยปวดเฉียบพลนัและเร้ือรัง 
- อายรุศาสตร์หน่วยโรคหวัใจและโรคปอด 
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy) 

- วชิาเลือก 
 
 
 
 
 



๕ 

 

แผนการสอนภาคทฤษฎี 

หวัขอ้ จ านวน 

(ชัว่โมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

อาจารยผ์ูส้อน 

แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๑ 

๑.Interhospital lecture(SDL) 

 จ านวน ๑๘ คร้ัง x๘ชม 

 

 

๑๔๔ 

 

ส่ือการสอนจากราช

วทิยาลยัฯ 

 

คณาจารยป์ระจ า แต่ละ

สถาบนัท่ี จดัการสอน

interhospital 

๒. Acute pain  ๒ บรรยาย 

-อาจารยป์ระจ ากลุ่มงาน

วสิญัญีวทิยา 

-อาจารยจ์ากศูนย์

แพทยศาสตรฯโรงพยาบาล

พทุธชินราช 

๓. Ventilator  ๒ บรรยาย 

๔. Critical appraisal  ๒ บรรยาย 

๕. IC(Infectious control) ๑ บรรยาย 

๖. risk management ๑ บรรยาย 

๗. Airway management   ๓ workshop 

๘. Counseling  ๓ workshop 

๙. CPR ๓ workshop 

แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๒-๓ 

๑. ICU 

 

๒ บรรยาย 

๒. CVT anesthesia ๒ บรรยาย 

๓.neuroanesthesia ๒ บรรยาย 

๔. Pediatric anesthesia ๒ บรรยาย 

๕. PBL ชั้นปีละ ๕ คร้ัง x ๑.๕ ชม. ๗.๕ กิจกรรมกลุ่ม 

๖. simulation(ANTS) รวมปี ๑-๓ ๓ workshop 

 รวมจ านวนชัว่โมง ตลอด ๓ ปีการศึกษา ๑๗๙.๕ 
 

 

 

 



๖ 

 

แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

 

 ปีท่ี๑ 
(เดือน) 

ปีท่ี๒ 
(เดือน) 

ปีท่ี๓ 
(เดือน) 

รวม 
(เดือน) 

GEN ๑.๕ ๑ ๑ ๓.๕ 

URO ๑ ๑ - ๒ 

Plastic ๑ - ๑ ๒ 

OB-GYN ๒ ๑ ๐.๕ ๓.๕ 
ORTHO ๒ ๑ ๐.๕ ๓.๕ 

EYE ควบกบั ENT ๑ ๑ ๑ ๓ 

OUTSIDE OR, MRI, intervention  
(รพ.ศิริราช) 

๑ - - ๑ 

CVT - ๑ ๑ ๒ 

Neuro ๑ ๑ ๑ ๓ 

Ped ๑ ๑ 
(รพ.เด็ก) 

๑ ๓ 

Preop. clinic ๐.๕ ๐.๕ - ๑ 

emergency - ๑ ๑ ๒ 
Respiratory care and inhalation therapy  
(รพ.รามาธิบดี) 

- ๑ - ๑ 

ICU (รพ.รามาธิบดี) - ๑ - ๑ 

Cardio Med - ๐.๒๕ - ๐.๒๕ 

Chest Med - ๐.๒๕ - ๐.๒๕ 

Elective  (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่) 
- Pain 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
 
๒ 

- Region NB   - - ๐.๕ 

- Eye& jet ventilation  - - ๐.๕ 

Painless  (รพ.ศิริราช) - - ๐.๕ ๐.๕ 

Free elective* - - ๑ ๑ 

Research - - ๐.๕ ๐.๕ 

                       รวม ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๖ 



๗ 

 

*แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเลือก Free elective ในโรงพยาบาลระดบั  M1 ข้ึนไป และเป็นโรงพยาบาลท่ีมีวสิัญญี
แพทยอ์ยา่งนอ้ย 3 คน 
**ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลเคสท่ีท าในแต่ละวนั และกิจกรรมวิชาการท่ีตนน าเสนอใน 
โปรแกรมบนัทึกการปฏิบติังาน electronic portfolio, website “https://anestlog.deverhood.com”หรือ
application “ANESLOG”  
 
๖.๑.๒)ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical knowledge and Skills) 

รายการ ปี๑ ปี๒,๓ 

วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์ /  

เรียนและปฏิบติัวสิัญญีวทิยาทัว่ไป /  

เรียนและปฏิบติังานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆของวสิัญญีวทิยา  / 

Interesting case / / 

Morbidity-mortality conference / / 

Journal club / / 

ฝึกหตัถการ และเคร่ืองมือใหม่ๆในวสิัญญี เช่น การใชu้ltrasound ในการท า
หตัถการต่างๆ เช่นcentral line 

/ / 

 

๖.๑.๓) การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั(Practice-based Learning and Improvement)แพทย์

ประจ าบา้นทุกชั้นปีควร 

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม และสหวชิาชีพ  
ข. ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์นกัศึกษาวสิัญญีพยาบาล และแพทยป์ระจ าบา้น

รุ่นหลงัได ้
ค. บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ง. ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบretrospective/prospective/cross-sectional studyโดย

เป็นผูว้จิยัหลกัหรือร่วม 
 



๘ 

 

๖.๑.๔)ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)แพทยป์ระจ าบา้น 

ทุกชั้นปีตอ้ง 

ก. เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 
ข. ปฏิบติังานสอนนิสิต/นกัศึกษาแพทย ์นกัศึกษาวสิัญญีพยาบาล และแพทยป์ระจ าบา้น

รุ่นหลงั 
ค. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการได ้เช่น case conference, 

morning conference, journal และMM conferenceเป็นตน้ 
๖.๑.๕)ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 

ก. เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทางการแพทยเ์ช่น clinico-patho 
conference 

ข. พฒันาตนเองใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย โดยเขา้อบรม counseling
และanesthesia non-technical skills 

๖.๑.๖) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice)แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีประสบการณ์การ

เรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,patient  safety, crisis resource management,กระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภยัทางวสิัญญี รวมทั้งระบบประกนัสุขภาพของชาติ 
 

๖.๒ เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสูตรประกอบด้วย  

๖.๒.๑) ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวทิยา และระบบท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียดในภาคผนวกท่ี ๓   

(หนา้ท่ี ๓๒) 

๖.๒.๒)ทกัษะทั้งดา้นperi-anesthetic clinical skills และ procedural skills ภาคผนวกท่ี ๔ (หนา้ท่ี ๖๓) 

ใน ๑๒ สาขา ต่อไปน้ี 

๑. General surgery 

๒. Obstetrics and gynecology 

๓. Orthopedic and trauma 

๔. Urology 

๕. ENT and EYE 

๖. Procedures outside OR 

๗. Ambulatory 

๘. Neuroanesthesia 

๙. Pediatric anesthesia 



๙ 

 

๑๐. CVT 

๑๑. Critical care 

๑๒. Chronic pain 

 โดยในแต่ละสาขา แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ 
ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 
ความส าคญั  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่ ๒โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑   
และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่ ๓โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า 
บา้น อาจดูแลรักษาได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย  
และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพียง 

๖.๒.๓)DOP(direct observe procedural skills) หตัถการทางวสิัญญีวทิยาตามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัฯ ๘
หวัขอ้คือ 

๑. DOP Spinal block 
๒. DOP Endotracheal intubation 
๓. DOP Rapid sequence induction 
๔. DOP Central venous catheterization (IJV) 
๕. DOP Arterial line cannulation 
๖. DOP Lumbar epidural block 
๗. DOP Brachial plexus block 
๘. DOP Fiberoptic assisted intubation 

รายละเอียดการประเมินอยูใ่นขอ้ ๖.๖.๑ หวัขอ้ยอ่ยท่ี ๑.๒การวดัและประเมินแบบ summative มิติท่ี 

๑ และรายละเอียดแบบประเมินอยูใ่นภาคผนวกท่ี ๕(หนา้ท่ี ๙๐) 

๖.๒.๔) EPA(Entrustable professional activity) การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของวสิัญญีแพทย ์มี ๑๙ หวัขอ้ 

คือ 

๑. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures 
๒. Basic GA ETT 
๓. Basic GA under mask        
๔. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 
๕. General anesthesia for basic obstetric surgery  
๖. Regional anesthesia for basic obstetric surgery  



๑๐ 

 

๗. Anesthesia for complicated obstetric surgery  
๘. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
๙. Anesthesia for pediatric 
๑๐. Intracranial surgery 
๑๑. Anesthesia for airway procedure 
๑๒. Painless labor 
๑๓. Anesthesia for neonatal / infant surgery 
๑๔. Anesthesia for open cardiac surgery 
๑๕. Thoracic anesthesia 
๑๖. Acute postoperative pain : PCA 
๑๗. Cancer pain / neuropathic pain 
๑๘. Deep sedation with total intravenous anesthesia 
๑๙. Anesthesia in prone position 

 

แต่ละหวัขอ้ประเมิน ๑๐ ดา้น ดงัน้ี 

๑. การประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการระงบัความรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation and 
preparation) 

๒. การวางแผนและด าเนินการดูแลผูป่้วยระหวา่งการระงบัความรู้สึก (Provide plan and conductof 
anesthesia) 

๓. การใชแ้ละแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยและเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง (Use and 
interpretanesthetic monitoring and equipment) 

๔. การดูแลผูป่้วยระหวา่งและหลงัการระงบัความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care) 
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ(Manage airway) 
๖. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวทิยา (Demonstrate technical skills) 
๗. การจดัการภาวะวกิฤต (Manage crisis situation) 
๘. การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการระงบัความรู้สึกหรือระหวา่งการผา่ตดั (Manage peri-

anesthetic /peri-procedural complications) 
๙. การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate communication and 

team working skills) 
๑๐. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate professionalism 

and non-technical skills) 
 รายละเอียดการประเมินอยูใ่นขอ้ ๖.๖.๑ หวัขอ้ยอ่ยท่ี ๑.๒ การวดัและประเมินแบบ summative มิติท่ี 

๑ และรายละเอียดแบบประเมินอยูใ่นภาคผนวกท่ี ๕ (หนา้ท่ี ๙๐) 



๑๑ 

 

๖.๒.๕).การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 

ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

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

ข. ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 

๑. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง patient-centered care 

- การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  
- ค านึงถึงความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วย 

๒. พฤตินิสัย 

- ความรับผดิชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์และมีวินยั 
- การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ ผูป่้วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยให้ดีท่ีสุด 
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวชิาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 
- การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
- การดูแลสุขภาพของตนเอง 

๓. จริยธรรมการแพทย ์

- การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวัในทุกกรณี การนบัถือใหเ้กียรติ สิทธิ และรับฟัง
ความเห็นของผูป่้วย  ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา  กรณีญาติ
และผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

- การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ ในกรณีท่ีผูป่้วย ตดัสินใจไม่ได้
ตอ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได้ 

- การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

๔. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

- การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 



๑๒ 

 

- การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- การวเิคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การใชe้lectronic databasesและการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 

ค.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

- ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ 
ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ เป็นตน้  

- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกนัคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย และกระบวนการhospital 
accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

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

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย ์
- หลกัการของการบริหารจดัการ 
- บทบาทของการแพทยท์างเลือก 

  ง.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Practice-based learning) 

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

 
๖.๓ การท าวจัิย  
  แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยัไดแ้ก่งานวจิยัแบบ retrospective, prospectiveหรือ cross sectional

อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือท า systematic reviewหรือ meta-analysis๑ เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน ๓ ปี โดยเป็น

ผูว้จิยัหลกั/ร่วม งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

๑. จุดประสงคข์องการวจิยั 
๒. วธีิการวจิยั 



๑๓ 

 

๓. ผลการวจิยั 
๔. การวจิารณ์ผลการวิจยั 
๕. บทคดัยอ่ 

คุณลกัษณะของงานวจัิย 

๑. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่หรือเป็นงานวิจยัท่ีใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 

๒. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม
การวจิยัในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัฯของสถาบนั 
๔. งานวิจยัทุกเร่ือง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCPหรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสมกบัค าถามวจิยั 
๕. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

 ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย 

๑. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวิจยัตาม
ขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อให้ยินยอมเขา้ร่วมวิจยั ตอ้งให้
ส าเนาแก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชุด 

๓. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานการณ์เขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าว

ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติัในโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรือคณะผูว้จิยัตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วย
ตามปกติ หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใช้
หลกัพื้นฐาน ๓ ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
๖.๑การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมาน 
กบัผูป่้วย  
๖.๒    การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
๖.๓    การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการการแพทย ์



๑๔ 

 

ตามมาตรฐาน 
ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้น

วิสัญญีวิทยาตอ้งบรรลุตามหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์

เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการประเมินคุณสมบติัผูท่ี้จะได้รับวุฒิบตัรฯ เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 

ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผดิชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนั

ตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยัไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบั

สมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานช่ืองานวิจยั อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และความคืบหนา้ของงานวิจยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวิทยาลยัฯ เพื่อให้มีการก ากบัดูแล

อยา่งทัว่ถึง 
 

 กรอบการด าเนินงานวจัิยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี  
เดือนที ่ ประเภทกจิกรรม 
  ๖ จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ๙ จดัท าโครงร่างงานวจิยั 
  ๑๒ สอบโครงร่างงานวจิยั 
  ๑๓ ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจาก 
แหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั(ถา้ตอ้งการ)  
   ๑๕ เร่ิมเก็บขอ้มูล 
  ๒๑ น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
  ๓๐ วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
  ๓๑ จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
  ๓๓ ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ  
   ใหท้ าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัร 
                      ภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 
 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวสัิญญวีทิยา ให้มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่าปริญญาเอก”  

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไม่เปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 
แบบรับรองคุณวฒิุ ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

๖.๔ จ านวนปีของการฝึกอบรม   ๓ปี 



๑๕ 

 

 
๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

๖.๕.๑ กระบวนการบริหารงานการศึกษา และมีการด าเนินการ ภาคผนวก ๒ 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ซ่ึงประกอบดว้ย ภาคผนวก๑ 
๑. ประธานหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ปี  
๒. กรรมการในหลกัสูตร : ปฏิบติังานทางวสิัญญีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี  
๓. หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น  
คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการการประสานงานการบริหารและการ

ประเมินผลส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม 
๖.๕.๒ สภาวะการปฏิบัติงาน  

๖.๕.๒.๑ กจิกรรมวชิาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
ตารางกิจกรรมวชิาการของกลุ่มงานวสิัญญีวทิยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 

 จนัทร์ 

(๘.๓๐-๙.๐๐) 

องัคาร 

(๘.๓๐-๙.๐๐) 

พธุ 

(๘.๓๐-๙.๐๐) 

พฤหสับดี 

(๘.๓๐-๙.๐๐) 

ศุกร์ 

(๘.๓๐-๙.๐๐) 

สัปดาห์ท่ี ๑ Morning conf. Morning conf. Morning conf. Morning conf. ประชุมกลุ่มงานฯ 

สัปดาห์ท่ี ๒ Morning conf. Morning conf. Morning conf. Morning conf. วชิาการพยาบาล 

สัปดาห์ท่ี ๓ Morning conf. Morning conf. Morning conf. Journal club M&M conference 

สัปดาห์ท่ี ๔ Morning conf. Morning conf. Morning conf. Morning 

conf./Journal club 
Interesting case 

/Topic review 

 

 

 - วนัจนัทร์ องัคาร พุธ และพฤหสับดี หอ้งผา่ตดั เร่ิมเวลา  ๙.๐๐น.  วนัศุกร์เร่ิมเวลา  ๙.๓๐น.  
 - ทุกกิจกรรม ยกเว้น Journal club น าเสนอโดยนกัเรียนวสิัญญีพยาบาล พยาบาล และแพทยป์ระจ า 
บา้น สลบัหมุนเวยีนกนั 
 - ชัว่โมง SDL บ่ายวนัพุธ คร้ังละ๔ ชัว่โมง ๓๖ คร้ัง รวม ๑๔๔ ชัว่โมงจดัภายใน ๙ เดือนแรกของปี ๑ 
 - SDL เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวนัพฤหสับดี ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน ส าหรับแพทยป์ระจ า
บา้นปีท่ี ๓ 
 - ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถดู วนั เวลา การเรียนบรรยาย, workshop และPBL ไดท่ี้หนา้หอ้งธุรการฯ 
ชั้น๒อาคารรังสีและผา่ตดั 
 -กิจกรรมวชิาการของแพทยป์ระจ าบา้น มีดงัน้ี 

๑. Morning conference  เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. ทุกวนัองัคารแพทยป์ระจ าบา้นหมุนเวียนกนั

รายงานเคสผูป่้วยท่ีจะเขา้รับการผา่ตดัในวนันั้นหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 



๑๖ 

 

๒. Morbidity and mortality conference  ท าวนัศุกร์ท่ี ๓ ของเดือน  เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐น. แพทย์

ประจ าบา้นน าเสนอ Morbidity and mortality conference อยา่งนอ้ยคนละ ๑ คร้ังต่อปี 

๓. Interesting case conference ท าวนัศุกร์ท่ี ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น. โดยก าหนดให้

แพทยป์ระจ าบา้นน าเสนอ interesting case อยา่งนอ้ยคนละ ๑ คร้ังต่อปี 

๔.Topic Review  ท าวนัศุกร์ท่ี ๔หรือ ๕ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น. โดยก าหนดให้แพทย์

ประจ าบา้นชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ น าเสนอ Topic review อยา่งนอ้ยคนละ ๑ คร้ังต่อปี 

๕. Journal club  ท าวนัพฤหสับดี ท่ี ๓ และ/หรือ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. น าเสนอโดย 

แพทยป์ระจ าบา้นวิสัญญีวิทยา  แพทยป์ระจ าบา้นต่างแผนก และนักศึกษาแพทย ์สลบัหมุนเวียนกนั โดย

ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นวสิัญญีวทิยาน าเสนออยา่งนอ้ยคนละ๑ คร้ังต่อปี 

๗. Interdepartment conference ท าวนัศุกร์ท่ี ๒ ทุก ๓ เดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. เป็นการจดั

ประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ศลัยกรรม สูตินรีเวชกรรม และ ออร์โธปิดิกส์  โดยจะจดั

ประมาณ ๔ คร้ังต่อปี วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ และเป็นกรณีศึกษา ลด

การร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน 

๘. ปฏิบติังานให้ยาระงบัความรู้สึกตาม rotation ท่ีจดัให้ วนัจนัทร์ – พฤหสับดี 09.00-16.00 น. วนั

ศุกร์ 09.30-16.00 น.  

๙. Premedicationวนัอาทิตย ์– พฤหสับดี๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

   ๖.๕.๒.๒ ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานใน/นอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนดูรายละเอียดใน 

ภาคผนวกท่ี 7(หนา้ท่ี ๑๓๐) 

   ๖.๕.๒.๓ ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่นการลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร 

การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติังานทดแทน โดยตอ้งผา่นการฝึกอบรมในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 80 % ของการฝึกอบรมในแต่ละหน่วย ระเบียบการลาอยูใ่นภาคผนวกท่ี 8 (หนา้ท่ี ๑๓๒) 

๖.๕.๒.๔ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีสวสัดิการต่างๆเช่น หอพกั หอ้งสมุด สถานท่ีออกก าลงักาย 

เป็นตน้ ดงัรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 9 (หนา้ท่ี ๑๓๓) 

 

๖.๖ การวัดและประเมินผลมีการประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจ้งผลให้ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมรับทราบ จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ข้ึนโดย

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและยืน่อุทธรณ์ได ้หากมีขอ้สงสัย 

 



๑๗ 

 

๖.๖.๑ วธีิการวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่คือ 

๑.การวดัความรู้และทกัษะทางคลนิิก แบ่งเป็น 

๑.๑.การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative Assessment)เพื่อพฒันาการเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนในการ 

เรียนทุกวนั เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาในการเก็บขอ้มูล ใชว้ธีิการ 

และเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  

๑. การสังเกต การซกัถาม case discussion ในช่วงเวลาปฏิบติังานจริง และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน าท่ี เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท าใหก้ารเรียนรู้พอกพูน แกไ้ขความคิด 

ความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง   

๒. แบบประเมินการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาในเวลาราชการจะประเมินอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 

๑ คร้ังนอกเวลาราชการ ประเมินทุกคร้ังท่ีอยูเ่วร 

๓. การใชแ้ฟ้มสะสมงาน (portfolio) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียนและการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง บันทึกวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล และ รวบรวมไวใ้น 

portfolio เพื่อใหผู้เ้รียน อาจารยท่ี์ปรึกษาและ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร น ามาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุง

แกไ้ขการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู 

๑.๒. การวดัและประเมินผลเพือ่ตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) การประเมินระหวา่งการ

ฝึกอบรม มีมิติต่างๆผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

๑. เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปี 

๒. เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

มิติที ่๑  ประเมินสมรรถนะ EPA (Entrustable Professional Activity) ๑๙ หวัขอ้ และ DOP (Direct Observe 

Procedural skills) ๘ หวัขอ้ 

๑. แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งประเมินEPA ทุกหน่วยท่ีปฏิบติังาน อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง  

๒. แพทยป์ระจ าบา้น ๑ คน สามารถสอบกบัอาจารยท์่านเดิมได ้ไม่เกิน ๒ คร้ัง/ปี 

๓. แต่ละปีการศึกษา ตอ้งผา่นการประเมินตาม milestones ดงัตารางขา้งล่าง 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA 
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๑ Basic RA L๓ #๑     

๒ Basic GA ETT L๓ #๒     

๓ Basic GA under mask L๓ #๑   

๔ Complicated surgery   L๓ #๑   

๕ Basic OB GA    L๓ #๑   

๖ Basic OB RA   L๓ #๑ 

๗ Complicated OB    L๓ #๑ 

๘ GA supraglotic device   L๓ #๑ 

๙ Pediatrics   L๓ #๑ 

 

 
 

๑๐ Intracranial surgery   L๓ #๑ 

๑๑ Airway procedure   L๓ #๑ 

๑๒ Painless labor   L๓ #๑ 

๑๓ Neonate/infant   L๓ #๑ 

๑๔ Simple open cardiac surgery     L๓ #๑ 

๑๕ Thoracic surgery     L๓ #๑ 

๑๖ Acute pain     L๓ #๑ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

Cancer/neuropathic pain     L๒ #๑ 

 Deep sedation with TIVA 
 

L๒#๒ 
 

GA prone position 
 

L๒#๑ L๓#๑ 

 

Di
re

ct 
ob

ser
ve

  

pr
oc

ed
ur

al 
sk

ills
 (D

OP
) 

๑ 
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Spinal Block S๓ #๑ 

  ETT S๓ #๒     

๓ RSI S๓ #๑     

๔ Lumbar epidural   S๓ #๑   

๕ Arterial line cannulation   S๓ #๑   

๖ Central venous catheterization   S๓ #๑   

๗ Brachial plexus block   S๓ #๑ 

๘ Fiberopticassissted intubation   S๓ #๑ 

(ค าอธิบายตารางอยูห่นา้ถดัไป) 

 



๑๙ 

 

L = level๑ = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

๒ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

๓ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

๔ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

#๑ = ตอ้งผา่นหตัถการนั้นอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง,#๒ =  ตอ้งผา่นหตัถการนั้นอยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง 

รายละเอียดแบบประเมิน  EPA อยูใ่นภาคผนวกท่ี ๕(หนา้ท่ี ๙๐) 
มิติที ่๒การสอบประกอบดว้ย  

๑. ปรนยั : MCQ ปีละ ๑ คร้ัง 

๒. อตันยั : MEQ,essay, SAQ(short answer question) ปีละ ๑ คร้ัง  

๓. สอบOral ๒ คร้ัง/ปี  

มิติที ่๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย: Portfolio 

มิติที ่๔  การรายงานความกา้วหนา้งานวิจยัดงัรายละเอียดขอ้ ๖.๓ การท าวิจยั 

มิติที ่๕  การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางวสิัญญีอยา่งนอ้ย ๘๐% 

มิติที ่๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselingและ anesthesia non-technical skills workshop 

 สถาบนัฝึกอบรมฯจะท าการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติท่ี ๑-๖  
ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนั เพื่อรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด 
๒. การวดัเจตคติและความเป็นมืออาชีพในสาขาวสัิญญวีทิยา 

มิติที ่๗  การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication skills 

โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน ดงัน้ี 

- แบบประเมินการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลา (ภาคผนวกท่ี ๖หนา้ท่ี ๑๓๐) 

- ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ วดัอตัราการเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน การร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ในภาคผนวกท่ี๑๐(หนา้ท่ี ๑๓๔) 

- กรณีมีการประพฤติปฏิบติัผดิระเบียบจะมีการด าเนินการลงโทษ ซ่ึงอาจมีผลถึง พกัการเรียน 
และยติุการฝึกอบรม ข้ึนกบัความรุนแรงของความผดิ  

๖.๖.๒ การเลือ่นช้ันปีตอ้งผ่านทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติัและ เจตคติ โดย 

๑.แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  ๖๐%  ของขอ้สอบภาคทฤษฏีแต่ละชนิด 

๒.แพทยป์ระจ าตอ้งไดรั้บการประเมินการปฏิบติังาน (EPA) เม่ือส้ินสุด  rotation  ตรงเวลา อยา่งนอ้ย  80% 

๓.ผา่น EPA และ DOP ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 



๒๐ 

 

๔.แบบประเมินการปฏิบติังานในและนอกเวลาอยูใ่นระดบั ผา่น 80% ของแบบประเมินทั้งหมด 

    เกณฑ ์ผา่น แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 = 12 คะแนน, ปีท่ี 2 = 15 คะแนน, ปีท่ี 3 = 18 คะแนน  

 กรณปีระเมิน ไม่ผ่าน  

๑. ขอ้สอบขอ้เขียน และ oral ถา้ไม่ผา่นขอ้สอบใด ใหส้อบซ่อมขอ้สอบนั้นไดอ้ยา่งละ ๑ คร้ัง 

๒. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ และ ๒ ท่ีสอบ EPAไม่ผา่น และมีการซ ้ าชั้นจะใหป้ฏิบติังานอยู่

ในหน่วยท่ีคณะกรรมการฯก าหนดจนกวา่จะสอบผา่น   ส่วนชั้นปีท่ี ๓ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร 

 

๖.๖.๓ เกณฑ์การยุติการฝึกอบรม 

๑. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีสถาบนัก าหนด 

๒. ประพฤติผดิจริยธรรมอยา่งร้ายแรงเช่น ทุจริตในการสอบ, ปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด,  

      ฝ่าฝืนระเบียบ/ขาดความรับผดิชอบ คร้ังท่ี ๓ 

๓. ไม่สามารถปฏิบติังานได ้

***ทั้งน้ีการเล่ือนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม และการส่งช่ือเขา้สอบขอ้สอบของราชวทิยาลยัขึน้อยู่

กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 

๖.๖.๔ การอุทธรณ์ผลประเมิน กรณีท่ีผูส้อบมีขอ้สงสัยในผลประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินตาม

ขั้นตอนไดด้งัรายละเอียดในภาคผนวกท่ี๑๑(หนา้ท่ี ๑๓๙) 

๖.๖.๕ การประเมินเพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสัิญญี

วทิยา(ของราชวิทยาลยั) 

๑. คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ  

๑.๑  ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ของระยะเวลาการฝึกอบรม  

๑.๒  สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 

๒. เอกสารประกอบ  
๒.๑  เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด 

๒.๒ บทความงานวจิยัพร้อมส่งตีพิมพ(์manuscript)และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ 

วจิยัในมนุษย ์

๒.๓  เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

 
 



๒๑ 

 

๓. การสอบประกอบดว้ย 
๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี 

- ปรนยั (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นขอ้สอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ 
clinical sciences ร้อยละ ๖๐) ใหส้อบเม่ือผา่นปีการฝึกอบรมท่ี ๒ หากสอบผา่นเกณฑแ์ลว้ไม่
ตอ้งสอบอีก หากสอบไม่ผา่นเกณฑต์อ้งสอบแกต้วัเม่ือส้ินปีการฝึกอบรมท่ี ๓ หรือจนกวา่จะ
สอบผา่นตามเกณฑ ์

- อตันยั (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเม่ือส้ินสุดปี
การฝึกอบรมท่ี ๓ สามารถสอบไดแ้มว้า่ยงัสอบปรนยัไม่ผา่นเกณฑ์ 

๓.๒ การสอบภาคปฏิบติั  ประกอบดว้ย 

- การสอบ objective structured clinical examination(OSCE) สอบเม่ือส้ินสุดปีการฝึกอบรบท่ี๓ 
- ผลการปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

      ๓.๓ การสอบปากเปล่า สอบเม่ือส้ินสุดปีการฝึกอบรมท่ี๓ 
๓.๔ การประเมินผลงานวจิยั 

- เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินผลการประเมิน ใชเ้กณฑร้์อยละ ๖๐ หรือโดยอยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวทิยา 

 

๗.  การรับและคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศแพทยสภาในการเขา้รับ

การฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวสิัญญีวทิยา ปี ๒๕๖๑ ขอ้ ๒.๑ ดงัน้ี  

๑) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

- ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 
- ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพนูทกัษะเป็นเวลา ๑ปี 
- มีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐ 

     ๒) ในกรณีท่ีไม่มีตน้สังกดัจากหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  

           ๒ ปี 

    ๗.๒ การคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑) สถาบนัฝึกอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการศึกษาหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขา 

วสิัญญีวทิยา(ภาคผนวกท่ี๑หนา้ท่ี ๒๙)และเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมฯ(ภาคผนวกท่ี ๑๒ หนา้ท่ี 

๑๔๑) 

๒) โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้  



๒๒ 

 

๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ปี ๒๕๖๓ กลุ่มงานวสิัญญีฯ เปิดอบรมแพทยป์ระจ าบา้น จ านวน ๓ คน/ชั้นปี โดยมีจ านวน

อาจารยแ์ละงานบริการต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพียงพอตามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 

ณ ธนัวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานวสิัญญีวทิยา โรงพยาบาลพุทธชินราชฯ มีวิสัญญีแพทยจ์ านวน ๑๑ คน 

ทุกท่านเป็นอาจารยท่ี์ปฏิบติังานเตม็เวลา 

รายช่ือวสิญัญีแพทย ์ คุณวฒิุ ปีท่ีจบ

การศึกษา 

๑. นายแพทยอ์ารีย ์เจษฏาญานเมธา วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๓๕ 

๒. แพทยห์ญิงพฒันา แกว้ประสิทธ์ิ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๓๘ 

๓.แพทยห์ญิงสิริรัตน์ เจริญสวรรค ์ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๔๒ 

๔.แพทยห์ญิงจนัทน์จิรา วมิาลา วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา ๒๕๔๔ 

๕.แพทยห์ญิงวนัทนี คณานนท ์ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๐ 

๖.นายแพทยส์มควร เดชะศิลารักษ ์ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๒ 

อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับผูป่้วยโรคทางระบบประสาท  ๒๕๕๖ 

๗.แพทยห์ญิงกลัยา หวงัเรืองสถิตย ์ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๒ 

๘.แพทยห์ญิงสาลินี นาคยศ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๓ 

หลักสูตรแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางสาขาการบ าบัดความปวด

(หลกัสูตร 1 ปี) 

๒๕๕๕ 

๙.แพทยห์ญิงวสี ธีราทร วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๕ 

อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับเด็ก  ๒๕๕๙ 

 

 



๒๓ 

 

รายช่ือวสิญัญีแพทย ์ คุณวฒิุ ปีท่ีจบ

การศึกษา 

๑๐.แพทยห์ญิงณชัฏา ศุภกิจเจริญ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๗ 

 อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตดัโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ 

และทรวงอก (ก าลงัศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๑๑.แพทยห์ญิงสุวฒันา กลา้ณรงค ์ วฒิุบตัรวสิญัญีวทิยา  ๒๕๕๙ 
 

อนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต (ก าลงัศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

 
จ านวนผูป่้วย (ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีละ :จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม๓:๖) ณ กนัยายน ๒๕๖๑ 

 
งานบริการ 

จ านวนผูป่้วย(ราย/ปี) 

 ราชวทิยาลยัฯก าหนด รพ.พุทธชินราชฯ 

การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยในหอ้งผา่ตดั ๗๕๐ ๒๐,๔๑๒ 
การบริการทางวสิัญญีส าหรับผูป่้วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั ๔๐ ๓๕๙ 
การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตทางศลัยกรรม ๑๕๐ ๕๔๔ 
การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ๑๕๐  ไม่มี 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
    ๘.๑.  คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม 

- กลุ่มงานฯมีคณะกรรมการจดัการฝึกอบรมฯ ดงัรายช่ือในภาคผนวกท่ี ๑ เป็นอาจารยแ์พทยซ่ึ์ง
ไดรั้บวฒิุบตัร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญี
วทิยาทุกท่าน และเป็นอนุสาขา๓ ท่าน ก าลงัศึกษาต่อยอด ๒ ท่าน ดงัตารางขอ้ ๗.๓ 

- ประธานคณะกรรมการ ไดแ้ก่ แพทยห์ญิงกลัยา หวงัเรืองสถิตย ์เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นวิสัญญี
วทิยาอย่างน้อย ๕ ปีภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ 

 

 

 



๒๔ 

 

  ๘.๒.  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 อาจารยแ์พทยข์องกลุ่มงานฯไดรั้บวฒิุบตัร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา  และปฏิบติังานดา้นวสิัญญีวทิยาอย่างน้อย ๒ ปีภายหลงัไดรั้บ

วฒิุบตัร มีจ  านวนอยา่งนอ้ย ๙ ท่าน(ขอ้มูล ณ.ธนัวาคม ๒๕๖๑) 

๘.๒.๒  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

มีจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏิบติังานเตม็เวลา ๑๑ คน(รับผูเ้ขา้ฝึกการอบรม ๓คน) 

เพียงพอตามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยั(อาจารย ์๒ คน ต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม ๑ คน) 

๘.๒.๓ ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

กลุ่มงานฯใชพ้นัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการสรร

หาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม โดยระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีชดัเจน 

ครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวชิาการ ความเป็นครู และความช านาญทาง

คลินิก 

๘.๒.๔  การระบุหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย์ 

กลุ่มงานฯก าหนดสัดส่วนการหนา้ท่ีอาจารยต์ามพนัธกิจ บริการ สอน วจิยั และงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 50 

: 35 : 5 : 10 ตามสัดส่วนความส าคญัของวสิัยทศัน์และพนัธกิจของโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลศูนยเ์นน้

การใหบ้ริการเป็นหลกั และจดัเวลาใหอ้าจารยพ์ฒันาความรู้ เตรียมการสอน การออกขอ้สอบ และติดตาม

ความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้น ส าหรับการใหค้  าปรึกษา เน่ืองจากอาจารยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ท างานใน

หอ้งผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นจึงมีโอกาสปรึกษาไดต้ลอดเวลา 

ก าหนดหนา้ท่ีของอาจารย ์ดงัน้ี 

1. งานบริการ รับผดิชอบใหย้าระงบัความรู้สึกตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั 
2. คุม morning conference  
3. สอนบรรยายและปฏิบติัแก่แพทยป์ระจ าบา้น นิสิตแพทย ์นกัเรียนวสิัญญีพยาบาล  
4. เป็นท่ีปรึกษา MM conference, interesting case, topic, journal, etc. 
5. ออกขอ้สอบ และคุมสอบ 
6. งานบริหาร และงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 



๒๕ 

 

๘.๒.๕ ระบบพฒันาอาจารย์ 

            สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีระบบพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละ

แพทยศาสตรศึกษาและมีการประเมินผลเป็นระยะ 

๑. ก าหนดใหอ้าจารยแ์พทยต์อ้งอบรมฟ้ืนฟู ดา้นวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง/คน/ปี และแพทยศาสตร์

ศึกษาอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง/คน/๓ ปี ไวใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิกของโรงพยาบาลพุทธชินราชฯ มีการติดตามโดยหวัหนา้กลุ่มงานปีละคร้ัง เพื่อกระตุน้ให้

อาจารยแ์พทยเ์ขา้อบรมครบตามเกณฑเ์ป็นอยา่งนอ้ย 

๒. การประเมินอาจารยมี์ ๒ แบบใหญ่ คือ 

    ๒.๑ ประเมินความดีความชอบ และแจง้ผลการประเมิน ปีละ ๒ คร้ังโดยคณะกรรมการบริหาร

ของโรงพยาบาล 

    ๒.๒ แบบประเมินหลกัสูตรปีละ 1 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมินหลกัสูตร ผูต้อบแบบประเมินไดแ้ก่ 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลป้อนกลบัไปใหอ้าจารย ์โดยก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการไวใ้น timeline ของกลุ่มงาน 

๘.๒.๖ การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้สถาบนัควร

พิจารณาลดจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว  ้

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๙.๑ เกณฑ์ทัว่ไป 
  โรงพยาบาลฯมีทรัพยากรตามขอ้บงัคบัของแพทยสภา วา่ดว้ยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรม
เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ซ่ึง
รายงานขอ้มูลไวใ้นแบบบนัทึกขอ้มูลฉบบัก. เช่น เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ มี
หน่วยงานระดบักลุ่มงานรับผดิชอบการด าเนินการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ก าหนด “...จดัการ
ฝึกอบรม...” เป็นส่วนหน่ึงในพนัธกิจของกลุ่มงาน มีทรัพยากรต่างๆเพียงพอแก่การฝึกอบรม เช่น 
จ านวนผูป่้วยและจ านวนเตียงผูป่้วยแยกตามกลุ่มงานจ านวนแพทยผ์ูมี้ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ปฏิบติังานประจ า จ  านวนบุคลากรผูช่้วยวชิาการหรือวชิาชีพสาขา
อ่ืนท่ีมีส่วนในการฝึกอบรมหน่วยงานกลางพื้นฐานเช่นห้องปฏิบติัการส าหรับการชนัสูตร
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หอ้งปฏิบติัการดา้นพยาธิวทิยากายวภิาคหอ้งปฏิบติัการดา้นพยาธิวทิยาคลินิก หรือ เวชศาสตร์ชนัสูตร 
หน่วยรังสีวทิยา ห้องสมุดทางการแพทย ์หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ความพร้อมในดา้นสถานท่ี มีหอ้ง
ประชุม / บรรยาย หอพกัแพทยป์ระจ าบา้นมี wifi ทัว่ทั้งโรงพยาบาล และบริเวณหอพกั 

   ๙.๒ เกณฑ์เฉพาะ 
 กลุ่มงานวสิัญญีวทิยาฯ มีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จ านวนและการกระจายผูป่้วย มาตรฐานการ
ใหบ้ริการ และผูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีราช
วทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด ดงัรายงานไวใ้นแบบบนัทึกขอ้มูล ฉบบั ข. 
ไดแ้ก่ 

๑. มีสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม  
๒. มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
๓. มีงานบริการการระงบัความรู้สึกส าหรับการผา่ตดั จ  านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 
๔. หอ้งปฏิบติัการ/หน่วยงานสนบัสนุนท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุน และรองรับงานวจิยัได ้   
๕. หอ้งสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรมเป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพทย ์
๖. มีกิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่  
    - การประชุมวชิาการในภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ ๔ คร้ัง ไดแ้ก่ journal club,  
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นตน้ 
    - การประชุมร่วมระหวา่งภาควชิา/หน่วยงาน ปีละ ๔-๕ คร้ัง/ปี 
   - สนบัสนุนใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชุมวชิาการนอกสถานท่ีตามโอกาสอนัควร 
 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
- กลุ่มงานฯก ากบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ าโดย

ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมท่ีตอ้งท า และจดัผูดู้แลใหด้ าเนินกิจกรรมตามก าหนดเวลา 
- มีกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตร โดยก าหนดใหมี้การประเมินหลกัสูตรดว้ยแบบประเมิน 

ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี อาจารย ์นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั เป็น
ผูต้อบแบบประเมิน ก าหนดใหป้ระเมินทุกส้ินปีการศึกษา วเิคราะห์และน าผลการวเิคราะห์
เสนอในท่ีประชุมกลุ่มงาน เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  

- แบบประเมินหลกัสูตรฯครอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
3. แผนการฝึกอบรม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
5. การวดัและประเมินผล 
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6. พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
7. ทรัพยากรทางการศึกษา 
8. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ

สุขภาพ 
10. ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
11. ขอ้เสนอแนะ 

 
๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

กลุ่มงานฯ จดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่ง

นอ้ยทุก ๕ ปีปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 

รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้

ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ มีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภาและราช

วทิยาลยัฯรับทราบ 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการกลุ่มงานวสิัญญีวทิยา และศูนยแ์พทยศาสตร์โรงพยาบาลพุทธชิน

ราช ด าเนินการดา้นต่างๆต่อไปน้ี ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

- บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การรับ

สมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดั

และประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์ การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการ

ส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็น

หลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- จดัใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
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๑๓. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
  สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีราชวทิยาลยั

วสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดดงัน้ี 
๑๓.๑  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการ 
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก ๒ ปี 
๑๓.๒  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ 
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี 

๑๔. การรับรองจากแพทยสภา 
- หลกัสูตรฯ ไดรั้บการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี 2558 แพทยสภามีอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติั

หรือเพิกถอนการฝึกอบรม 
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                                                                       ภาคผนวกที ่๑ 
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ภาคผนวกที ่๒ 

ระบบบริหารจดัการฝึกอบรมด าเนินการ ดงัน้ี 

๑. มีวธีิการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นดงัน้ี 

a. มีเกณฑก์ารรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นฯ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

b. มีช่องทางใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเก่ียวกบั คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร เอกสารท่ีตอ้ง

ใช ้ก าหนดการต่างๆ ผา่นทาง websitehttp://www.budhosp.go.th 

c. มีกรรมการคดัเลือกอยา่งนอ้ย ๒คน ในการคดัเลือกรอบท่ี ๑ 

๒. มีขั้นตอนด าเนินการฝึกอบรม ดงัน้ี 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการศึกษาหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯมีหนา้ท่ีจดัท า 
 ๒.๑.๑   หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวสิัญญีวทิยา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ 

ขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัและแพทยสภา 
๒.๑.๒  วางแผนการบริหารจดัการใหมี้การด าเนินการตามหลกัสูตรท่ีก าหนด เช่น การ 
คดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล ทั้ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั รวมทั้งการท าวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น 
๒.๑.๓   ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนท่ีวางไว ้
๒.๑.๔   ตรวจสอบการด าเนินการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผน 
๒.๑.๕   ประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้ขอ้มูลป้อนกลบัจาก แพทยป์ระจ าบา้น อาจารย์ 
แพทย ์ผูป้ระสานงานและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
๒.๑.๖   น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตร 
๒.๑.๗   ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามท่ีราชวทิยาลยัก าหนด 

๒.๒ จดัการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

๒.๓ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

๒.๔ ด าเนินการวดัและประเมินผล 

๒.๕ ด าเนินการประเมินหลกัสูตร เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 

๓. มีการประเมินหลกัสูตรเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 

a. รับขอ้มูลป้อนกลบัจากผูฝึ้กอบรมเป็นระยะ โดยจดัชัว่โมงพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

b. ประเมินหลกัสูตรปีละ ๑ คร้ัง โดยใชแ้บบประเมิน ผูต้อบแบบประเมินไดแ้ก่ แพทยป์ระจ า

บา้นทุกชั้นปี, อาจารยแ์พทย,์ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเช่น วสิัญญีพยาบาล ศลัยแพทย,์ ผูใ้ช้

บณัฑิต  



๓๒ 

 

๔. ประชุมวสิัญญีแพทยป์ระจ ากลุ่มงานเพื่อ วเิคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตร โดยใชข้อ้มูลจากใบประเมิน

การศึกษาฯ ความคาดหวงัผูใ้ชบ้ณัฑิต กฎหมาย ขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัวสิัญญีฯมาประกอบการ

วเิคราะห์ 

๕. ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อใชใ้นปีการศึกษาต่อไป 
 

ภาคผนวกที ่ ๓ 
เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพือ่หนังสือวุฒิบัตร  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 

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

1.7. Anatomy for anesthetic procedures :   

1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 

1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 

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

block, ankle nerve block 

1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

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

2. Physiology 
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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, O2uptake, CO2 

production, body plethysmography, exercise testing. 

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

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

methods of measurement, regulation of airway caliber, work of breathing  

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

hypoxic pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications of A-

aDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan  

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

hypoxia  

2.1.5. Blood gas transport :  

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

respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG  

2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation 

curve, acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect  

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  

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

proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and innervation, CO2and 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 
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limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2 

tension and saturation, myocardial oxygen utilization 

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

pressure, body position, blood volume 

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

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

viscosity, baroreceptor function 

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

sphincter control, viscosity, rheology 

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

hepatic, muscle and skin, uterine and placental 

2.2.7. Regulation of circulation and blood volume 

2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis 

2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes 

2.2.7.3. Hormonal control  

2.3. Central and peripheral nervous system 

2.3.1. Brain 

2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization 

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

sleep, convulsions, O2 and CO2 effects 

2.3.1.1.2. Brain death 

2.3.1.1.3. Depth of anesthesia 

2.3.1.1.4. Memory and consciousness 

2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials  

2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects, 

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

brain stem, reticular activating system             

2.3.1.3. Cerebral blood flow  
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2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral 

metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white matter  

2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished  

2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose effects, 

effects of brain trauma or tumors 

2.3.1.4. Cerebrospinal fluid  

2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure 

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

causes of disruption  

2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance 

2.3.2. 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 
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2.3.5. Pain mechanism and pathway : 

2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons 

2.3.5.2. Peripheral and central sensitization 

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

receptors 

2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission  

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

influences on pain perception  

2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception 

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems 

2.4.1. Dual blood supply and its regulation 

2.4.2. Metabolic and synthetic functions 

2.4.3. Excretory functions 

2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion 

2.4.5. Liver function tests 

2.5. Renal and Urinary systems 

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

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

angiotensin aldosterone system 

2.5.3. Regulation of acid – base balance 

2.5.4. Drug excretion 

2.5.5. Renal function tests 

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis 

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

potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium 

2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 

2.6.3. Regulation of osmolality 

2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 
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2.6.5. Effects of electrolytes imbalance 

2.6.6. Glucose requirement 

 

2.7. Endocrine system  

2.7.1. Hypothalamus, pituitary 

2.7.2. Thyroid, parathyroid  

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  

2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 

2.8.1. Hematopoiesis 

2.8.2. Coagulation system 

2.9. Temperature Regulation 

2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral 

2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  

2.9.3. Heat production and conservation 

2.9.4. Heat loss : mechanisms 

2.9.5. Body temperature measurement  : sites, gradients 

2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation 

2.10. Metabolic responses to surgery 

3. Pharmacology  

3.1. General Concepts 

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

uptake, bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 

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

3.1.3. Pharmacogenomics 

3.1.3.1. Pharmacogenetics:pseudocholinesterase deficiency, malignant 

hyperthermia (including diagnosis and therapy) 

3.1.4. Drug interaction:  
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3.1.4.1. Mechanism 

3.1.4.2. Common drug interaction in anesthesia  

3.1.5. Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid 

3.2. Anesthetics – gases and vapors 

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

boiling point, preservatives, flammability 

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

3.2.3. Uptake and distribution  

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

systems) 

3.2.3.2. Concentration effect 

3.2.3.3. Second gas effect 

3.2.3.4. N2O and closed spaces 

3.2.4. Effects on central nervous system 

3.2.4.1. Anesthetic effects on cerebral blood flow and metabolism 

3.2.4.2. Depth of anesthesia  

3.2.4.2.1. Stages and signs  

3.2.4.2.2. Monitors: EEG, BIS, entropy  

3.2.4.2.3. Awareness during anesthesia 

3.2.5. Effects on cardiovascular system 

3.2.6. Effects on respiratory system 

3.2.7. Effects on neuromuscular function 

3.2.8. Effects on renal function 

3.2.9. Effects on hepatic function 

3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 

3.2.11. MAC: factors affecting MAC 

3.2.12. Biotransformation, toxicity  

3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 
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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 – opioidsi.e. barbiturates, propofol, etomidate, 

benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  

3.3.1. Mechanism of action 

3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.3.3. Effect on central nervous system 

3.3.4. Effect on cardiovascular system 

3.3.5. Effect on respiratory system  

3.3.6. Effect on other organs 

3.3.7. Adverse 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 

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 
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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  

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 uses 

3.6.2. Parasympathetic drugs : 

3.6.2.1. Transmitters, types of receptors 

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 

3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

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

systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 
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3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.7.3. Effect on other organs 

3.7.4. Adverse effects and toxicity 

3.7.5. Drug interaction 

3.7.6. Indication and Contraindications 

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

anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine, 

butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and 

mixed antihistamines  

3.8.1. Mechanism of action 

3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.8.3. Effect on other organs 

3.8.4. Adverse effects and toxicity 

3.8.5. Drug interaction 

3.8.6. Indications and contraindications 

3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence 

3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants 
3.9.1. Mechanism of action 
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.9.3. Effect on other organs 
3.9.4. Adverse effects and toxicity 
3.9.5. Drug interaction 
3.9.6. Indications and contraindications 

3.10. Diuretics   
3.10.1. Mechanism of action 
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs 
3.10.4. Adverse effects and toxicity 
3.10.5. Drug interaction 
3.10.6. Indications and contraindications 
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3.11. Hormones and their antagonists: corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin, 

insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors 

3.11.1. Mechanism of action 

3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.11.3. Effect on other organs 

3.11.4. Adverse effects and toxicity 

3.11.5. Drug interaction 

3.11.6. Indication and contraindications 

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

3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs 

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics 

4.1. Mechanics 

4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids 

4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 

4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle 

4.2. Fluid mechanics:  

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

4.2.1.1. Factors affecting flow  

4.2.1.2. Flow meters and rotameter 

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

echocardiography 

4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  

4.2.2.1. Diffusion of gases  

4.2.2.2. Solubility coefficients 
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4.2.2.3. Relative and absolute humidity 

4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure 

4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law  

4.2.3.2. Charles' law 

4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure 

4.2.3.4. Avogadro's hypothesis 

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop) 

5. Biochemistry 

5.1. Normal body metabolism 

5.1.1. Carbohydrates :  

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

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

glucagon, epinephrine),   

5.1.1.3. Effect of stress 

5.1.2. Proteins 

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

5.1.2.2.  Cyclic AMP function 

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol 

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

II  CLINICAL SCIENCESประกอบดว้ย 

1. Preoperative evaluation and preparation  

1.1 Preanesthetic evaluation 

1.2 ASA Physical  Status 

1.3 Investigations  and  special  investigations 

1.4 Information for patient : risk, education and informed  consent 

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

heart  disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid  ingestion, morbid obesity, 

depression, COPD  etc. 

1.7 Premedication:   

1.7.1 Non- pharmacological 

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

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

interaction with chronic drug therapy and anesthetic  agents 

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

PONV  and  allergies.   

1.7.4 Adverse  effects   

 

2. General anesthesia  

2.1 Inhalation 

2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators 

2.1.1.1 Anesthesia machine :     

2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine 

2.1.1.1.2 Safety features : proportioning devices, rotameter configuration, 

pressure fail-safe 

2.1.1.2 Principles of action of ventilators  

2.1.1.2.1 Classifications : flow generation vs. pressure generation  

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

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

high frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), 

synchronized IMV, pressure support, airway pressure release 

ventilation (APRV), pediatric adaptation, non-Invasive techniques: 

biphasic positive airway pressure (BIPAP), others  
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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) 

2.1.1.12 Techniques 
2.1.1.12.1 Principle of low flow anesthesia 

2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 
2.2.1 Techniques 
2.2.2 Risks and complications 
2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 
2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

 

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

actions, factors influencing onset, extent, duration and termination of action, complications 
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3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal 

3.2 Peripheral nerve block  

3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block  

3.2.2 Lower extremities :  femoral block, ankle block 

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

nerve block, ilioinguinal/iliohypogastric nerve block, etc. 

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

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others: combined techniques 

4. Fluid management 

4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  

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

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

therapy) 

4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 

4.3 Patient blood management 

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

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

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  

5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations 
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5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices, 

video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)  

5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy) 

5.4 Extubation criteria 

5.5 Complications and their management 

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

6. Positioning  and potential injuries 

6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.  

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

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

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

7.1 Clinical monitoring  

7.2 Central and peripheral nervous system 

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 

7.2.2 Intracranial pressure 

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

oximetry, jugular bulb oximetry 

7.2.4 Neuromuscular 

7.2.5 Wake up test 

7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic 

7.3.1 ECG 

7.3.2 BP 

7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP 

7.3.4 Cardiac output 

7.3.5 Volume assessment  

7.3.6 Perioperative echocardiography 

7.4 Respiratory monitoring 

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

7.5 Temperature monitoring 

7.5.1 Site : core vs peripheral 

7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings 

8. Special Techniques 

8.1 Deliberate hypotension :  

8.1.1 Indications/contraindications 

8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation) 

8.1.3 complications 

8.2 Deliberate hypothermia: 

8.2.1 Indications/contraindications 

8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming) 

8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication) 

8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care 

8.4 High altitude anesthesia 

9. Postoperative care :  

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

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

non-pharmacologic  

9.3 Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.  

9.3.1 Airway and respiratory system 

9.3.2 Cardiovascular system. 

9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke 

9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria 

9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic 
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9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering 

9.3.7 Nausea and vomiting 

9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment 

9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns 

10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 

10.3 Management  : drugs, defibrillators, algorithm  

10.3.1 Basic life support (BLS) 

10.3.2 Advanced cardiovascular life support (ACLS) 

10.3.3 Pediatric advanced life support (PALS) 

10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.  

10.4 Post-resuscitation care 

10.5 Complications of therapy and management  

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

- Pathophysiology 

- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations) 

- Preoperative risk assessment & optimization 

- Anesthetic considerations & management  

- Postoperative care 

11.1 Respiratory system 

11.1.1 Obstructive disease 

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

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

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

cystic fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease 

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

11.2 Cardiovascular system 

11.2.1 Ischemic heart disease 

11.2.2 Valvular heart disease 

11.2.3 Congenital heart disease (CHD) 

11.2.4 Hybrid cardiac procedures 

11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects 

11.2.5.1 Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias 

11.2.5.2 Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias 

11.2.5.3 Perioperative use of pacemaker : indications, complications 

11.2.5.4 Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator 

(ICD) 

11.2.5.5 Cardioversion 

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

11.2.7 Cardiac transplantation 

11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis 

11.2.9 Hypertension 

11.2.10 Vascular diseases 

11.2.10.1 Carotid endarterectomy 

11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR) 

11.2.10.3 Arterial occlusive disease  

11.2.11 Pulmonary embolism 

11.3 Central nervous system, peripheral nervous system 

11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage. 
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11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  

11.3.3 Congenital 

11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations, 

11.3.5 Epilepsy 

11.3.6 Awake craniotomy 

11.3.7 Interventional neuroradiology,  

11.3.8 Increased intracranial pressure 

11.3.9 Fluid management 

11.3.10 Cerebral protectionand barbiturate coma 

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

11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  

11.4.1 Gastrointestinal diseases 

11.4.1.1 obstruction :  causes (paralytic ileus, mechanical, vascular),physiological 

changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full, 

stomach, fluid therapy, nitrous oxide) 

11.4.1.2 Hemorrhage and perforation 

11.4.1.3 Infection. 

11.4.1.4 Tumor. 

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

dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary tract 

diseases, hepatorenal syndrome 

11.5 Renal and urinary system   

11.5.1 Renal failure 

11.5.1.1 Acute kidney injury 

11.5.1.2 ESRD 

11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function 

11.5.2 Diseases :  calculi, tumor , BPH,  etc. 

11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula   
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11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic  

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

11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor 

11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass 

11.6.4 Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroid 

11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla 

11.6.6 Carcinoid syndrome 

11.7 Hematologic system 

11.7.1 Disease of the blood 

11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms 

11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary 

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

anticoagulant and antagonists) 

11.7.1.4 Hemoglobinopathies 

11.8 Neuromuscular diseases 

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

Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease 

11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 

11.8.3 Myasthenic syndromes :  

11.8.3.1 Myasthenia gravis 

11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome  

11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes  

11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotoniacongenita, 

hyperkalemic periodic paralysis, paramyotoniacongenita, potassium-aggravated 

myotonia, hypokalemic periodic paralysis 

11.9 Genetic disease :  

11.9.1 Malignant hyperthermia 

11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc. 
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11.9.3 G6PD deficiency 

11.9.4 Porphyria 

11.9.5 Others. 

11.10 Miscellaneous  

11.10.1  Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides. 

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES 

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

12.1.1 Donors :  

12.1.1.1 Cadaveric and living 

12.1.1.2 Selection of donors  

12.1.1.3 Care of organ donors 

12.1.2 Perioperative care of recipients 

12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc. 

12.2 Pain : acute, chronic 

12.2.1 Pain taxonomy. 

12.2.2 Mechanism-based approach 

12.2.2.1 Nociceptive pain 

12.2.2.2 Neuropathic pain 

12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain 

12.2.3 Pain assessment 

12.2.4 Common pain problems 
12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain 
12.2.4.2 Cancer-related pain 
12.2.4.3 Chronic non-cancer pain 

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

12.2.4.3.2 Visceral pain 
12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes 

(CRPS) 
 



๕๕ 

 

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 

12.2.5.2.2.2 Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation 

12.2.5.3 Bio-psycho-social model 

12.3 Anesthesia for cardiac surgery  

12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery 

12.3.2 Circulatory assistance 

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

filters) mechanisms of gas exchange, priming solutions, modified 

ultrafiltration, flow rate, temperature, blood gas management (alpha, pH-

stat), anticoagulant (heparin, ACT, heparin assays, antithrombin III, 

thromboelastogram), protamine and reactions,(myocardium, brain, kidney, 

others), complications and their prevention and treatment, organ protection 

12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations 

12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external 

12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators 

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

12.4 Anesthesia for thoracic surgery  

12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation 

12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures  

12.5 Obstetric anesthesia 
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12.5.1 Physiology and pharmacology 

12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy 

12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange 

12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology 

12.5.2 Assessment of the fetus 

12.5.2.1 Antenatal fetal assessmentand treatment. 

12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring. 

12.5.3 Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery 

12.5.3.1 Non-pharmacologicmethods 

12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress 

in labor and outcomes 

12.5.3.2.1 Systemic and inhalational analgesia 

12.5.3.2.2 Regional analgesia / anesthesia 

12.5.4 Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery 

12.5.5 Anesthesia for cesarean delivery 

12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques  

12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management 

12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues 

12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery 

12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures 

12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics 

12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy 

12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation 

12.5.7.3 Preterm labor and delivery 

12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis 

12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology,novel pharmacologic interventions, blood 

conservation techniques,and hemorrhage protocols 

12.5.7.6 Substance abuse 
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12.5.7.7 Molar pregnancy 

12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders 

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

12.5.9.1 Amniotic fluid embolism 

12.5.9.2 Venous thromboembolism 

12.5.9.3 Difficult and failed intubation 

12.5.9.4 Pulmonary aspiration 

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

in vitro fertilization, fetal surgery. 

12.6 Neonatal anesthesia 

12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

12.6.2 Anesthetic implications in prematurity. 

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

emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, gastroschisis, 

myelomeningocele. 

12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia. 

12.7 Pediatric anesthesia 

12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

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

blood replacement, etc. 

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

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

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

12.8 Geriatric anesthesia 

12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.8.2 Associated diseases and perioperative care. 

12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium. 

12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome  
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12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.9.2 Bariatric surgery 

12.9.3 Associated diseases and perioperative care. 

12.10 ENTanesthesia 

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

complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway 

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

tracheostomy, nasal surgeries 

12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries 

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

fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries (liposuction, 

etc.) 

12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :  

12.12.1 Laparoscopic : cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy, 

adrenalectomy, gynecologic procedures, etc. 

12.12.2 Video-assisted thoracoscopic 

12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc. 

12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc. 

12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic 

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

injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common 

ophthalmologic procedures 

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

general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal surgery, 

special positions 

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

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

biological warfare), near drowning. 
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12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, anesthetic 

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

12.17 Anesthesia in remote areas :  

12.17.1 Dental procedures 

12.17.2 Endoscopic procedures 

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

therapy, etc. 

12.17.4 Electroconvulsive therapy 

12.17.5 Cardiac intervention. 

12.18 Management of critically ill patients in intensive care units 

12.18.1 Shock states 

12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology 

12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection 

12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome 

12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome 

12.18.2 Respiratory care 

12.18.2.1 Acute respiratory failure 

12.18.2.1.1 Management of respiratory failure 

12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy 

12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and 

toxicity,tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory 

drugs 

12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and weaning, 

choice of ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical 

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

12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome 

12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation 

12.18.3 Anesthesia for critically ill patients 
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12.18.4 Nutrition and metabolic control 

12.18.5 Renal replacement therapies 

12.18.6 Critical care protocol 

12.18.7 Infection control 

12.18.7.1 Catheter sepsis 

12.18.7.2 Nosocomial infection 

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

resistance 

12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking 

12.18.9 Patient transportation 

12.18.10 Severity assessment : APACHE score 

13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS) 

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

and assertiveness 

13.1.1 Assessing capabilities 

13.1.2 Supporting others 

13.2 Task management 

13.2.1 Planning and preparing 

13.2.2 Prioritizing 

13.2.3 Providing and maintaining standards 

13.2.4 Identifying and utilizing resources 

13.3 Situation awareness 

13.3.1 Gathering information 

13.3.2 Recognizing and understanding 

13.3.3 Anticipating 

13.4 Decision making and evidence-based practices 

13.4.1 Identifying options 

13.4.2 Balancing risks and selecting options 
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13.4.3 Reevaluating 

14. Professionalism  

14.1 Medical counseling and communication skills  (Verbal/written skill training(OSCE, oral 

exam) 

14.1.1 Informative and advocative counseling 

14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest 

14.1.3 Breaking bad news 

14.1.4 Conflict management 

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

14.3 Resource allocations : equity 

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

14.5 Medicolegal issues :พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.6 Continuous professional development 

15. Quality and safety          

15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP 

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

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

event) 

15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices 

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

management 

15.5 Quality and safety culture 

15.5.1 No blame, no shame culture 

15.5.2 Supporting system 

15.6 Environment and occupational safety 

15.6.1 Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, 

universal precautions and isolation precautions 
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15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, 

teratogenicity, carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise 

pollution 

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

hepatitis, pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury 

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

misuse of O๒ cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), 

macro and micro current hazards, safety regulations, lasers 

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

physician burnout   

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance 

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

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

Clinical skills in anesthesia 

๔.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty) 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ มี  

                   ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ มีความส าคญั  

ท่ีนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  อุปกรณ์ โรคประจ าตวัผูป่้วย ภาวะทางวสิัญญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า   

                   บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Cardiovascular diseases    

- Hypertension    

- Coronary artery diseases: anticoagulant, S/P stent    

- Common congenital heart diseases: ASD, VSD, TOF     

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

  
 

- Valvular heart disease    

- Cardiomyopathy    

- Arrhythmias    

- Aneurysm    

- Congestive heart failure    

- Others; heart transplanted patient    

Respiratory diseases  

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

- Upper respiratory tract infection    

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

   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, Amyotrophic lateral 
sclerosis,  

   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia gravis    

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection , peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, thrombocytopenia, 
thrombophilia 

   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Hyper/hypothyroid    

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    

Aging     

Full stomach    
 

อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     

Airway management    

Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT standard)    

Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    

- Electrophysiologic monitoring    

- Transesophageal echocardiography    

- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with/without cardiac output    

- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    



๖๖ 

 

อุปกรณ์ ภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Cardiac arrest    

Patient blood management 

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

   

Fluid-electrolyte acid base management    

Local anesthetic systemic toxicity    

Laryngospasm and sequelae    

Oxygen therapy    

Occupational hazards    

Malignant hyperthermia    

Autonomic hyperreflexia    

Temperature management    

Allergic/anaphylaxis reaction    

Postoperative pain management    

Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    
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ชนิดการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Surface operation (e.g. mastectomy, skin graft, hernia repair, etc)    

Intraabdominal surgery    

Hepatobiliary surgery    

Liver transplantation    

Laparoscopic surgery    

Bariatric surgery    

Extremity revascularization    

Organ procurement    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา (Procedural skills) 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

ชนิดของหัตถการ 
หัตถการ

ระดับ ๑ 

หัตถการ

ระดับ ๒ 

หัตถการ

ระดับ ๓ 

Face mask ventilation    

Supraglottic devices (e.g. LMA)    

Intubation     

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

- Fiberoptic    

- Video laryngoscope    

- Manual-in-line stabilization    

- Awake intubation    
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ชนิดของหัตถการ 
หัตถการ

ระดับ ๑ 

หัตถการ

ระดับ ๒ 

หัตถการ

ระดับ ๓ 

- Blind nasal    

Percutaneous tracheostomy    

Emergency cricothyrotomy    

Arterial line    

Central venous pressure     

- jugular    

- subclavian    

- femoral    

- peripheral inserted (PICC line)    

Pulmonary artery catheterization    

Positioning        

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

   

- Sitting in neurosurgery    

- Sitting (e.g. beach chair)    

Regional anesthesia    

- Central neural blockade (adult)  

spinal    

Lumbar epidural    

Thoracic epidural    

Caudal    

Combine spinal-epidural    

- Peripheral neural blockade  

Airway nerve block    

Brachial plexus    

Femoral nerve    
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ชนิดของหัตถการ 
หัตถการ

ระดับ ๑ 

หัตถการ

ระดับ ๒ 

หัตถการ

ระดับ ๓ 

Sciatic nerve    

Popliteal    

Ankle    

Wrist    

Transversusabdominis plane block    

Cervical plexus    

- Bier's block    

Ultrasound-guided RA and central venous access    

One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    

 

๔.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี   

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  

และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery, vaginal birth 
after cesarean delivery (VBAC) 

   

Anesthesia for cesarean delivery    
Anesthetic management in complicated obstetrics    



๗๐ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders    
Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric-related 
complications 

   

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    
Anesthetic considerations for  fetal surgery, EXIT, OOPS procedures    
Anesthetic considerations fornon-obstetric surgery    
Anesthetic considerations for hysteroscopy    
Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH    
Anesthetic considerations for tubal sterilization    
Molar pregnancy    
Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวสัิญญี 
หัตถการ

ระดับ ๑ 

หัตถการ

ระดับ ๒ 

หัตถการ

ระดับ ๓ 

Airway management in pregnancy    
Painless labor (epidural block)    
Left uterine displacement    
Combined spinal-epidural (CSE) anesthesia    

 



๗๑ 

 

๔.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  

และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Tourniquet management    

Compartment syndrome    

Bone cement    

Arthroscopic surgery    

Spine surgery    

Fat embolism syndrome    

Pediatric orthopedic surgery    

 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Advanced trauma life support    

Multiple trauma    

Burn     

C-spine injury    

Massivehemorrhage/shock    

Mass casualty    

Near drowning    



๗๒ 

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Rapid infusion system    

Intubation with manual-in-line stabilization    

Intercostal drainage system    
 

๔.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  และ

มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    

Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    

Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    

Laparoscopic or Robotic surgery    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy) 

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

posterior urethral valve, etc) 
 

  

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

Pheochromocytoma    

Adrenal gland tumor    

Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    

Kidney transplantation (Donors / Recipients)    

Shock wave lithotripsy    

Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney function, 

ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate secretion of 

ADH) 

   

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Kidney position    



๗๔ 

 

๔.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี    

 ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑ และมี

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Post-tonsillectomy bleeding    

Laser in airway surgery, airway fire    

Upper airway obstruction : tongue cancer    

Obstructive sleep apnea    

Otitis media    

Tympanoplasty    

Functional endoscopic sinus surgery    

Tracheal stenosis    

Laryngeal trauma    

Thyroid storm    

Ludwig, parapharyngeal abscess    

Airway tumor    

Foreign body in airway    

Parotid surgery    

 

  



๗๕ 

 

โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Retinal surgery    

Penetrating eye injury    

Retinoblastoma     

Retinopathy of prematurity    

Strabismus surgery    

Glaucoma     

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หตัถการวสิัญญี หตัถการระดบั ๑ หตัถการระดบั ๒ หตัถการระดบั ๓ 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy    

Airway management in compromised airway    

 



๗๖ 

 

๔.๖ Clinical skills in Anesthesiafor Procedures Outside OR 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี   

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  

และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

EGD colonoscopy    

ERCP POEM single balloon    

Diagnostic radiologic procedures: CT scan, MRI    

Radiation Therapy    

Neurological interventions: Coil, glue, study     

Vascular: AVM bleomycin injection    

Procedures in Liver mass: TACE, RFA    

Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)    

Anesthesia for dental procedures    

Radiation hazards and prevention    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 



๗๗ 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Level of sedation    

 

๔.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  และ

มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 



๗๘ 

 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

TIVA, MAC    

 

๔.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญหีรือชนิดการผ่าตัด 

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  และ

มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    



๗๙ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative rupture    

- Arteriovenous malformation    

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    

Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    

Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    

Surgery for abnormal movement    

Interventional neuroradiology    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Scalp block    

Transcranial Doppler ultrasonography    

Cerebral oximetry    
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Precordial Doppler 
 

  

Jugular venous saturation    

 

๔.๙ Clinical skills in Pediatric Anesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑   โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมี   

                    ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒   โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  และมี 

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓   โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 

อาจดูแลรักษาได ้

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

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

Complicated congenital heart diseases: TGA, single ventricle    

Common congenital anomalies: Down syndrome    

Rare/Complicated congenital anomalies    

Upper respiratory tract infection    

Laryngospasm    

Airway obstruction    

Laryngeal edema    

Emergence delirium    

Neonates    

Premature babies    

Difficult airway    

Hypothermia    

Malignant hyperthermia    



๘๑ 

 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Muscular dystrophy    

Glucose, fluid, electrolyte management    

Massive bleeding    

Postoperative pain management    

Gastroschisis/omphalocele    

Congenital diaphragmatic hernia    

Tracheoesophageal fistula    

Pyloric stenosis    

Necrotizing enterocolitis    

Retinopathy of prematurity    

Strabismus & muscle correction    

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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II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Inhalation induction    

Mask ventilation    

Under mask technique    

Endotracheal intubation in infant and children    

Endotracheal intubation in neonate    

LMA in pediatric patients    

Fiberoptic intubation in pediatric patients    

Ventilator setting in neonate and infant    

Peripheral nerve block    

- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block    

- Penile block    

- Brachial block    

Caudal block    

Lumbar epidural block    
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๔.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี

ความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑  และมี   

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Extracorporeal circulation    

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

ECMO, etc) 

 
  

Anesthesia for  

- Atrial or ventricular septal defect repair    

- Patent ductusarteriosus ligation or division    

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

   

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

   

- Valvular heart surgery    

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

   

- Cardiac / lung transplantation    

- Abdominal aortic aneurysmal repair    

- Thoracic endovascular aneurysmal repair    

- Cardiac implantable electronic devices    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- 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    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้  (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Thoracic epidural analgesia    
Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation (double lumen)    
One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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๔.๑๑ Clinical skills in Critical care 
เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี    

ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  

และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นอาจดูแลรักษาได ้

 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Approaches of emergency situations  

(diagnosis, treatment) 
   

- Shock states     

- Myocardial ischemia / infarction    

- Heart failure (systolic / diastolic)    

- Common cardiac dysrhythmias    

- Respiratory failure    

ARDS (acute respiratory distress syndrome)    

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

DM & Glucose control    

Thyroid/parathyroid disorders     

Adrenal disorders    

Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis    

TIA (transient ischemic attack) / Stroke     

Hypoxic-ischemic encephalopathy     
Anemia    
Hemostasis / Massive transfusion    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Coagulation disorders (hemophilia, thrombocytopenia 
/ thrombophilia, DIC, ….etc)  

   

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

   

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

   

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑   หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที ่๒  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หัตถการทีแ่พทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
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หัตถการ หัตถการระดบั ๑ หัตถการระดบั ๒ หัตถการระดบั ๓ 

Hemodynamics    
- Arterial line     
- Central venous line     
- Pulmonary artery catheter     
- PICC line   

 
 

- Cardiac output monitoring    
Respiratory system     
- Intubation (awake / under sedation / RSI)    
-Ventilatory setting     
    - CMV (volume / pressure)     
    - PSV     
    - Recruitment maneuver    
    - Protective lung strategies     
     - Advanced setting     
- Non-invasive mechanical ventilation     
- Weaning (spirometry, compliance..etc )    
- Waveform analysis     
- Lung suction / toilet / expansion     
- Oxygen therapy / humidifier     
Others    
- Renal  replacement therapy (RRT)    
- Spinal drainage / pressure monitoring     
- Hypothermia (Post-resuscitation care)     
- Mechanical prophylaxis of DVT     
- BIS / EEG     
-Cricothyrotomy / Mini-tracheostomy     
- Intercostal drainage     

 

 

 



๘๘ 

 

๔.๑๒ Clinical skills in Chronic pain 

เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที ่ ๑  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี 

                   ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๒  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั  ๑    

                   และมีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรดูแลรักษาได ้

ระดับที ่ ๓  โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น  ซ่ึงแพทยป์ระจ า  

                   บา้นอาจดูแลรักษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Cancer pain    

Neuropathic pain    

Chronic musculoskeletal pain    

Chronic visceral pain    

Chronic ischemic pain    

Headache    

 

II. หัตถการด้านวสัิญญวีทิยา 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ระดับที ่๑  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องท าได้ดว้ยตนเอง 

ระดับที ่๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรท าได้ (ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ระดับที ่๓  หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจท าได้(ช่วยท าหรือไดเ้ห็น) 
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หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

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 
   

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 

ระดบัท่ี ๑  การประเมินหรือดูแลรักษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นท าด้วยตนเอง 

ระดบัท่ี ๒  การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 

ระดบัท่ี ๓  การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

ซกัประวติัผูป่้วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดดา้นคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงบัปวด    

สั่งการรักษาโดยใชย้าท่ีใชบ้่อย    

พิจารณาส่งต่อการรักษาไดถู้กตอ้ง    

ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติ    

ประสานงานและปรึกษากบัผูร่้วมการรักษาสาขา

อ่ืนไดเ้หมาะสม 
   

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาไดถู้กตอ้ง    
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การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

ซกัประวติัผูป่้วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดดา้นคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงบัปวด    

สั่งการรักษาโดยใชย้าท่ีใชบ้่อย    

พิจารณาส่งต่อการรักษาไดถู้กตอ้ง    

แสดงพฤติกรรมและความรับผดิชอบในการดูแล

ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณธรรม 
   

 

 

ภาคผนวกที ่๕ 

Assessment if Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

Entrusable Professional Activity in Anesthesia 

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

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 
1.1. DOP Spinal block 
1.2. DOP Endotracheal intubation 
1.3. DOP Rapid sequence induction 
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV) 
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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 ๑, ๒ patients in non-complicated procedures 
2.2. Basic GA ETT 
2.3. Basic GA under mask        
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA ๓, ๔ / complicated surgery) 
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery  
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery  
2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery  
2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
2.9. Anesthesia for pediatric 
2.10. Intracranial surgery 
2.11. Anesthesia for airway procedure 
2.12. Painless labor 
2.13. Anesthesia for neonatal / infant surgery 
2.14. Anesthesia for open cardiac surgery 
2.15. Thoracic anesthesia 
2.16. Acute postoperative pain : PCA 
2.17. Cancer pain / neuropathic pain 
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA 

 

Selection for 

assessment of 

clinical skills 

and EPA 

EPA 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           

๖           

๗           

๘           

๙           

๑๐           

๑๑           

๑๒           

๑๓           

๑๔           

๑๕           

๑๖           

๑๗           
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DOPS 1 Spinal block เม่ือส้ินสุด 12เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 

/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การเตรียมอุปกรณ์      

1. เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ       

2. Spinal set, needle, syringe น ้ายาท าความสะอาด       

3. ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผูป่้วย       

1. ตรวจสอบอตัราไหลเวียนของน ้าเกลือใหมี้ความเหมาะสม       

2. อธิบายผูป่้วยใหเ้ขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการท าหตัถการ       

3. Monitoring       

4. Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

       3.2 ขั้นตอนถกูตอ้ง       

       3.3 ทดสอบระดบัการชา       

4. ทราบ complications       

4.1  บอก complication ได,้ รู้วิธีการแกไ้ข, วิธีป้องการและรักษา       

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

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผา่น*   ไม่ผา่น 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถกูตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือ

ตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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DOPS 2  Endotracheal intubation   เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การเตรียมอุปกรณ์       

1.1 ตรวจสอบ breathing circuit วา่ ไม่ร่ัว       

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ       

1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่ร่ัว, เตรียม styletใส่ในท่อหายใจ 
โดยปลาย styletไม่โผล่ออกมา และตดัปลายงอเป็นรูปตวั J 

      

1.4 สายและเคร่ืองดูดเสมหะพร้อมใชง้าน    

1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway    

2. การเตรียมผูป่้วย       

2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position       

2.2 ครอบ mask ถูกวธีิ: ครอบทั้งปากและจมกู, ไม่กดตา และ alar nasi       

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

      

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

      

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

5. ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจท่ีทรวงอกส่วนบน 2ขา้งเท่ากนั  
และฟัง epigastrium ตอ้งไม่ไดย้นิเสียงลมเขา้กระเพาะ 

      

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

      

7. ยดึท่อหายใจ โดยใช ้plaster 2เส้น ติดเหนือริมฝีปากบนและล่าง ใหด้า้นเหนียวของ 
plaster ตอ้งพนัรอบ ET  

      

บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผา่น*   ไม่ผา่น 

อาจารย์ผู้ประเมนิ....................................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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DOPS 3 RSI    เม่ือส้ินสุด 12เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

Rapid sequence induction 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน   
/ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. เตรียมอุปกรณ์       

1.1 Anesthetic machine and breathing circuit       

1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช ้       

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

1.4 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหวัต ่า       

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

      

3. อธิบายผูป่้วยถึง procedure       

4. จดัท่าผูป่้วยถูกตอ้งเหมาะสม       

5. Preoxygenationถูกตอ้งเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกต าแหน่ง หลงัจากผูป่้วยหลบั (optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทนัทีเม่ือใส่ ETT เสร็จ       

7.2 เช็คต าแหน่ง ETT       

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลงัจาก confirm ต าแหน่ง ETT แลว้       

 
บนัทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม …………………………………......…...……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………… 
ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ      ผา่น*      ไม่ผา่น 

อาจารย์ผู้ประเมนิ ..........................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
๑ = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
๒ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
๓ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
๔ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 

 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 

 6. Lumbar epidural block DOPS 7, 8เมือ่ส้ินสุด 36เดอืน ต้องได้ผลประเมนิอย่างน้อยระดบั3 : 1คร้ัง 

DOPS 4, 5, 6เมือ่ส้ินสุด 24 เดอืน ต้องได้ผลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 คร้ัง  

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ    

- ทราบขอ้บ่งช้ี ต าแหน่ง ขั้นตอน    

- ทราบภาวะแทรกซอ้นและการแกไ้ข    

- สามารถเตรียมผูป่้วยส าหรับท าหตัถการไดเ้หมาะสม     

- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจดัท่า monitoring    

2. ระหวา่งการท าหตัถการ    

- เทคนิคปลอดเช้ือ    

- ความสามารถในการท าหตัถการ    

- ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. ภายหลงัหตัถการ    

- สามารถจดัการอุปกรณ์เพื่อใหใ้ชง้านได ้    

- การดูแลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น    

4. ทกัษะในการส่ือสารกบั    

- ผูป่้วย     

- ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยนิยอมผูป่้วย    

- ตระหนกัถึงสถานการณ์    

- ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

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

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

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผา่น*   ไม่ผา่น 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

๑ = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

๒ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 

๓ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

๔ = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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Assessment of Clinical skills and EPA ๐๑: Spinal anesthesia in ASA ๑, ๒ patients in non-complicated procedure 

เม่ือส้ินสุด ๑๒เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

๑. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA ๑  
๑ ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถว้น  
๒ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Labครบถว้น  
๓ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการ 
ระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
๔ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

๒. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  EPA ๑ 
๑พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
๒พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
๓สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

๓. ทราบขอ้ดีขอ้เสียของการท า spinal anesthesia     EPA ๒ 
๑ ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  
๒ เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตผุลท่ีเลือก  
๓ เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
๔ เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก   EPA ๓  
๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕ ระดบัการชา (anesthetic level)  EPA ๔,๖ 
๑ ไม่ทราบ anesthetic level 
๒ ทราบ anesthetic level  
๓ ทราบ anesthetic level และแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งเม่ือ anesthetic level ไม่เหมาะสม 

๖.การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหวา่งการท า spinal anesthesia   EPA ๔,๖,๘ 
๑ ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๒ ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่แกปั้ญหาไม่ได ้หรือแกไ้ม่ถูกตอ้ง 
๓ ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 

๗. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั EPA ๔,๖,๘ 
๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 
๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

๘.  ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA ๔,๙ 
๑ ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

๒สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 



๙๘ 

 

๓สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

๙. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   EPA ๖,๗,๑๐ 

๑ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

๒ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 

๓สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

๑๐. การส่ือสารกบัผูป่้วย  EPA ๙ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

๒ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

๓ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๔ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๑๑. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน   EPA ๙,๑๐ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

๒ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 

๓ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

๔ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

๑๒. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA ๗ 
๑ ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
๓ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๔ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๕ แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

๑๓. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA ๑๐ 
๑ ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒ รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
๓รับผดิชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒ 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

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

(ตวับรรจง) 



๙๙ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA๐๒: Basic GA ETT         เม่ือส้ินสุด ๑๒เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : 

๒คร้ังAssessment ofClinical skills and EPA ๐๓: Basic GA under mask  เม่ือส้ินสุด ๒๔เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ย

ระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

๑. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA ๑  

๑ ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถว้น  

๒ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Labครบถว้น  

๓ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการระงบั
ความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 

๔ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

๒. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  EPA ๑  

๑พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 

๒พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

๓สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

๓. Choice of anesthesia            EPA ๒  

๑ ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  

๒ เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  

๓ เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  

๔ เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓  

๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 

๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕ การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง Induction  EPA ๒,๔,๖ 

๑ ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
๒ ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม  
๓ สัง่ยาไดเ้หมาะสม  

๖ การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction  EPA ๔,๕,๖ 

๑ open airway ไม่ได ้ 
๒ open airway ไดบ้างส่วนแต่ยงัไม่โล่ง 

๓ open airway ไดดี้ ในรายท่ีไม่ยาก 

๔ สามารถ open airway ไดดี้ แมใ้นรายท่ียาก 

๗ การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA ๔,๖ 

๑ ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที 

๒ ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที 

๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที 

 



๑๐๐ 

 

๘ การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)  EPA ๔,๖,๗,๘ 

๑ ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผดิพลาดในจุดท่ีส าคญั 

๒ ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 

๓ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 

๔ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

๙. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั EPA ๔,๖ 

๑ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้ าท่ีใช ้

๒สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

๓ สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั    

๔ สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

๑๐. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั EPA ๒,๔ 

๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

๑๑. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง emergence EPA ๔,๖ 

๑ ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผดิพลาดในจุดท่ีส าคญั 

๒ ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 

๓ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 

๔ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

๑๒. ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA ๔,๙ 

๑ ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

๒สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

๓ สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

๑๓. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั EPA ๗,๑๐ 

๑ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

๒ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 

๓สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

๑๔. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA ๙ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

๒ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

๓ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๔ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๑๕. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน EPA ๙ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 



๑๐๑ 

 

๒ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 

๓ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

๔ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

๑๖. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA ๗ 

๑ ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

๓ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

๔ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

๕ แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

๑๗. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA ๑๐ 

๑ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๒ รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 

๓รับผดิชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒ 

  Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

   ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ.................................................................(ลายเซ็นต์).................................................................... (ตวั

บรรจง) 

 

 



๑๐๒ 

 

Assessment ofClinical skills andEPA๐๔: Anesthesia for complicated general surgery (ASA ๓, ๔ / complicated surgery) 

เม่ือส้ินสุด ๒๔เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 
 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    

๒.๒.  Specific preparation    
2.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
๔.๑. อุปกรณ์    
๔.๒. ยา    

4.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    
5. Intraoperative EPA 

๓,๔,๕,๖,๘ 
  

5.1. Specific considerations    
5.1.1. Underlying disease related    
5.1.2. Surgery related    

5.2. General anesthesia    
5.2.1. Induction     

5.2.1.1. Technique    
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

5.2.2. Airway management    
5.2.3. Positioning    
5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยา    
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
5.2.4.3. Transfusion management    

หัวข้อการประเมนิ ไม่ถูกต้อง / ถูกต้องบางส่วน /  ถูกต้องสมบูรณ์ 



๑๐๓ 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

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

 

 

 

ไม่ปฏบิัต ิ ไม่สมบูรณ์ แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 
5.2.4.4. Hemodynamic    
5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    
5.2.4.6. Temperature control    

5.2.5. Emergence    
5.3. Regional anesthesia     

5.3.1. Technique    
5.3.2. ยา: ปริมาณและชนิด    
5.3.3. Positioning    
5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte    
5.3.5. Transfusion management    
5.3.6. Hemodynamic    
5.3.7. Ventilation / Oxygenation    
5.3.8. Temperature control    

6. Postoperative                                           EPA ๔,๘,๙   
6.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
6.2. การส่งต่อขอ้มูล    
6.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

6.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

6.5. การดูแลความปวด    
7. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน  EPA ๙,๑๐   
8. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  EPA ๗   
9. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๐๔ 

 

Assessment ofClinical skills and EPA ๐๕: General anesthesia for basic obstetric surgery(เม่ือส้ินสุด ๒๔เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง) 

Assessment ofClinical skills and EPA ๐๖: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง) 

Assessment ofClinical skills and EPA ๐๗: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง) 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั  EPA ๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    

๒.๒.  Specific preparation    
5.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. Specific consideration EPA ๒   

4.1. Physiology of pregnancy    
4.2. Fetal well being    
4.3. Management of uterine atony    
4.4. Disease specific considerations    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA ๓,๔,๕,๖,๘   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    



๑๐๕ 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  
 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตวับรรจง) 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    
6.2.3. Positioning    
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte    
6.2.5. Transfusion management    
6.2.6. Hemodynamic    
6.2.7. Ventilation / Oxygenation    
6.2.8. Temperature control    

7. Postoperative EPA ๔,๘,๙   
7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    
7.2. การส่งต่อขอ้มูล    
7.3. การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๐๖ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๐๘: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

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

๑. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั EPA ๑  

๑ ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถว้น  

๒ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Labครบถว้น  

๓ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการระงบั
ความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 

๔ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

๒. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  EPA ๑  

๑พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 

๒พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

๓สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

๓. Choice of anesthesia EPA ๒  

๑ ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  

๒ เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  

๓ เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  

๔ เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว ้

๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓  

๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 

๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕ การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง induction  EPA ๒,๔,๖ 

๑ ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
๒ ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม  
๓ สัง่ยาไดเ้หมาะสม  

๖. สามารถประเมิน anesthetic depthเพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์  EPA ๔,๕,๖ 

 ๑ไม่ทราบวา่ตอ้ง ประเมิน 

๒ทราบวา่ตอ้งประเมิน แตป่ระเมินผิด 

 ๓ประเมินไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สามารถแแกปั้ญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 

๔ประเมินถูกตอ้ง และแกไ้ขปัญหาได ้กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เขา้ 

๗ การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA ๔,๖ 

๑ ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที 

๒ ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที 

๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที 

 



๑๐๗ 

 

๘ การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)   EPA ๔,๖,๗,๘ 

๑ ไม่ทราบการประเมิน  
๒ ทราบแต่ประเมินผดิ 
๓ ทราบวธีิการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ใหส้อดคลอ้งกบั surgical stimuli 

๔ สามารถปรับ anesthetic depth ไดเ้หมาะสมตาม surgical stimuli  

๙. การใหส้ารน ้ าระหวา่งการผา่ตดั EPA ๔ 

๑ ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รู้ขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัของสารน ้ าท่ีใช ้

๒สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

๓สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งช้ี แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั 

๔สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงั 

๑๐. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั EPA ๒,๔ 

๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

๑๑. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA ๔,๕,๖ 

๑ ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์ 

๒ สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ 

๓ สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้แต่เลือกใชย้งัไม่เหมาะสม 

๔ สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได ้และเลือกใชไ้ดเ้หมาะสม 

๑๒. ส่งต่อขอ้มูลท่ี PACU EPA ๔,๙ 

๑ ส่งต่อขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 

๒ สามารถส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

๓ สามารถส่งต่อขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

๑๓. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA ๗,๑๐ 

๑ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

๒ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 

๓สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

๑๔. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA ๙,๑๐ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

๒ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

๓ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๔ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๑๕. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐ 

๑ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 

๒ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 



๑๐๘ 

 

๓ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

๔ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

๑๖. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗ 
๑ ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

๓ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

๔ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

๕ แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

๑๗. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA ๑๐ 
๑ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๒ รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 

๓รับผดิชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 

ระดบัศักยภาพโดยรวม EPA ๐๘ 

  Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ............................................................................

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

 

 

  



๑๐๙ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA ๐๙: Anesthesia for pediatric 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๒   
2.1. General preparation    

๒.๒.  Specific preparation    
5.4.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. Specific consideration EPA ๑   

4.1. Anatomy       
4.2. Physiology    
4.3. Disease specific consideration    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๒,๓   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA ๔,๕,๖,๗   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    



๑๑๐ 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia (combine)    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 

๓,๔,๖,๗,๘,๙ 

  

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๑๑ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๐: Intracranial surgery  

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    

๒.๒.  Specific preparation (include ICU)    
5.5.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. Specific considerations 

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

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA
๓,๔,๕,๖,๘ 

  

6.1. General anesthesia    
6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    



๑๑๒ 

 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

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

   

6.1.5. Emergence (early / late)    

7. Postoperative EPA ๔,๘,๙   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications management    

7.5. การระงบัปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๑๓ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA ๑๑: Anesthesia for airway procedure 

เม่ือส้ินสุด ๓๖ เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    
2.2  Specific preparation    
2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia and anesthetic technique EPA ๒   
4. Specific considerations EPA ๒   

4.1. Airway management และการวางแผนส ารอง    
4.2. ภาวะแทรกซอ้นขณะท า airway procedure    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 
๓,๔,๕,๖,๘ 

  

6.1. General anesthesia    
6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique และการประสานงานกบั
ศลัยแพทย ์

   

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    
6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    



๑๑๔ 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.5. Emergence     

6.1.5.1. Airway patency    

7. Postoperative EPA ๔,๙   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๑๕ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๒: Painless labor 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนการท า painless labor EPA ๑,๙   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนการท า painless labor EPA ๑,๙   
2.1. การใหข้อ้มูลผูป่้วย (บอกขอ้ดี / ขอ้เสีย. วธีิการท า และ

ภาวะแทรกซอ้น)  
   

2.2 Open vein and fluid loading    
3. Choice of anesthesia(epidural vs CSE vs spinal) EPA ๒   
4. Specific considerations 

- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), ↓dose 
LA 

EPA ๘   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O๒, , RA equipment 
   

5.2. ยา: LA and adjuvants    
5.3. การเฝ้าระวงั: ECG, NIBP, SpO๒, fetal HR    

6. Intrapartum EPA 
๓,๔,๕,๖,๘ 

  

6.1. Regional anesthesia    
6.1.1. Technique and position of block     

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

   

6.1.3. Assessment of block    
6.1.4. Positioning(left lateral)    
6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without glucose)    
6.1.6. Hemodynamic    



๑๑๖ 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.7. Ventilation / Oxygenation    

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

   

6.1.9. Management for conversion to c/s    

7. Postpartum EPA ๔,๙   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

7.3. การดูแลทัว่ไปหลงัการคลอด    

7.4. การดูแลและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๑๗ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๓: Anesthesia for neonatal / infant surgery 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
1.1 ประวติั     

1.2 ตรวจร่างกายท่ีส าคญั    
1.3 การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.4 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    

2.2.  Specific preparation    
       2.3  Premedication    
3. Choice of anesthesia: GA ตอ้งใช ้RA ร่วมดว้ยหรือไม่ ควรใชว้ธีิใด EPA ๒   
4. Specific consideration EPA ๖,๗   

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology    
4.2. Surgical problems    
4.3. Potential problems    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดท่ีเหมาะสม, anesthetic circuit    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA ๔,๕,๖   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

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

6.1.4.1. ยา    



๑๑๘ 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA ๔,๘   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๑๙ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA๑๔: Anesthesia for open cardiac surgery 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑,๒   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑,๒   
2.1. General preparation    
2.2  Specific preparation    

2.3   Premedication    
3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. Specific considerations 

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

EPA ๒,๔   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๑,๒,๓,๔   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA ๔,๕,๖,๗   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    



๑๒๐ 

 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA ๔,๗,๘,๙,๑๐   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๒๑ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๕: Thoracic anesthesia  

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA๑   
1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (รวมถึง PFT)    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA ๑   
2.1. General preparation    

๒.๒.  Specific preparation    
5.6.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA ๒   
4. Specific considerations EPA ๒   

4.1. การปรับ ventilator setting ระหวา่งการท า one lung ventilation    
4.2. การดูแลและแกไ้ขปัญหา hypoxemia ระหวา่งท า one lung ventilation    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓   
5.1. อุปกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA
๓,๔,๕,๖,๘ 

  

6.1. General anesthesia    
6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management และการตรวจสอบต าแหน่ง double lumen tube    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

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



๑๒๒ 

 

 

 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA ๔,๘,๙   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    

7.2. การส่งต่อขอ้มูล    

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

   

7.4. Specific postoperative care& complications management    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA ๙,๑๐   

9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน EPA ๗   

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA ๑๐   



๑๒๓ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๖: Acute postoperative pain : PCA 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ : ๑คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. สามารถเลือกผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัการใชเ้คร่ือง PCA ได ้    

2. อธิบายขั้นตอนการใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชใ้หก้บัผูป่้วยได ้    

3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เคร่ืองไดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย    
4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวงัภาวะท่ีอาจ

เกิดข้ึนได ้
   

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้    

6. สามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึน    

7. สามารถใหก้ารแกไ้ขเบ้ืองตน้ไดเ้ม่ือเคร่ือง PCA มีปัญหา    
8. สามารถส่ือสารกบัแพทยผ์า่ตดั และพยาบาลประจ าตึกในการดูแล

ผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ือง PCA 
   

9. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    
 
เกณฑผ์า่น : ท าไดถู้กตอ้งครบถว้นทุกขอ้ EPA ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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



๑๒๔ 

 

Assessment of Clinical skills andEPA๑๗: Cancer pain / neuropathic pain 

เม่ือส้ินสุด ๓๖เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๒ : ๑คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมนิ 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏบิัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. ซกัประวติัอาการปวดและประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

2. ตรวจร่างกายเพ่ือประเมินอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบ้ืองตน้ได ้    

4. เลือกใชย้าในการรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    

5. ทราบภาวะไม่พึงประสงคท่ี์เกิดจากยาและสามารถใหก้ารรักษา
เบ้ืองตน้ได ้

   

6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้หลงัจากไดรั้บ
การรักษา 

   

7. สามารถใหค้  าแนะน าผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการใชย้าและภาวะไม่
พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึนได ้

   

8. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม    

 

เกณฑผ์า่น  : ท าไดถู้กตอ้งทุกขอ้ EPA ๒,๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ 

การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level ๑ = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level ๒ = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ  

  Level ๔ = สามารถปฏิบตังิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 
 
 
 

 

 

 



๑๒๕ 

 

EPA ๑๘ Deep sedation with Total intravenous anesthesia 
R๒เม่ือส้ินสุด  ๑๒เดือนตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั  ๓ จ านวน ๒คร้ัง 

๑. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั   
๑ ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถว้น  
๒ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Labครบถว้น  
๓ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดั 
และการระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
๔ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

๒. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  
๑พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
๒พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
๓สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

๓.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก  
๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔ การใหก้าร sedation 
๑ไม่สามารถบอกระดบัการหลบัของผูป่้วยท่ีให ้sedation ได ้
๒สามารถบอกระดบัการหลบัของผูป่้วยท่ีให ้sedation แต่ไม่สามารถ maintain ระดบัหลบัได ้
๓สามารถบอกระดบัการหลบัของผูป่้วยท่ีให ้sedation และสามารถ maintain ระดบัหลบัได ้

๕ การเลือกใชย้าส าหรับการ sedation 
๑ไม่สามารถเลือกใชย้าท่ีเหมาะสมได ้
๒เลือกใชย้าไดเ้หมาะสม แต่ขนาดไม่เหมาะสม 
๓เลือกใชย้าไดเ้หมาะสม ทั้งชนิดและปริมาณ  

๖ การดูแลทางเดินหายใจในผูป่้วยภายใตก้ารท า sedation 
๑ไม่มีการดูแลทางเดินหายใจ 
๒มีการดูแลทางเดินหายใจ แต่ยงัไม่ดีพอ 
๓มีการดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่งดีตลอดการท าหตัถการ 

๗.  ส่งต่อขอ้มลูท่ี PACU 
๑ ส่งต่อขอ้มลูไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 
๒ สามารถส่งต่อขอ้มลูได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 
๓สามารถส่งต่อขอ้มลูท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 
 



๑๒๖ 

 

Anesthesia non-technical skill 
๑. ความสามารถในการบริหารจดัการระหวา่งการใหก้ารระงบัความรู้สึก 
๑ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
๒ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 
๓สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

๒. การส่ือสารกบัผูป่้วย 
๑ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 
๒ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
๓ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
๔ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ทั้งการพดูและภาษากาย และการใหเ้กียรติผูป่้วย 

๓. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
๑ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
๒ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มลูไม่ชดัเจน 
๓ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 
๔ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

๔. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๑ ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
๓ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๔ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๕ แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

๕. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา 
๑ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒ รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
๓รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 
 

***  ระดบัศักยภาพโดยรวม  *** 
๐ = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ัน 

๑ = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

๒ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ (oral anesthesia) 

๓ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ (อาจารย์น่ังมุมห้องได้) 

๔ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ(ตวับรรจง)___________________________________ 
ลายเซ็นต์________________________วนัที่___________________________ 
 



๑๒๗ 

 

EPA ๑๙ การให้ยาระงบัความรู้สึกเฉพาะท่าคว า่ 
R๒เม่ือส้ินสุด  ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั  ๒ จ านวน ๑คร้ัง 
R๓เม่ือส้ินสุด  ๖เดือนแรกตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั ๓ จ านวน ๑คร้ัง 

๑. การประเมินผูป่้วย ก่อนผา่ตดั   
๑ ประวติั,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถว้น  
๒ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Labครบถว้น  
๓ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผา่ตดัและการ 
ระงบัความรู้สึกได ้แต่ไม่ครบถว้น 
๔ ไดป้ระวติั,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทุกดา้น 

๒. การเตรียมผูป่้วย ก่อนผา่ตดั  
๑พบจุดบกพร่องท่ีส าคญัในการเตรียมผูป่้วย 
๒พบจุดบกพร่องเลก็นอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
๓สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการผา่ตดัไดดี้  

๓.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สึก  
๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง Induction  
๑ สัง่ยาไม่เหมาะสม ไม่ไดต้ระหนกัถึงภาวะความดนัสูงในกระโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน  
๒ สัง่ยาไดเ้หมาะสม แต่ไม่ไดต้ระหนกัถึงภาวะความดนัสูงในกระโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน  
๓ สัง่ยาไดเ้หมาะสม โดยตระหนกัถึงภาวะความดนัสูงในกระโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน  

๕. การจดัท่าคว  ่า 
๑ไม่สามารถจดัท่าผูป่้วยเองไดอ้ยา่งปลอดภยั 
๑จดัท่าไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยมีผูอ่ื้นควบคุม 
๑จดัท่าไดอ้ยา่งปลอดภยัดว้ยตนเอง 
๑ควบคุมการจดัท่าไดอ้ยา่งปลอดภยัและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 

๖. การใหย้าระงบัความรู้สึกในช่วง Maintenance 
๑ ท างานไม่ถกูขั้นตอน ผิดพลาดในจุดท่ีส าคญั 
๒ ท างานผิดพลาดบา้งในบางจุด 
๓ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน 
๔ ท างานไดร้าบร่ืนทุกขั้นตอน ทราบปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึน เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

๗. การmonitor การท างานของ spinal cord 
๑ไม่ทราบหลกัการเฝ้าระวงั spinal cord function 



๑๒๘ 

 

๒ทราบหลกัการเฝ้าระวงั spinal cord function แต่ยงัไม่สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
๓ทราบหลกัการเฝ้าระวงั spinal cord function สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัได ้
๔ทราบหลกัการเฝ้าระวงั spinal cord function สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัได ้พร้อมทั้งมีการเลือกใช้
ยาท่ีเหมาะสมกบั monitor นั้นๆ 

๘. การใหก้ารระงบัความรู้สึกในช่วง emergence 
๑ ไม่ทราบขอ้บ่งช้ีในการถอดท่อหรือคาท่อหายใจในผูป่้วยผา่ตดั spine 
๒ ทราบขอ้บ่งช้ีในการถอดท่อหรือคาท่อหายใจในผูป่้วยผ่าตดั spine 
๓ สามารถถอดท่อหรือส่งต่อผูป่้วยท่ีคาท่อหายใจในผูป่้วยผา่ตดั spine ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

๙. การวางแผนดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
๑ ไม่ทราบ postop. pain control & possible  complications 
๒ บอก postop. pain control หรือ possible complicationsไดบ้างส่วน 
๓ บอก postop. pain control & possible complications ไดค้รบ 

๑๐.  ส่งต่อขอ้มลูท่ี PACU/ICU 
๑ ส่งต่อขอ้มลูไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ 
๒ สามารถส่งต่อขอ้มลูได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 
๓สามารถส่งต่อขอ้มลูท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

Anesthesia non-technical skill 
๑. ความสามารถในการบริหารจดัการระหวา่งการใหก้ารระงบัความรู้สึก 
๑ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
๒ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรับปรุง 
๓สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 

๒. การส่ือสารกบัผูป่้วย 
๑ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 
๒ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
๓ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
๔ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ทั้งการพดูและภาษากาย และการใหเ้กียรติผูป่้วย 

๓. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
๑ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
๒ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มลูไม่ชดัเจน 
๓ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 
๔ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

๔. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๑ ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 



๑๒๙ 

 

๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
๓ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๔ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
๕ แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

 
๕. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา 
๑ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒ รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้างส่วน 
๓รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 
 

***  ระดบัศักยภาพโดยรวม  *** 

๐ = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ัน 

๑ = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

๒ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ (oral anesthesia) 

๓ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ต้องการ (อาจารย์น่ังมุมห้องได้) 

๔ = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า  
 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ(ตวับรรจง)___________________________________  
 

ลายเซ็นต์_________________________ 
 

วนัที่___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๐ 

 

ภาคผนวกที ่๖ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ) 

ช่ือ............................................................ 

 ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ เหตุผลถา้ตดัสิน”ไม่ผ่าน” 

๑. ความรับผดิชอบ       

๒. รู้เคส(Hx, PE, Lab, etc.)       

๓. การตดัสินใจในการใหย้าระงบั

ความรู้สึก(decision making) 

      

๔. ความรู้ดา้นวชิาการ       

๕. การ manage เคสในเวร       

๖. การตรงต่อเวลา       
 □ ผา่น           □ ไม่ผา่น       (เกณฑ ์ผา่น แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ = ๑๒ คะแนน, ปีท่ี ๒ = ๑๕ คะแนน, ปีท่ี ๓ = ๑๘ คะแนน) 

Note:  ๑. คะแนน”ผ่าน”ทั้งปี ต้อง >๘๐% ของใบประเมนิทั้งหมด เพือ่ใช้ประกอบในการเลือ่นช้ันปี    
            ๒. ต้องมใีบประเมนิของอาจารย์แพทย์ทุกคน 
๐ = ใหเ้ป็นผูสั้งเกตการณ์เท่านั้น                                                    ๑ = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
๒ = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์         ๓ = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
๔ = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่  
 

             แพทยผ์ูป้ระเมิน..........................................................                     วนัท่ี............................................ 
                       ..........................................................   
 

ภาคผนวกที ่๗ 

เกณฑ์การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการของแพทย์ประจ าบ้าน 
       ๑. แพทยป์ระจ าบา้นข้ึนปฏิบติังานตาม rotation ท่ีกลุ่มงานก าหนด 
      ๒. ปี ๑ รับผดิชอบ ๑ หอ้งผา่ตดั ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ประเมินผูป่้วยและวางแผนการเตรียมการระงบัความรู้สึก 

 เตรียมยา และอุปกรณ์ ใหพ้ร้อมส าหรับ การดมยาในเคสของตวัเอง 

 รายงานเคสอาจารยก่์อนเร่ิมเคสทุกคร้ัง 

 เฝ้าเคสของตวัเองจนเสร็จ และไปเตรียมเร่ิมเคสใหม่ 



๑๓๑ 

 

 

 ถา้เคสในหอ้งมีปัญหา ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเป็นคนรายงานอาจารยด์ว้ยตวัเองทุกคร้ัง 

       ๓.ปี ๒-๓ ท างานในลกัษณะ supervision ดูแลทุกหอ้งผา่ตดั(ท่ีอยูใ่กลก้นั)ของ rotation ท่ีก าลงัข้ึน 
    ปฏิบติังาน เม่ือเร่ิมเคสเสร็จแลว้ ใหก้ลบัไปประจ าหอ้งท่ีซบัซอ้นกวา่     

      ๔.  สามารถเร่ิมเคสไดด้ว้ยตนเอง ถา้ไดรั้บอนุญาตจากอาจารย ์
      ๕. แพทยป์ระจ าบา้นมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและสอนให้ความรู้แก่นิสิตแพทย ์,นกัเรียนพยาบาล  และ 
            แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ีต ่ากวา่  

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจ าบ้าน 
๑. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี อยูเ่วร ๘ วนัต่อเดือน (๑๐ เวรต่อเดือน)โดย อยูว่นัเสาร์ และวนัอาทิตย ์

อยา่งละ ๑ วนัต่อเดือน ถา้เดือนไหนมีวนัหยดุพิเศษ ใหเ้ฉล่ียกนัอยู ่
๒. ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลา 
 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑ ๕๐๐ บาท/เวร 
 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒ ๗๐๐ บาท/เวร 
 แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ ๙๐๐ บาท/เวร 

หมายเหตุ: หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นจะมีหนา้ท่ีจดัตารางเวรของแต่ละเดือน แลว้ส่งให้อาจารยผ์ูดู้แล
ตรวจสอบ ก่อนวนัท่ี ๑๕ ของทุกเดือน 

 วนัธรรมดา(จ านวนเวร/เดือน) วนัหยดุราชการ(จ านวนเวร/เดือน) รวม
จ านวน
เวรต่อ
เดือน 

 

เวรบ่าย 
(๑๖.๓๐-๐๐.๓๐) 

เวรดึก 
(๐๐.๓๐-
๐๘.๓๐) 

วนัเสาร์ 
 

วนัอาทิตย ์
 

เวร
เชา้ 

เวร
บ่าย 

เวร
ดึก 

เวร
เชา้ 

เวร 
บ่าย 

เวร
ดึก 

R๑ ๖ - ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑๐ 
R๒ ๕ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑๐ 
R๓ ๔ ๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑๐ 

 ในแต่ละเวรจะมีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังาน ๑-๒ คนต่อเวร 
 เวรเชา้ เร่ิม ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น., เวรบ่าย เร่ิม ๑๖.๓๐ -๐๐.๓๐ น., เวรดึกเร่ิม ๐๐.๓๐-๐๘.๓๐ น.มาก่อน

เวลาอยา่งนอ้ย ๑๕ นาที 
 แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรจะตอ้งนอนท่ีห้องนอนเวร ท่ีทางกลุ่มงานจดัไวใ้หเ้ท่านั้นไม่อนุญาตให้

กลบัไปนอนท่ีหอพกั 
 กรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอยูเ่วรดึก จะไดห้ยดุพกัในวนัรุ่งข้ึน 
 การแลกเวรจะตอ้งแจง้ให้อาจารยท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑ วนั 
 



๑๓๒ 

 

แนวทางปฏิบัต ินอกเวลาราชการ 
เวร เช้า-บ่าย 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑:รับผิดชอบ ๑ หอ้งผา่ตดั ปฏิบติัเช่นเดียวกบัในเวลาราชการ 

 กรณีมี senior resident ในเวรใด ให ้แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 หรือ 2 รายงานแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 3 และ
วางแผนตดัสินใจก่อนรายงานอาจารย ์

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒,๓: รับผิดชอบเร่ิมเคสทุกเคสในเวร 
 Contact พยาบาลหอ้งผา่ตดัวา่จะมีเคสอะไร และวางแผนวา่จะ manage เคสอยา่งไร GA/RA/monitor/แก้

Labอ่ืนๆ 
 รับปรึกษาจากแพทยแ์ละบุคลากรในกรณีท่ีมีการ consult ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิสญัญีฯ 
 รายงานอาจารย ์ทุกเคส เก่ียวกบั เคส และแนวทางท่ีคิดไว ้เพ่ือวางแผนท างานร่วมกนั  
 เตรียมยา และอุปกรณ์ในหอ้งใหพ้ร้อม 
 หลงัจากเร่ิมเคสแลว้เรียบร้อยทุกหอ้ง ใหเ้ฝ้าเคสหอ้งท่ีคิดวา่น่าจะมีปัญหา หรือเป็นเคสท่ีมีความซบัซอ้น 

เวรดกึ๐๐.๓๐-๐๘.๓๐(ตอ้งมาก่อนเวลาอยา่งนอ้ย ๑๕ นาที) 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒,๓: รับผิดชอบเร่ิมเคสทุกเคส และอยูเ่ฝ้าเคสท่ีคิดวา่ตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ 

 ถา้เคสไม่มีปัญหา ใหเ้ร่ิมเคส วางแผนร่วมกบัหวัหนา้วิสญัญีพยาบาลเวร 
 ถา้เคสมีปัญหา ใหร้ายงานอาจารยเ์พ่ือวางแผนในการเร่ิมเคส 
 แพทยป์ระจ าบา้นท่ีปฏิบติังานอยูเ่วรนอกเวลาตั้งแต่ เวลา ๐๐:๓๐-๐.๘.๓๐ น. ไม่ตอ้งปฏิบติังานใน

วนัรุ่งข้ึน(กลบัไดห้ลงักิจกรรมวิชาการเสร็จ) 
การไป Premedตอนอยู่เวร 

 รายงานตวักบัอาจารยท่ี์อยูเ่วรทุกคร้ังท่ีข้ึน และลงเวร 
 ใหอ้อกไป Premed ตอน ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. แต่ถา้คิดวา่คนไขเ้ยอะ ใชเ้วลานาน ใหโ้ทรมาแจง้ อาจารย์

เสมอ ( เวลา premed รวมเวลากินขา้วแลว้) 
 

ภาคผนวกที ่๘ 
ระเบียบการลาของแพทย์ประจ าบ้าน 

๑. แพทยป์ระจ าบา้นสามารถลาทุกชนิด  (ลาป่วย, ลากิจ, ลาพกัร้อน, ลาคลอด) รวมกนัไดไ้ม่เกิน ๑๐ วนั/ปี โดย
เขียนใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑๐ วนัยื่นท่ีหอ้งธุรการ กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา 
๒. อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นลาไดไ้ม่เกิน๑คน/วนั/ชั้นปี  และไม่เกิน ๒คน/วนั (รวมทุกชั้นปี) 
๓. วนัลาไม่สามารถสะสมเพ่ือใชใ้นปีถดัไปได ้
๔. กรณีท่ีลาเกินจะถูกหกัวนัลาในปีถดัไปหรือตอ้งท างานต่อหลงัครบการฝึกอบรม ๓ ปี 
๕. ลาป่วย, ลาคลอด 30 วนั/ปี สามารถน าวนัลาพกัผ่อน 3 ปี รวมกนัได ้โดยกลุ่มงานฯ จะจดัใหป้ฏิบติังานชดเชย 
rotation ท่ีขาดภายหลงั  
๖. กรณีลาเกิน/ป่วยนานเกิน 2 เดือน จ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม หรืออาจจ าเป็นตอ้งซ ้ าชั้น โดยการพิจารณา
จากคณะกรรมการจดัการศึกษาฯ  



๑๓๓ 

 

๗.ในแต่ละหน่วยท่ีข้ึนปฏิบติังาน ตอ้งมีเวลาข้ึนปฏิบติังาน มากกว่า ๘๐% ของเวลาข้ึนปฏิบติังานทั้งหมด 
เช่น ในหน่วยงานศลัยศาสตร์ ตอ้งข้ึนปฏิบติังาน ๑ เดือน  คิดวนัมาท าการตามเวลาราชการได ้  ๒๒ วนั 
แพทยป์ระจ าบา้นมีสิทธ์ิลาได ้ ๔ วนัท าการ 
๘.ไม่ควรลาโดยไม่จ  าเป็นโดยเฉพาะห้องผา่ตดัท่ีมีเวลาผา่นนอ้ยเช่นห้องผา่ตดัภาควิชาจกัษุวิทยาห้องผา่ตดั
ภาควชิาโสตนาสิกลาริงซ์วทิยาหอ้งผา่ตดัศลัยศาสตร์ตกแต่งและ รพ. เด็กหา้มลาในหน่วย  CVT  
๙. การลาป่วยตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

๙.๑ แจง้ก่อนเวลา๘.๐๐น. เพื่อท่ีจะไดจ้ดัคนท างานแทน 
๙.๒ ในกรณีท่ีลาป่วยหรือลากรณีพิเศษใหโ้ทรศพัทร์ายงาน  อ.กลัยา หวงัเรืองสถิตย ์เบอร์ 

๐๘๖๙๑๐๘๑๗๐หรือ อ.สาลินี นาคยศ เบอร์ ๐๘๙๗๐๓๙๑๒๑ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

ภาคผนวกที ่๙ 
สวสัดิการ 

๑. หอพกั 
โรงพยาบาลจดัหอพกัใหส้ าหรับแพทยช์ายและหญิงโดยหอ้งพกัจะเป็นหอ้งชุดมี ๒หอ้งนอน (พกัหอ้งละ 

๑ คน) ติดต่อขอเขา้พกัไดท่ี้ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาบริเวณหอพกัมีให้บริการ Wireless Internet ตลอด ๒๔ ชม. 
๒. หอ้งสมุด 
- สถานท่ีตั้ง อาคารมหิดลชั้น ๓ – ๔ (ทางเขา้อยูท่ี่ชั้น ๔) 

o โทร. ๐-๕๕๒๗-๓๐๐  ต่อ ๒๑๔๐๑  ชั้น ๔ 
o โทร. ๐-๕๕๒๗-๓๐๐  ต่อ ๒๑๔๐๒  ชั้น๓ 

- เวลาเปิดบริการ 
o วนัจนัทร์ – วนัศุกร์    เวลา  ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐น. 
o วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 
o ปิดวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือวนัหยดุชดเชย 

- ภายในหอ้งสมุดมีเปิดใหบ้ริการ มุมต าราภาษาไทย-องักฤษ,มุมนิตยสาร,บริการสืบคน้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

- การสมคัรใหน้ าบตัรเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช ไปยืน่ขอท าบตัรหอ้งสมุดท่ีเคาน์เตอร์หอ้งสมุด
ไดเ้ลย ยมืหนงัสือไดค้ร้ังละ ๕ เล่มระยะเวลา ๗ วนัชา้ปรับวนัละ ๕ บาท/เล่ม 

๓. โรงพยาบาลพุทธชินราช จดัเงินค่าล่วงเวลา โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหด้งัน้ี 
 แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑    จ่ายค่าตอบแทน  ๕๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.) 
 แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๒    จ่ายค่าตอบแทน  ๗๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.) 
 แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๓    จ่ายค่าตอบแทน  ๙๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.) 
5. มีอาคารกีฬาส าหรับออกก าลงักาย 
6. มีสวสัดิการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค : ไขห้วดัใหญ่ 



๑๓๔ 

 

7. ตดัเส้ือกาวน์สั้นสีขาวใหค้นละ ๓ ตวั 
8. การจอดรถมีพื้นท่ีส าหรับจอดรถของเจา้หนา้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสามารถติดต่อขอท าบตัรจอดรถไดท่ี้ 
แผนกยานพาหนะโรงพยาบาลพุทธชินราช 
 

ภาคผนวกที ่๑๐ 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 
 
 



๑๓๖ 

 

 
 



๑๓๗ 

 

 
 
 



๑๓๘ 

 

 
 
 



๑๓๙ 

 

ภาคผนวกที ่๑๑ 
ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของ 

แพทย์ประจ าบ้านสาขาวสัิญญวีทิยา 

๑. เขียนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบท่ีหอ้งธุรการวสิัญญีวทิยา อาคารรังสีและผา่ตดัชั้น๒ ภายใน 

๕ วนัท าการ นบัจากวนัประกาศผลสอบแต่ละคร้ัง 

๒. ธุรการน าใบค าร้องฯเสนอต่อประธานหลกัสูตร 

๓. ประธานและ/หรือ คณะกรรมการหลกัสูตรด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการสอบ

ภายใน ๕ วนัท าการ นบัจากประธานฯไดรั้บค าร้อง 

๔. ธุรการนดัหมายแพทยป์ระจ าบา้นผูย้ืน่ค  าร้องมารับทราบผลการตรวจสอบ 

๕. กรณีตอ้งการดูกระดาษค าตอบของตนเอง ดูไดก้บัประธานหลกัสูตรและ/หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย

เท่านั้น 

๖. ไม่อนุญาตใหดู้กระดาษค าตอบหรือคะแนนของผูอ่ื้น/ขอ้สอบและเฉลย 

๗. ระหวา่งการตรวจสอบ หา้มกระท าการใดๆกบัเอกสารต่างๆท่ีใหต้รวจสอบ (ถา้แกไ้ข

กระดาษค าตอบถือวา่ทุจริต ผดิจริยธรรมขั้นร้ายแรง ปรับตกทนัที) 

๘. ถา้ไม่มารับฟังผลการตรวจสอบตามนดัหมาย ถือวา่สละสิทธ์ิในการตรวจสอบ และไม่สามารถยืน่

ขอตรวจสอบผลการสอบในคร้ังนั้นๆอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 
กลุ่มงานวสัิญญวีิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณุโลก 

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

 
เรียน ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาวิสัญญีวทิยา 
  ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล.......................................... 
เลข ว.............................แพทยป์ระจ าบา้น ชั้นปีท่ี....................... 
  มีความประสงคข์อตรวจสอบผลการสอบ.....................................เม่ือวนัท่ี........................... 
เหตุผล............................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......... ............................................................................................................................................................... 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
      .......................................................... 
      (..........................................................) ผูย้ืน่ค  าร้อง 
 
 
 
  อนุมติั  
  ไม่อนุมติั 
 
  .......................................................... 
             (..........................................................) 
    ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาวสิัญญีวทิยา 
 วนัท่ี ........................................... 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

ภาคผนวกที ่๑๒ 
เกณฑ์การคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน 

 
 
 



๑๔๒ 

 

ภาคผนวกที ่๑๓ 
ตารางแสดงความสอดคลอ้งระหวา่งผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 

การจดัการสอน และการประเมินผล  
 ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม การจัดการสอน วธีิการประเมนิ 

๑  ๑.๑, ๑.๒,๑.๓ , ๑.๔, ๒.๑, 

๒.๒,  ๓.๓, ๕.๓ 

จดัการสอนแบบบรรยาย, workshop, 

ปฏิบติั, conference, MM, topic 

review, journal club 

- ดา้นทฤษฎี: MCQ, MEQ, oral  

- ดา้นปฏิบติั: EPA, DOP, แบบประเมินการ

ปฏิบติังาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ) 

-แบบประเมินการท า activity 

๒  ๑.๕ respiratory care 

๑.๖ pain 

Elective สถาบนัท่ีมีความพร้อมอยา่ง

ละ ๑ เดือน 

-แบบประเมินผลการปฏิบติังาน(ส าหรับelective) 

-EPA 17 cancer/neuropathic pain  

๓  ๓.๑ ด าเนินการวิจยัทางการ
แพทย ์

ท างานวิจยั ๑ เร่ือง ระหวา่งการ

ปฏิบติังาน ๓ ปี 

ติดตามการด าเนินงานวิจยัตามเป้าหมายและเวลา 

๔  ๓.๒ วิพากษบ์ทความฯ journal club -แบบประเมินการท า journal 

๕  ๔.๑น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย 

และอภิปรายปัญหา  

๔.๒  ถ่ายทอดความรู้และ

ทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาฯ  

conference, MM, topic review, 

journal club, แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 

๒-๓  

-แบบประเมินการท า activity 

 

๖  ๔.๓ ส่ือสารใหข้อ้มลูแก่

ญาติไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

ปฏิบติั, workshop(ANTS) -แบบประเมิน EPA และ DOP เร่ืองทกัษะการ

ส่ือสารกบัผูป่้วย เช่น DOP 4-8 ขอ้4, 

EPA๐๑ ขอ้ ๑๐, EPA๐๒ ขอ้ ๑๔ เป็นตน้ 

๗  ๔.๔ มนุษยสัมพนัธ์กบั

ผูร่้วมงาน 

 

 

การท างานเป็นทีมร่วมกบัวิสญัญี

พยาบาล ศลัยแพทย ์และแพทยใ์ชทุ้น/

แพทยป์ระจ าบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

-แบบประเมินผลการท างาน ส าหรับวิสญัญี

พยาบาล  

-แบบประเมินผลการท างาน ส าหรับศลัยแพทย ์

และแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น 



๑๔๓ 

 

 ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม การจดัการสอน วธีิการประเมนิ 

๘  ๔.๕ ท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าแก่แพทยแ์ละ

บุคคลากร 

๕.๕  ค านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวม 

๖.๓  ใชท้รัพยากรสุขภาพ

อยา่งเหมาะสม 

การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๒,๓ มีหนา้ท่ี 

manage เคส, วางแผนการใหย้าระงบั

ความรู้สึกซ่ึงรวมถึงการรับการ

ปรึกษาจากแพทยแ์ละบุคคลากร ก่อน

รายงานเคสอาจารย ์

แบบประเมินการปฏิบติังาน(ทั้งในและนอกเวลา

ราชการ) 

๙ ๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย 

ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วม

วิชาชีพและชุมชน 

๕.๔  มีความรับผิดชอบต่อ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ

สอนภาคปฏิบติั เช่น  

-ค านึงถึงความปลอดภยัของคนไข ้

ลดความเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซอ้น 

-การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

-การตรงต่อเวลา, ความรับผิดชอบ 

-แบบประเมิน EPA และ DOP เร่ืองทกัษะการ

ส่ือสารกบัผูป่้วย เช่น DOP 4-8 ทกัษะการส่ือสาร

กบัผูป่้วย ญาติ  และผูร่้วมงาน การขอความยินยอม

จากผูป่้วย ตะหนกัถึงสถานการณ์ ขอความ

ช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

-แบบประเมินผลการท างาน ส าหรับวิสญัญี

พยาบาล  

-แบบประเมินผลการท างาน ส าหรับศลัยแพทย ์

และแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น 

๑๐ ๕.๒ มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่
เทคนิค  

simulation(ANTS)  -แบบประเมิน EPAดา้น anesthesia non-technical 

skill เช่น EPA ๑๘ 

๑๑ ๖.๑  มีความรู้เก่ียวกบัระบบ
สุขภาพของประเทศ   

แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี1 ร่วมกนั

น าเสนอเร่ือง “ ระบบสุขภาพของ

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสญัญี เช่น 

น าเสนอความรู้เก่ียวกบัสิทธิการรักษา 

สิทธิของผูป่้วย มาใชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสม” 

 

แบบประเมินการท า activity 



๑๔๔ 

 

๑๒ ๖.๒  มีความรู้และมีส่วน
ร่วมในระบบพฒันาคุณภาพ
การดูแลรักษาผูป่้วย 

การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาล, patient safety, crisis 

management, กระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภยั ทางวิสญัญี, การ

ดูแลและใชเ้คร่ืองมือดา้นวิสญัญีอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

ประเมินภาพรวมในแบบประเมินการปฏิบติังาน

(ทั้งในและนอกเวลาราชการ) 

 
 
 


