
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยใชทนุ/แพทยประจาํบาน 

เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 

ภาควชิาวสิญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ                                   หนา 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

๑. ช่ือหลักสูตร           ๓ 

๒. ช่ือวุฒิบัตร           ๓ 

๓. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ                   ๓ 

๔. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร        ๓ 

๕. ผลลพัธของการฝกอบรม/หลักสูตร        ๔ 

๖. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร         ๕ 

๗.  การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม       ๒๔ 

๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม         ๒๕ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา         ๒๖ 

๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร       ๒๘ 

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม       ๒๙ 

๑๒.    ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ        ๒๙ 

๑๓.    การประกันคุณภาพการฝกอบรม        ๓๐ 

ภาคผนวกท่ี ๑                                                                                 ๒๙              

ภาคผนวกท่ี ๒            ๓๐ 

ภาคผนวกท่ี ๓            ๖๑ 

ภาคผนวกท่ี ๔            ๙๐ 

ภาคผนวกท่ี ๕            ๑๒๔ 

ภาคผนวกท่ี ๖            ๑๒๘ 

ภาคผนวกท่ี ๗                                                                                                              ๑๓๑ 

ภาคผนวกท่ี ๘                                                                                                         ๑๓๘                                                                         

ภาคผนวกท่ี ๙                                                                                                         ๑๔๐ 

ภาคผนวกท่ี ๑๐                                                                                                            ๑๔๔ 

ภาคผนวกท่ี ๑๑                                                                                                       ๑๕๐ 

ภาคผนวกท่ี ๑๒            ๑๕๒ 

ภาคผนวกท่ี ๑๓            ๑๕๕ 

ภาคผนวกท่ี ๑๔            ๑๕๖ 

ภาคผนวกท่ี ๑๕            ๑๖๖
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หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

                      ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Anesthesiology 
 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 

          ช่ือเต็ม 

    (ภาษาไทย)       วฒุิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

         (ภาษาอังกฤษ)     Diploma of the Thai Board of Anesthesiology 

          ช่ือยอ 

          (ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา 

          (ภาษาอังกฤษ)   Diploma Thai Board of Anesthesiology 
 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

๔. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร  

     เพื่อฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญดานวิสัญญีวิทยาซ่ึงเปนสาขาเฉพาะทางท่ีตองอาศัยความรูรวมกับ 

ความสามารถและทักษะในการทําหัตถการตาง ๆ เพื่อใหการดูแลผูปวยกอนผาตัด ระหวางการผาตัด และหลัง

ผาตัด รวมถึงการระงับความรูสึก การเฝาระวัง การระงับปวด การดูแลผูปวยวิกฤต และการชวยชีวิต แพทยผูเขา

รับการฝกอบรมตองมีความรูครอบคลุมเนื้อหาดังกลาวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อที่จะไดเปนวิสัญญีแพทยท่ี

เช่ียวชาญ สามารถดูแลผูปวยโดยยึดถือความปลอดภัยและผูปวยเปนศูนยกลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค

รวม 

     นอกจากความรูและทักษะทางดานวิสัญญีวิทยาแลว แพทยผูเขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถดาน

อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ไดแก การทํางานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง การทํางานเปนทีมหรือแบบสห

วิชาชีพ มีเจตนารมณที่จะเรียนรูอยางตอเน่ือง ความสามารถดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การสื่อสาร
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และปฏิสัมพันธ การบริหารจัดการ ความรูความเขาใจในระบบสุขภาพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 

ทัศนคติ และเจตคติที่ดีตอผูปวย ผูรวมงาน และองคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริการทางวิสัญญี 
 

๕. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

   แพทยท่ีจบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาตองมีคุณสมบัติและความรูความสามารถขั้น

ตํ่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง ๖ ดานดังน้ี 

๑) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการดูแลดานวิสัญญีวิทยาในระยะกอน ระหวาง และหลังผาตัด รวมทั้งภาวะแทรกซอน

จากการระงับความรูสึก 

ข. มีทักษะในการระงับความรูสึกแบบทั่วไป เฉพาะสวน และ เฝาระวังระหวางการระงับความรูสึก 

สําหรับหัตถการตางๆ และในผูปวยชนิดตางๆ 

ค. มีทักษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)  

ง. มีทักษะในการชวยฟนคืนชีพผูปวย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 

จ. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยวิกฤต และ การบําบัดทางระบบหายใจ (respiratory care) 

ฉ. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยที่มีความปวด 

๒) ความรู  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน   

    (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกาย และจิตใจท่ีเกี่ยวของกับวิสัญญีวิทยา  

ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา  

 ๓) การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

ก. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได  

ข. วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย 

ค. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

ข. ถายทอดความรูและทักษะ ใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 

ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติ และผูปวย ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพการ

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  

ง. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา 
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๕) ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณท่ี

เก่ียวของไดเหมาะสม  

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   

ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   

ข. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

ค. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๖. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

     ๖.๑  วิธีการใหการฝกอบรม 

           เพื่อใหไดผลลัพธการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว จึงจัดวิธีการใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับเน้ือหา  

       ของการฝกอบรม การวัดประเมินผล ตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ดาน ดังนี ้

 

๑). การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

 ๑.๑ มีทักษะในการดูแลดานวิสัญญี

วิทยา ในระยะกอน  ระหวาง หลัง

ผาตัด รวมทั้งภาวะแทรกซอนจาก

การระงับความรูสึก 

 ๑.๒ มีทักษะในการระงับความรูสึก

แบบทั่วไป เฉพาะสวน และเฝา

ระวังระหวางการระงับความรูสึก

สําหรับหัตถการตางๆ และใน

ผูปวยชนิดตางๆ 

๑. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ป 

๑ เรียนรูเกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับ

ไมซับซอน ไดแก การระงับความรูสึกใน

ผูปวยท่ีมารับการผาตัดศัลยกรรมทั่วไป 

ศัลยกรรมตกแตง และเสริมสราง ศัลยกรรม

ระบบทางเดินปสสาวะ สูติ-นรีเวชวิทยา 

ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมประสาท จักษุ 

โสต ศอ นาสิกและการดูแลผูปวยทางวิสัญญี

นอกหองผาตัด 

๒. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ป 

๑. การประเมินการปฏิบัติงาน

โดยอาจารย 

๒. ประเมินโดยใช EPA ๑-๑9 

และ DOPS ๑-๘  

๓. การสอบปฏิบัติ ในการใหยา

ระงับความรูสึกแบบทั้งตัว และ

เฉพาะสวน โดยเลือกผูปวยท่ีมี

ความเหมาะสมตรงกับ 

clinical privilege ของแตละ

ชั้นป 
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มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๒ และ ๓  เรียนรูเก่ียวกับการดูแลทาง

วิสัญญีระดับซับซอน ไดแก การระงับ

ความรูสึกในผูปวยท่ีมารับการผาตัด

ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 

ผูปวยวิกฤต ผูปวยเด็กและทารก การดูแล

ผูปวยทางวิสัญญีนอกหองผาตัด 

๓. จัดประสบการณการเรียนรูดวย

สถานการณจําลอง ( simulation) เชน 

ภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก โรค

หรือภาวะที่พบไมบอย เปนตน 

๔. การสอบ MCQ, Short 

Answer Question, MEQ, 

OSCE 

๕. การสอบปากเปลา 

๑.๓ มีทักษะในการดูแลทาง

เดินอากาศหายใจ (airway 

management) 

๑. จัดสอนเรื่องการดูแลทางเดินอากาศ

หายใจ (airway management) ในชวง

ปฐมนิเทศ โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและใหฝก

ปฏิบัติกับหุนจําลอง กอนจะปฏิบัติกับผูปวย

จริง 

๒. ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีศูนยความเปนเลิศ

ในการจัดการทางเดินหายใจ (PSU Airway 

Management Excellent Centre: 

PAMEC) โดยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สอนแพทยใชทุน/แพทยประจําบานในเรื่อง

การจัดการทางเดินหายใจ เชน difficult 

airway management, airway devices 

หรือ rapid sequence intubation เปนตน 

๑.๔ มีทักษะในการชวยชีวิต ๑. ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและศูนยฝกทักษะ

ทางคลินิก (PSU Clinical Training 

Centre) รวมกับ คณะกรรมการมาตรฐาน

การชวยชีวิตแหงประเทศไทยและสมาคม

แพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

   ๑). Provider Course for Adult 

Advanced Life Support (ACLS) ใหกับ



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗ 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

แพทยใชทุน/แพทยประจําบานช้ันปท่ี ๑ 

ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกคน 

   ๒). Provider Course for Pediatric 

Advanced Life Support (PALS) ใหกับ

แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ภาควิชา

วิสัญญีวิทยาทุกคน  

๒. มอบหมายให แพทยใชทุน/แพทยประจํา

บานชั้นปท่ี ๓ ของภาควิชาชวยสอน Basic 

Life Support ใหกับนักศึกษาแพทย 

นักศึกษากายภาพบําบัด นักศึกษารังสี

เทคนิคและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  

๓. แพทยใชทุน/แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๓ 

ของภาควิชาจะเปนสวนหนึ่งในทีมชวยชีวิต

(CPR team) ของโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร 

๑.๕ มีทักษะในการดูแลและรักษา

ผูปวยวิกฤต และ การบําบัดทาง

ระบบหายใจ (respiratory care) 

 

๑.จัดสอนความรูภาคทฤษฎีแกแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานทุกคน 

๒. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ชั้น

ปท่ี ๒ และ ๓ หมุนเวียน ดูแลผูปวยในหอ

ผูปวยวิกฤตศัลยกรรมและผูปวยศัลยกรรมที่

ใชเครื่องชวยหายใจ ปละ ๑ เดือน 

๓. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานช้ันที่ 

๒ ไปปฏิบัติงานที่ Inhaltion unit

โรงพยาบาลรามาธิบดี คนละ ๑ เดือน  

๑.๖ มีทักษะในการดูแลและรักษา

ผูปวยท่ีมีความปวด 

   

๑. จัดสอนความรูภาคทฤษฎี เรื่อง acute 

pain management และ chronic pain 

management แกแพทยใชทุน/แพทย

ประจําบานทุกคน 

๒. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ชั้น

ปท่ี ๒ และ ๓ ใหหมุนเวียนไปปฏิบัติงานท่ี



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๘ 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

หนวย acute pain service ปละ ๑ เดือน  

๓. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ชั้น

ปท่ี ๒ และ ๓ ใหหมุนเวียนไปปฏิบัติงานท่ี

หนวย chronic pain ปละ ๑ เดือน 

๔. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานช้ันป

ที่ ๒ หมุนเวียนไปปฏิบัติงานระงับความปวด

แกผูปวยเจ็บครรภ (painless labour) คน

ละ ๑ เดือน 

 

๒).  ความรู  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคม 

      รอบดาน (Medical Knowledge and Skills) 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๒.๑ เขาใจวิทยาศาสตรการแพทย

พื้นฐานของรางกายและจิตใจที่

เก่ียวของกับวิสัญญีวิทยา 

จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานปท่ี ๑

เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน

ประยุกต (Correlated basic medical 

science) และวิสญัญีวิทยาท่ัวไป 

๑. สอบประเมินความรูดาน

วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งจัด

โดยฝายการศึกษาหลังปริญญา 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

๒. การประเมินการปฏิบัติงาน

โดยอาจารย 

๓. ประเมินโดยใช EPA ๑-๑9 

และ DOPS ๑-๘  

๔. การสอบปฏิบัติ ในการใหยา

ระงับความรูสึกแบบท้ังตัว และ

เฉพาะสวน  

๕. การสอบ MCQ, Short 

Answer Question (SAQ), 

MEQ, OSCE และ สอบ Oral 

 

๒.๒ มีความรูความสามารถในวิชาชีพ

และเช่ียวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา 

จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานปท่ี ๒ 

และ ๓ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชา

เฉพาะทางตางๆ ของวิสัญญีวิทยา 

 

 แพทยใชทุน/แพทยประจําบานทุกชั้นป 

เขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน 

การประเมินการอภิปรายผูปวย 

และประเมินการนําเสนอใน



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๙ 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

morbidity-mortality conference, 

journal club, interesting case 

conference, ASA topic conference 

และ special lecture เปนตน  

กิจกรรมวิชาการ 

 ใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานทุกชั้นป 

ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ  และ 

เครื่องมือใหมๆ  ที่ใชในวิสัญญีวิทยา โดย

จัดการสอนในรูปแบบ special lecture 

หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

 ใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ไดเขา

รวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เชน ประชุมวิชาการของ    

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

อยางนอย ๓ ครั้ง ประชุม 

Euroanesthesia และ ASA Annual 

Meeting เปนตน 

 

 

๓). การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 

Improvement)  

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๓.๑ ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและ

สาธารณสุขได  

 

๑. ฝายการศึกษาหลังปริญญา           

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จัดสอนวิชา 

วิธีการทางระบาดวิทยา 

(Epidemiological Methodology) 

ใหกับแพทยใชทุน/แพทยประจําบานทุก

คน 

๒. ภาควิชาจัดใหแพทยใชทุน/แพทย

ประจําบานทุกคน ทํางานวิจัยคนละ ๑ 

เรื่อง โดยเปนงานวิจัยแบบ 

๑. สอบประเมินความรูดาน

วิธีการทางระบาดวิทยา ซ่ึงจัด

โดยฝายการศึกษาหลังปริญญา 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

๒. ติดตามความกาวหนา

งานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา 

๓. นําเสนอ research 

progression  

๔. สอบสารนิพนธ  



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๐ 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

retrospective หรือ prospective หรือ 

cross-sectional study โดยเปนผูวิจัย

หลักหรือรวม และมีการกําหนด timeline 

ในการทําวิจัยชัดเจน 

๓.๒ วิพากษบทความและงานวิจัย

ทางการแพทย 

 

จัดกิจกรรมวิชาการ Journal club และ 

collective review เพื่อฝกนําเสนอและ

วิพากษบทความ (critical appraisal) 

และงานวิจัยทางการแพทย (evidence 

base medicine) 

การประเมินการนําเสนอ

กิจกรรมวิชาการและการ

วิพากษบทความและงานวิจัย

ทางการแพทย (evidence 

base medicine) 

๓.๓ เรียนรูและเพิ่มประสบการณได

ดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

 

มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวย

แบบองครวม และสหวิชาชีพ  

และบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยได

อยางถูกตองสมบูรณ 

การสังเกตการปฏิบัติงานใน

สถานการณจริง 

 

      ๔).  ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๔.๑ นําเสนอขอมูลผูปวย และ

อภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

 

๑.  แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน 

รายงานขอมูลผูปวยและอภิปรายถึง

วิธีการวางแผนการระงับความรูสึก กับ

อาจารยผูดูแลทุกราย 

๒. ฝกนําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย

ปญหาในกิจกรรมวิชาการ เชน 

morbidity mortality conference 

หรือ interesting case conference 

- ประเมินโดยอาจารย 

- การประเมินการนําเสนอขอมูล

และอภิปรายผูปวย 

๔.๒ ถายทอดความรูและทักษะ ให

แพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากร

ทางการแพทย 

 

๑. ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร  จัดสอนวิชา การศึกษา

ทางคลินิก (Clinical Education)) ใหกับ 

แพทยใชทุน/แพทยประจําบานทุกคน 

โดยสอนเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา 

๑. สอบเรื่องการศึกษาทางคลินิก

โดยฝายการศึกษาหลังปริญญา 

คณะแพทยศาสตร 

๒. ประเมินการปฏิบัติงานโดย

อาจารย 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑ 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการสอนและเทคนิคการสอน เพื่อให

สามารถถายทอดความรู ทักษะ เจตคติ 

ในการสอนนักศึกษาแพทยและเผยแพร

ความรูกับบุคลากรทางการแพทย 

๒. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน

ชั้นปที่ ๓ มีสวนรวมในการชวยอาจารย

สอนนักศึกษาแพทย 

๓. ใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานชวย

สอน นักศึกษาแพทย และนักเรียนวิสัญญี

พยาบาลและแพทยประจําบานรุนนอง 

เมื่อปฏิบัติงานในหองผาตัด 

๔.๓ สื่อสารใหขอมูลแกญาติ และ

ผูปวย ไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพการ

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย  

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Medical 

counseling and communication 

skills ใหกับแพทยใชทุน/แพทยประจํา

บานทุกคน 

๑. การเขารวมอบรม Medical 

counseling and 

communication skills 

๒. การประเมินแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานโดยอาจารย

และผูรวมงานโดยใชแบบ

ประเมิน ๓๖๐ o 

๔.๔ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ทํางานกับ

ผูรวมงานทุกระดับอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ฝกปฏิบัติในการทํางานรวมกับผูรวมงาน

ทุกระดับ 

๑. การประเมินแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานโดยอาจารย 

และผูรวมงานโดยใชแบบ

ประเมิน ๓๖๐ o 

๔.๕ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแก

แพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ

ทางวิสัญญีวิทยา 

 

จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานช้ันป

ท่ี ๒ และ ๓ หมุนเวียนปฏิบัติงานที่หนวย

ใหคําปรึกษาผูปวยทางวิสัญญี 

(perioperative clinic) 

ประเมินการปฏิบัติงานใน

สถานการณจริงโดยอาจารย 

 

 

 

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒ 

 

๕).  ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism)  

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ

อันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อน

รวมวิชาชีพและชุมชน 

 

จัดการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมทาง

การแพทย (medical ethics) 

๑. ประเมินแพทยใชทุน/แพทย

ประจําบานขณะเรียน โดย

อาจารย 

๒. ประเมิน ๓๖๐ o 

๓. การประเมินแพทยใชทุน/

แพทยประจําบาน ในหัวขอ    

เจตคติตอผูรวมงาน ผูปวย และ 

ญาติ ซ่ึงประเมินทุก ๖ เดือน 

๕.๒ มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค (Non-

technical skills) และสามารถบริหาร

จัดการสถานการณที่เกี่ยวของได

เหมาะสม  

 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Non-

technical skills ใหกับแพทยใชทุน/

แพทยประจําบานทุกคน 

๒. จัดใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่

เกิดจาก non-technical skills ใน

กิจกรรมวิชาการ morbidity mortality 

conference ทุกครั้ง 

๑. การเขารวม อบรม Non-

technical skills 

๒. การอภิปรายในกิจกรรม

วิชาการ 

๕.๓ มีความสนใจใฝรู และสามารถ

พัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่อง

ตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   

 

ใหเขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดาน

บูรณาการทางการแพทย เชนการประชุม

วิชาการที่จัดโดยภาควิชา ราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย และการ

ประชุมอื่นๆท้ังในและตางประเทศ 

การเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย และคํานึงถึงผลประโยชน

สวนรวม 

การมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมของ

ภาควิชาและคณะ 

การติดตามความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย 
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๖).  การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู 

๖.๑ มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพ

ของประเทศ  และใชทรัพยากรสุขภาพ

อยางเหมาะสม (cost 

consciousness medicine) และ

สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษา

ผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร  จัดสอนวิชา การบริหาร

จัดการสําหรับแพทย (Management 

for physician) ใหกับ แพทยใชทุน/

แพทยประจําบานทุกคน  

 

สอบประเมินความรูเรื่องการ

บริหารจัดการทางการแพทย   

ซ่ึงรับผิดชอบโดยฝายการ ศึกษา

หลังปริญญา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

๖.๒ มีความรูและมีสวนรวมในระบบ

พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

 

๑. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบ

คุณภาพของโรงพยาบาล, patient  

safety, crisis resource 

management, กระบวนการคุณภาพ

และความปลอดภัยทางวิสัญญี 

๒. นําเสนอการคิดวิเคราะหโดยระบบ

ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนโดยใช

เคส morbidity and mortality และ 

incident report ที่นําเสนอ 

๓. จัดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานมี

สวนรวมเปนกรรมการ PCT (patiemt 

care team) ในการดูแลผูปวยแบบสห

สาขา 

๑. การประเมินการอภิปราย

ผูปวย และประเมินการนําเสนอ

ในกิจกรรมวิชาการ 

๒. สอบ oral 

 

๖.๒  เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

๑).  ความรูพื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวของ ใน ภาคผนวกที่ ๑ (ปรับปรุงหลักสูตร  

     ๒๕๕๘)  

๒).  โรคหรือภาวะของผูปวยและหัตถการทางวิสัญญีวิทยา ตามที่กําหนดใน clinical skills  และ  

      procedural skills ดานตาง ๆ ในภาคผนวกที่ ๒ 

    ๓).   การดูแลผูปวยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย [Entrustable professional activity (EPA)] คือ 

๑. การประเมินและเตรียมผูปวยกอนการระงับความรูสึก (Provide preanesthetic 

evaluation and preparation) 
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๒. การวางแผนและดําเนินการดูแลผูปวยระหวางการระงับความรูสึก (Provide plan and 

conduct of anesthesia) 

๓. การใชและแปลผลอุปกรณติดตามเฝาระวังผูปวยและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Use and 

interpret anesthetic monitoring and equipment) 

๔. การดูแลผูปวยระหวางและหลังการระงับความรูสึก (Provide intra and post anesthetic 

care) 

๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway) 

๖. การมีทักษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 

๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 

๘. การจัดการภาวะแทรกซอนระหวางการระงับความรูสึกหรือระหวางการผาตัด (Manage 

peri-anesthetic /peri-procedural complications) 

๙. การมีทักษะปฏิสัมพันธการสื่อสาร และการทํางานเปนทีม (Demonstrate 

communication and team working skills) 

๑๐. การแสดงออกถึงความเปนมืออาชีพและทักษะที่ไมใชทางเทคนิค (Demonstrate 

professionalism and non-technical skills) 

ตามที่กําหนดใน assessment of entrustable professional activity ดานตางๆ ตามกําหนดเวลาที่

สมควรจะทําได (milestones) ในภาคผนวกที่ ๓ 

 

ตาราง แสดงความสัมพันธระหวาง EPA และ competency ดานตางๆ  

 
Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 EPA10 

Patient care           
Medical knowledge           
Practice based learning 

& improvement           

Interpersonal & 

Communication skills 
 

  
       

Professionalism           
System based practice 
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๔). การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

ก. ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑. การส่ือสารและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ 

๒. การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต 

๓. การบอกขาวราย 

๔. ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย  

๕. การบริหารจัดการ difficult case 

๖. การตระหนักรูพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน 

ข. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๑. การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก  

- คํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธขิองผูปวย 

  ๒. พฤตินิสัย 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย 

- การรักษาความนาเชื่อถือแก ผูปวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวย

ใหดีที่สุด 

- การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อนรวมงาน ผูปวย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน 

- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

- การดูแลสุขภาพของตนเอง 

              ๓. จริยธรรมการแพทย 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณ ีการนับถือใหเกียรติ สิทธิ และรับ

ฟงความเห็นของผูปวย  ในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา  

กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย 

- การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีท่ีผูปวย ตัดสินใจ

ไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได 

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 

- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 

๔. การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

- การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๖ 

 

- การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง 

- การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 

- การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ 

- การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

- การใช  electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู 

- การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นิสิต นักศึกษา ผูปวยและญาติ 

ค.  การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) 

- ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เชน ระบบประกัน

สุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน  

- ความรูและมีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย และกระบวนการ 

hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

- ความรูเก่ียวกับการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness 

medicine)  เชน นโยบายการใชยาระดับชาติ บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาอยางสม

เหตุผล เปนตน 

- ความรูเก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย 

- หลักการของการบริหารจัดการ 

- บทบาทของการแพทยทางเลือก 

  ง.  การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

- การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล 

- การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 

- การสราง Clinical Practice Guideline (CPG) 

- การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

- การประเมินความพอใจของผูปวย 

- การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย     

เปนตน 
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    ๖.๓ การทําวิจัย  ข้ันตอนการทํางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา 

          แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยางนอย ๑ เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ๓ ป โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวม งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้ 

๑. จุดประสงคของการวิจัย 

๒. วิธีการวิจัย 

๓. ผลการวิจัย 

๔. การวิจารณผลการวิจัย 

๕. บทคัดยอ 

 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ 

แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย

ในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับคําถามวิจัย 

๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 

  

 ส่ิงที่ตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เก่ียวของกับผูปวย 

๑. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตามขอตกลง

โดยเครงครัด 

๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูปวยหรือผูแทนเพื่อใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสําเนาแก

ผูปวยหรือผูแทนเก็บไว ๑ ชุด 

๓. ใหระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมได

เปนสวนหน่ึงของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ยกเวนไดมี

การระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

ทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 
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๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ 

หากมีผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจงผูท่ีเกี่ยวของรับทราบตอไป 

๖. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน ๓ ขอ 

ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ 

๖.๑  การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย  

๖.๒  การเคารพสิทธิของผูปวย 

๖.๓  การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหน่ึงที่แพทยประจําบานวิสัญญีวิทยาตองบรรลุ

ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหน่ึงของการประเมิน

คุณสมบัติผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียมความพรอม

ใหกับแพทยประจําบานของสถาบันตนเองต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อนําสงราชวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีสถาบันฝกอบรมจะตองรายงานช่ืองานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษา 

และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อใหมีการกํากับดูแลอยางทั่วถึง 

 

 กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม) 

 ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

 เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

  ๖ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา 

  ๙ จัดทําโครงรางงานวิจัย 

  ๑๒ สอบโครงรางงานวิจัย 

  ๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

   ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ)  

   ๑๕ เริ่มเก็บขอมูล 

  ๒๑ นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

  ๓๐ วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

  ๓๑ จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

  ๓๓ สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพื่อสงตอไปยังราชวิทยาลัยฯ  

   ใหทําการประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดทาย 
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การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก”  

          การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ัน ถือ

เปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันท่ีใหการฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันท่ีใหการ

ฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยประจําบานแตละรายดวย หากแพทยประจําบานมีความประสงคดังกลาว 

ตนเองจะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการฝกอบรมท่ีมีโอกาสไดรับท้ัง ว.ว.และ

การรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีนี้ผูเขาอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยที่เปนผูวิจัยหลัก และ

ผลงานน้ันตองตีพิมพในวารสารทีเ่ปนที่ยอมรับ 

          ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อใหมีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันน้ันมีสิทธิ์ที่จะไมจัดการฝกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให “เทียบเทาปริญญา

เอก” ได สถาบันน้ันตองแจงใหแพทยประจําบานทราบต้ังแตวันเริ่มเปดรับสมัครเขาเปนแพทยประจําบานไปจนถึง

วันท่ีเริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมใดตองการใหมีการรับรอง ว.ว. ใหมีคุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากร

จํากัด สถาบันสามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาชวยได 

          การที่แพทยประจําบานสอบผานและมีสิทธ์ิไดรับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยาแลว หากมีความประสงคจะใหราช

วิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวา วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มีคุณวุฒิ 

“เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีสงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

๑. ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งน้ีรายช่ือวารสารท่ีมีอยูในฐานขอมูลดังกลาวใหพิจารณา ณ 

วันท่ีผลงานทางวิชาการไดรับการเผยแพรในวารสารนั้นๆ วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 

ไดแกวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติดังตอไปนี้ 

- ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 

; TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมที่ ๑ คือวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI และ

อยูในฐานขอมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุมที ่๒ คือวารสารท่ีอยูระหวางการ

ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูในฐานขอมูลของ TCI 

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/๒๕๕๘/Announced/News.h

tml) 

- ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก 

 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select 

ebscohost and then academic search premier) 

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

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

text) 

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

 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 

 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then 

H.W.Wilson) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Social Science Research 

Network (http://papers.ssrn.com/sol๓/DisplayAbstractSearch.cfm) 

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

๒. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ  

ในกรณีท่ี ว.ว. ของทานไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” 

          ราชวิทยาลัยฯ แนะนําวา หามใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียน

คําวา ดร. นําหนาชื่อตนเอง แตสถาบันการศึกษาสามารถใช ว.ว. ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี มาใชใหทานเปน

อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิ

การศึกษาประจําสถานศึกษาได โดยเสนอใหสถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังน้ี 

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จํานวนก่ีทาน จาก ว.ว.  

- มีอาจารย “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกี่ทาน 

ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทานที่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีคําวา “เทียบเทาปริญญา

เอก” ตอทายไดเทานั้น 
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๖.๔  จํานวนปของการฝกอบรม   ๓-๕ ป 

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยากําหนดระยะเวลาของการฝกอบรมอยางนอย ๓ ป แตสามารถขยายเวลาฝกอบรม

ออกเปน ๕ ป ในกรณีที่ไมไดเลื่อนช้ันปตามปกติ 

 

๖.๕  การบริหารจัดการการฝกอบรม 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีคณะกรรมการฝายการศึกษาหลังปริญญา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการ

จัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอนของการฝกอบรม ดังภาคผนวกที่ ๔  

โดยคณะกรรมการฝายการศึกษาหลังปริญญา ประกอบดวย 

๑. ประธานหลักสูตร: ปฏิบัติงานทางวิสัญญีมาแลวไมนอยกวา ๕ ป และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย 

๒. กรรมการ: ปฏิบัติงานทางวิสัญญีมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

๓. ตัวแทนแพทยใชทุน/แพทยประจําบานของแตละช้ันป  

 

สภาวะการปฏิบัติงาน 

 การอยูเวรนอกเวลาราชการของแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน 

กําหนดใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานอยูเวรอยางตํ่า ๖ เวรตอเดือน รายละเอียดดังภาคผนวกที่ ๕ และ

แพทยใชทุน/แพทยประจําบานท่ีปฎิบัติอยูเวรนอกเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๐.๐๐-๘.๐๐ น. ได      off เวร โดย

ไมใหกลับมาปฏิบัติงานกับผูปวย 

 

 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา  

 

เวลา/วัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

๗.๓๐ - ๘.๓๐ Journal 

club, ICU 

journal 

Morbidity and 

mortality conference, 

Incident report, 

Allergy topic, 

Interesting case, 

Special lecture 

ASA topic ดู VDO 

interhospital 

lecture ของราช

วิทยาลัย 

Morbidity and 

mortality 

conference, 

Momthly 

Morbidity and 

mortality 

report 
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 การกําหนดการฝกอบรมทดแทน 

ในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียก

ฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ ฝกอบรม/หลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง

หลักเกณฑ และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาคผนวกที่ ๖) แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน มีสิทธิ์ลา

พักผอน ลาปวยและลาคลอดบุตรโดยทางภาควิชาไดนําคุณสมบัติของผูมีสิทธิ ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรของราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทย แหงประเทศไทย มาประกอบการอนุมัติการลาของแพทยใชทุน/แพทยประจําบานดวย คือ ตองมีเวลา

การฝกอบรมในหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของระยะเวลาการฝกอบรม ดังน้ันหาก แพทยใชทุน/แพทยประจํา

บาน ลาเกิน จนมีเวลาในการฝกอบรมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลา การฝกอบรม จะไมสงสอบวุฒิบัตรและตอง

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ  

 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 

          ๖.๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

ภาควิชามีการวัดและประเมินผลแพทยใชทุน/แพทยประจําบานระหวางการฝกอบรม โดยครอบคลุมความรู 

ทักษะและเจตคติ ดังนี้ 

 การวัดความรูและทักษะทางคลินิก แบงเปน 

- การประเมินระหวางการสอน 

- การประเมินโดยอาจารยระหวางปฎิบัติงานหรือทําหัตถการโดยใชแบบประเมินสมรรถนะ 

(EPA) และมีการ feedback เพื่อใหทราบถึงจุดเดนและขอควรปรับปรุง 

- การสอบภาคทฤษฎี  ซึ่งประกอบดวย ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย ( MEQ, Short Answer 

Question) 

- การสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การระงับความรูสึกทั้งตัว การระงับความรูสึกโดยการ

ฉีดยาชา เขาชองนํ้าไขสันหลัง และการสอบ OSCE 

- การใชแฟมสะสมผลงาน (portfolio) เพื่อรวบรวมขอมูลและติดตามความกาวหนา 

 การวัดเจตคติและความเปนมืออาชีพในสาขาวิสัญญี 

- ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ (Interpersonal and Communication skills) 

- ความเปนมืออาชีพและเจตคติ  (Professionalism) ซึ่งประเมินโดยอาจารยและผูรวมงาน 

 

 

 

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๒๓ 

 

            ๖.๖.๒ การเล่ือนช้ันป  

ภาควชิาไดกําหนดเกณฑการเลื่อนช้ันป และกําหนดแนวทางการดําเนินการเม่ือไมผานเกณฑการประเมิน 

ดังน้ี 

๑. ผานการสอบทฤษฎี ซึ่งประกอบดวย 

               ๑.๑ ขอสอบปรนัย (Multiple Choice Question: MCQ) 

         ๑.๒ ขอสอบอัตนัย (Multiple Essay Question: MEQ, Short Answer Question: SAQ) 

         ๑.๓ ขอสอบ OSCE 

โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยาจะจัดสอบปละ  ๒ คร้ัง (ในเดือน พฤศจิกายน และกุมภาพันธ) เกณฑผานคือ รอยละ ๖๐ 

หากสอบไมผานสามรถสอบซอมได ๑ ครั้ง *แพทยใชทุน/แพทยประจําบานสามารถขอรับการตรวจสอบและย่ืน

อุทธรณได หากมีขอสงสัย ภาคผนวกที่ ๗ 

๒. ผานการสอบปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย  

๒.๑ การระงับความรูสึกแบบทั้งตัว (General Anesthesia) ๑ ราย 

๒.๒ การระงับความรูสึกโดยฉีดยาชาเขาชองนํ้าไขสันหลัง (spinal anesthesia) ๑ ราย 

โดยภาควิชาจะจัดสอบปฏิบัติปละ ๑ ครั้ง เกณฑผานคือ รอยละ ๖๐ 

๓. ทําหัตถการหรือเก็บเคสไดครบตาม requirement ของ อฝส. โดยดูจากบันทึก EPA (Entrustable 

Professional Activity) และ DOPS (Direct Observe Procedural Skill) ของแตละชั้นป 

๔. ผานการประเมินทางดานคุณธรรมและเจตคติ ซ่ึงมีการประเมินทุก ๖  เดือน 

๖.๖.๓ การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

         สาขาวิสัญญีวิทยา (ภาคผนวกที่ ๘) 

          (๑)  คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ  

- ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรม 

- สถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบ 

(๒)  เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนด  

- บทความงานวิจัยพรอมสงตีพิมพ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย   

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟมสะสมผลงาน   

(๓)  วิธีการประเมินประกอบดวย  

- การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ 

๑. ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 

๒. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) 
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- ประเมินภาคปฏิบัติประกอบดวย 

๑. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  

๒. ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรม เชน แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

- การสอบปากเปลา  

- การประเมินผลงานวิจัย  

       เกณฑการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใชเกณฑรอยละ ๖๐ หรือโดยอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา 
 

๗.  การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

๑) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้   

- ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาท่ีแพทยสภารับรองไดรับการขึ้นทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว 

- ผานการอบรมแพทยเพิ่มพูนทักษะเปนเวลา ๑ ป 

     ๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

     ๓) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของภาควิชา (ภาคผนวกที่ 9) 

 

    ๗.๒ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 ภาควิชาปฏิบัติตามกฎราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับ

การฝกอบรมไดในสัดสวนปละ ๑ คน ตออาจารยผูใหการฝกอบรม ๒ คน รวมทั้งตองมีงานบริการตอจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม ๑ คน ตามที่กําหนดตามตาราง ซ่ึงปจจุบันภาควิชา มีศักยภาพรับผูเขาฝกอบรมไดปละ ๘ คน 
 

 

งานบริการ 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมชั้นปละ ตอ จํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรม(ราย/ป) 

๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ ๙:๑๘ ๑๐:๒๐ 

การบริการทางวิสัญญีสําหรับผูปวยในหองผาตัด ๑๕๐๐  ๑๗๕๐  ๒๐๐๐ ๒๒๕๐ ๒๕๐๐ 

การบริการทางวิสัญญีสําหรับผูปวยนอกและ/หรือนอกหองผาตัด ๗๐  ๘๐  ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ 

การดูแลผูปวยในหอผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรม ๓๐๐  ๓๕๐  ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 

การดแูลผูปวยท่ีมีความปวดท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง ๓๐๐  ๓๕๐  ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 
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๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

    ๘.๑.  คุณสมบัตปิระธานการฝกอบรม 

- ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เพื่อแสดงความรู ความชํานาญ ในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานอยางนอย ๕ ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือ

อนุมัติบัตร 

 

    ๘.๒.  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๘.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบัติงานดานวิสัญญีวิทยาอยางนอย ๒ ป ภายหลัง

ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  

- รายช่ืออาจารยพรอมวุฒิการศึกษา ภาคผนวกที่ ๑๐ 

 

๘.๒.๒  จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  

ภาควิชามีอาจารยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลา จํานวน ๒๑ คน รับแพทยใชทุน/ แพทย

ประจําบาน เพื่อฝกอบรมปละ ๘ คน  

 

๘.๒.๓ กําหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรม 

            ภาควิชาวิสัญญีวิทยาไดกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมให

สอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร โดยไดระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจน 

โดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ ไดแก คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก โดย

มีนโยบายการสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจนและ โปรงใส 

 

๘.๒.๔ หนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย 

            อาจารยมหาวิทยาลัยตองทําบทบาทและหนาท่ีในการสรางบัณฑิตใหเปนไปตามท่ีหลักสูตร คณะและ

มหาวิทยาลัยกําหนด การผลิตบัณฑิต ทําโดยการจัดการเรียน การสอน จัดกิจกรรม สรางประสบการณ ตาม

มาตรฐาน ตามเกณฑ ทั้งของสถาบัน และประเทศ  

               คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย  

และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ ทําใหมั่นใจไดวาอาจารยจะตองมีเวลาเพียงพอ

สําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา และกํากับดูแลผูเขารับการฝกอบรม 
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          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการที่เนนการบริการวิชาชีพ

สุขภาพไวตาม TOR ดังนี้ 

ประเภทภาระงาน ภาระงาน (รอยละโดยประมาณ) 

 สอน วิจัย บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และภาระงานอื่นๆ 

กลุมผูที่อายุงานไมเกิน ๕ ป ๒๕-๖๐ ๒๕-๖๐ ๑๐-๔๐ 

กลุมผูที่อายุงานมากกวา ๕ ป ๒๕-๖๐ ๒๕-๖๐ ๑๐-๔๐ 

        

๘.๒.๕ ระบบพัฒนาอาจารย 

        คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีระบบพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบท้ังทางดานการแพทย

และแพทยศาสตรศึกษา  และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

  

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวกแบบบันทึก ข.) 

ภาควิชากําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาทีค่รอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

๑. สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

- ภาควิชามีสํานักงานภาควิชาอยูช้ัน ๔ ตึกโรงพยาบาลสงขลานครินทร ซ่ึงมีหองบรรยาย ขนาด ๘๐ ที่

น่ัง ๑ หอง มีหองประชุม ขนาด ๔๐ ที่น่ัง ๑ หอง ซึ่งสามารถทํา teleconference ได มีหองสมุด

ภาควิชา มีอุปกรณ computer และ  Wi-Fi มีหองพักอาจารยและเจาหนาท่ีสนับสนุน 

- อาคารเรียนของคณะแพทยศาสตร ไดแก อาคารแพทยศาสตรศึกษา อาคารเรียนรวมและ หอสมุด

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- ศูนยฝกทักษะทางคลินิก (PSU Clinical Training Center) ท่ีสามารถทําการเรียนการสอน 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric Advanced Life Support (PALS) มีหอง 

simulation    สามารถฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

- ศูนยฝกผาตัดอาจารยใหญ (PSU Cadeveic Training Center) 

- ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ งานโสตทัศนูอุปกรณและศูนยการจัดประชุม 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๖๐ ที่น่ัง ๑ หอง 

๒. การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย    สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได

อยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรม ภาคปฏิบัติและมีส่ิงแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย   

คณะแพทยมีระบบเครือขาย (Wi-Fi) ทั้งอาคารเรียน โรงพยาบาล และหอพักตลอด ๒๔ ชั่วโมง           

แพทยใชทุนและแพทยประจําบานสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัยไดหลายชองทาง ไดแก 

- ผานหองสมุดของภาควิชา มีวารสารวิชาการที่เปน hard copy คือ 
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 วิสัญญีสาร 

 สงขลานครินทรเวชสาร 

 จดหมายเหตุทางการแพทย 

- จํานวนชนิดของวารสารทางวิสัญญีวิทยาในหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มี  ๑๔ รายการ ซ่ึงสามารถ 

download full text  ไดทาง online ประกอบดวย 

 Acta Anaesthesiologica Scandinavica 

 Anaesthesia 

 Anaesthesia and Intensive Care 

 Anesthesia and Analgesia 

 ASA Refresher Course in Anesthesiology 

 British Journal of Anaesthesia 

 Canadian Journal of Anesthesia 

 Clinical Journal of Pain 

 European Journal of Anaesthesiology 

 International Anesthesiology Clinics 

 Journal of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia 

 Pediatric Anaesthesia 

 Regional Anesthesia and Pain Medicine 

 Respiratory Care 

๓. การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสําหรับการฝกอบรม 

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะตามที่ระบุไวในขอบังคับของ 

แพทยสภา วาดวยการขอเสนอเปดเปนสถาบันฝกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ไดรับการประเมิน

และรับรองโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยอยางถูกตองสมบูรณ 

นอกจากน้ียังมีจํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่ 

คาดหวัง ท้ังผูปวยนอกและในหองผาตัด ผูปวยนอกเวลาราชการและผูปวยวิกฤต ตลอดจนสามารถเขาถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง สําหรับสนับสนุนการเรียนรู 

๔. ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

ผูเขาอบรมสามารถเขาถึงส่ืออิเล็กทรอนิกสไดหลายชองทาง เชน ระบบสารสนเทศของคณะ/โรงพยาบาล Wi-

Fi ของหอพัก สามารถเขาถึงระบบคนหาขอมูลทางคอมพิวเตอร หองสมุด และ e-journal ได  
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     ภาควิชาใหความสําคัญกับจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหอาจารย บุคลากร และแพทยผูเขา

รับการฝกอบรมยึดถือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชสื่อสังคม

ออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕9 

๕. ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดสอนและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Medical counseling and communication 

skills และ Anesthetist Non-technical skills ใหแกแพทยใชทุนและแพทยประจําบานทุกคน เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 

๖. ภาควิชาฯมีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงาน ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐาน และ

กระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรม มีการบูรณาการ และสมดุลระหวางการฝกอบรมกับ

การวิจัย อยางเพียงพอ 

๗. ภาควิชามีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อจัดทําทําแผนการฝกอบรม การ

ดําเนินการฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม 

๘. จัดใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบานไดไปฝกประสบการณการดูแลผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ ที่ 

Inhalation unit โรงพยาบาลรามาธิบดี และสามารถ elective ในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศ

ตามที่ ระบุไวในหลักสูตร  

 

๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาดําเนินการใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานไดประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ทุก

ปลายปการศึกษา โดย ครอบคลุม 

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 

- แผนการฝกอบรม 

- ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ขอควรปรับปรุง 

นอกจากน้ียังดําเนินการหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากวิสัญญีแพทยผูสําเร็จการ

ฝกอบรม และ นายจางหรือผูใชบัณฑิต หลังจากทํางานได ๖ เดือน รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 
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๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

หลังจากไดขอมูลการประเมินหลักสูตร จะนําเขาประชุมในกรรมการการศึกษาของภาควิชา และประชุมอาจารย 

เพื่อวิเคราะห สรุปเปนขอดี และขอควรปรับปรุง เพื่อการพัฒนาในอนาคต 

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบันฯตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับ

สมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ

ประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค เม่ือสําเร็จการฝกอบรมที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการสําเร็จการฝกอบรม 

- ภาควิชาไดกําหนดใหคณะกรรมการฝายการศึกษาหลังปริญญา มหีนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการ

บริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

- ภาควิชาจัดใหมีบุคลากรที่ปฏิบติังานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ

การฝกอบรมและกิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีการประเมินสถาบันฝกอบรมและมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ืองดังน้ี 

๑๓.๑    การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน  

           คุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก ๒ ป 

๑๓.๒    การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจาก  

           คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ อยางนอยทุก ๕ ป 
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ภาคผนวกที่  ๑ 
เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา 

 

จะตองครอบคลุมเน้ือหา ดังตอไปน้ี 

I   BASIC SCIENCES ประกอบดวย 

1. Anatomy 

1.1. Respiratory system 

1.1.1. Nose 

1.1.2. Pharynx :  subdivisions, innervations 

1.1.3. Larynx 

1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages 

1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis 

1.1.3.3. Differences between infant and adult  

1.1.4. Trachea :  structures and relationships in neck and chest 

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

circulation, microscopic anatomy 

1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles  

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

cardiac conduction system, blood supply of other major organs 

1.3. Nervous system 

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

of  Willis, venous drainage 

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

blood supply 

1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces  

1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions 

1.3.5. Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 
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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, spinal cord and related structures. 

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

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

1.7. Anatomy for anesthetic procedures :   

1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 

1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 

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

wrist block, ankle nerve block 

1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

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

2. Physiology 

2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes 

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

constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2 

uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.  
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2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops 

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

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

breathing  

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

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

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

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

hypoxia  

2.1.5. Blood gas transport :  

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

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

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

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

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  

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

chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and 

innervation, CO2 and O2 response curves 

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

2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia 

2.2. Cardiovascular system 

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

heart sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology 

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

force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement 

limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2 

tension and saturation, myocardial oxygen utilization 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๓๓ 

 

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  

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  
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2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished  

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

effects, effects of brain trauma or tumors 

2.3.1.4. Cerebrospinal fluid  

2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure 

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

causes of disruption  

2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance 

2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP) 

2.3.1.5.1. Factors affect ICP. 

2.3.1.5.2. Monro-Killie hypothesis 

2.3.1.5.3. Response of increased ICP 

2.3.1.5.4. Adverse effects of intracranial hypertension 

2.3.2. Spinal cord  :   

2.3.2.1. General organization  

2.3.2.2. Spinal reflexes  

2.3.2.3. Spinal cord tracts  

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

responses,  termination of action 

2.3.4.3. Ganglionic transmission 

2.3.4.4. Reflexes:  afferent and efferent limbs 

2.3.5. Pain mechanism and pathway :   

2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons 

2.3.5.2. Peripheral and central sensitization 

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

GABA receptors 

2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission  

2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and 

transmission, influences on pain perception  

2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception 

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems 

2.4.1. Dual blood supply and its regulation 

2.4.2. Metabolic and synthetic functions  

2.4.3. Excretory functions 

2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion 

2.4.5. Liver function tests 

2.5. Renal and Urinary systems 

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

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

potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  

2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 

2.6.3. Regulation of osmolality 

2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 

2.6.5. Effects of electrolytes imbalance  

2.6.6. Glucose requirement 

2.7. Endocrine system  

2.7.1. Hypothalamus, pituitary  

2.7.2. Thyroid, parathyroid  

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  

2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 

2.8.1. Hematopoiesis 

2.8.2. Coagulation system 

2.9. Temperature Regulation 

2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral 

2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  

2.9.3. Heat production and conservation 

2.9.4. Heat loss : mechanisms 

2.9.5. Body temperature measurement  : sites, gradients 

2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation 

2.10. Metabolic responses to surgery 

3. Pharmacology  

3.1. General Concepts  

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

uptake, bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 

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

3.1.3.1. Pharmacogenetics : pseudocholinesterase deficiency, malignant 

hyperthermia (including diagnosis and therapy) 

3.1.4. Drug interaction:  

3.1.4.1. Mechanism 

3.1.4.2. Common drug interaction in anesthesia  

3.1.5. Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid 

3.2. Anesthetics – gases and vapors 

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

boiling point, preservatives, flammability 

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

3.2.3. Uptake and distribution  

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

anesthetic systems) 

3.2.3.2. Concentration effect 

3.2.3.3. Second gas effect 

3.2.3.4. N๒O 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 
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3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 

3.2.11. MAC : factors affecting MAC 

3.2.12. Biotransformation, toxicity  

3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 

3.2.14. Comparative pharmacodynamics 

3.2.15. Adverse effects : MH, compound A, renal toxicity 

3.2.16. Drug interactions 

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

benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  

3.3.1. Mechanism of action 

3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.3.3. Effect on central nervous system 

3.3.4. Effect on cardiovascular system 

3.3.5. Effect on respiratory system  

3.3.6. Effect on other organs 

3.3.7. Adverse effects and toxicity 

3.3.8. Indication and Contraindications 

3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist 

3.4. Local anesthetics  

3.4.1. Chemical structures  

3.4.2. Mode of action 

3.4.3. Biotransformation and excretion  

3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups 

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

3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 

3.4.6.1. Central nervous system 

3.4.6.2. Cardiac and respiration  

3.4.6.3. Allergy 
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3.4.6.4. Preservatives/additives 

3.4.6.5. Methemoglobinemia   

3.4.6.6. Treatment : general and specific 

3.5. Neuromuscular blocking agents 

3.5.1. Mechanism of action 

3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.5.3. Effect on other organs 

3.5.4. Indications and contraindications 

3.5.5. Prolongation of action, synergism 

3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses 

3.5.7. Antagonism of blockade  

3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase 

3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex 

3.5.8. Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational 

anesthetics, etc) 

3.6. Autonomic drugs  

3.6.1. Sympathetic agents : 

3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  

3.6.1.3. Peripheral and central actions  

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

ganglionic blockers, peripheral vasodilators) 

3.6.1.5. Tocolytic uses 

3.6.2. Parasympathetic drugs :  

3.6.2.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 
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3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

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

systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 

3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.7.3. Effect on other organs 

3.7.4. Adverse effects and toxicity 

3.7.5. Drug interaction 

3.7.6. Indication and Contraindications 

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

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

butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, ๕-HT๓ antagonists, etc.), H๑, H๒ 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 
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3.10. Diuretics   

3.10.1. Mechanism of action 

3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

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

3.10.4. Adverse effects and toxicity 

3.10.5. Drug interaction 

3.10.6. Indications and contraindications 

3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, 

vasopressin, insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors 

3.11.1. Mechanism of action 

3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.11.3. Effect on other organs  

3.11.4. Adverse effects and toxicity 

3.11.5. Drug interaction 

3.11.6. Indication and contraindications 

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

3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs  

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics 

4.1. Mechanics 

4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids 

4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 

4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle 

4.2. Fluid mechanics:  

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

4.2.1.1. Factors affecting flow  
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4.2.1.2. Flow meters and rotameter 

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

echocardiography 

4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  

4.2.2.1. Diffusion of gases  

4.2.2.2. Solubility coefficients 

4.2.2.3. Relative and absolute humidity 

4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure 

4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law  

4.2.3.2. Charles' law 

4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure 

4.2.3.4. Avogadro's hypothesis 

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop) 

5. Biochemistry 

5.1. Normal body metabolism 

5.1.1. Carbohydrates :  

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

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

glucagon, epinephrine),   

5.1.1.3. Effect of stress 

5.1.2. Proteins  

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

5.1.2.2.  Cyclic AMP function 

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol 

5.1.4. Specific organ metabolism :  brain, heart, liver, renal  and muscle 
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II CLINICAL SCIENCES ประกอบดวย 

1. Preoperative evaluation and preparation   

1.1 Preanesthetic evaluation 

1.2 ASA Physical  Status 

1.3 Investigations  and  special  investigations 

1.4 Information for patient : risk, education and informed  consent 

1.5 NPO  recommendations  

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

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

morbid obesity, depression, COPD  etc. 

1.7 Premedication :   

1.7.1 Non- pharmacological 

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

prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of 

administration, interaction with chronic drug therapy and anesthetic  agents  

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

PONV  and  allergies.   

1.7.4 Adverse  effects   

2. General anesthesia  

2.1 Inhalation  

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

limited, volume-limited; FiO๒ control; periodic sigh, inverse ratio, 

high frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation 

(IMV), synchronized IMV, pressure support, airway pressure release 

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

biphasic positive airway pressure (BIPAP), others  

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

inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,  

2.1.1.3 Maintenance  

2.1.1.4 Preanesthetic checklists  

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

vapors             

2.1.1.6 Fail safe and other safety features  

2.1.1.7 Waste gas evacuation systems 

2.1.1.8 Complications 

2.1.1.9 Vaporizer types  

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

medical air supply system  

2.1.1.11 Breathing system  

2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric 

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

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

bacterial filter, mask, endotracheal tube, unidirectional valves, 

relief valve, 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 
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2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 

2.2.1 Techniques  

2.2.2 Risks and complications 

2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 

2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

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

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

3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal  

3.2 Peripheral nerve block  

3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block  

3.2.2 Lower extremities :  femoral block, ankle block 

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

nerve block, ilioinguinal / iliohypogastric nerve block, etc. 

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

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others : combined techniques 

4. Fluid management 

4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  

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

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

directed therapy) 

4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 

4.3 Patient blood management 

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

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

normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, 

Jehovah’s witness 
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4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, 

complications. 

4.3.4 Massive transfusion 

4.3.5 Disorder of hemostasis 

4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa 

5. Airway management  

5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations 

5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway 

devices, video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)  

5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy) 

5.4 Extubation criteria 

5.5 Complications and their management 

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

6. Positioning  and potential injuries   

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

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

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

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

7.1 Clinical monitoring  

7.2 Central and peripheral nervous system 

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 

7.2.2 Intracranial pressure 

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

oximetry, jugular bulb oximetry 

7.2.4 Neuromuscular 

7.2.5 Wake up test 

 

7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic 
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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 O๒ 

7.4.2 Ventilation : end-tidal CO๒ 

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 O๒ and anesthesia care 

8.4 High altitude anesthesia 
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9. Postoperative care :  

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

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

benefits), non-pharmacologic  

9.3 Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.  

9.3.1 Airway and respiratory system 

9.3.2 Cardiovascular system. 

9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke 

9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria 

9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic 

9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering 

9.3.7 Nausea and vomiting 

9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment 

9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns 

10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 

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 
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- Anesthetic considerations & management  

- Postoperative care 

11.1 Respiratory system 

11.1.1 Obstructive disease 

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

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

body 

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

bronchiectasis, cystic fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease 

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

11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma 

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

bronchopulmonary dysplasia  

11.1.2.4 Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion 

11.1.2.5 Others:  pain, abdominal distention, etc.  

11.2 Cardiovascular system 

11.2.1 Ischemic heart disease 

11.2.2 Valvular heart disease  

11.2.3 Congenital heart disease (CHD) 

11.2.4 Hybrid cardiac procedures  

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) 
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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 

11.2.10.1Carotid endarterectomy 

11.2.10.2Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR) 

11.2.10.3Arterial occlusive disease  

11.2.11 Pulmonary embolism  

11.3 Central nervous system, peripheral nervous system 

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

11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  

11.3.3 Congenital 

11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations, 

11.3.5 Epilepsy 

11.3.6 Awake craniotomy 

11.3.7 Interventional neuroradiology,  

11.3.8 Increased intracranial pressure 

11.3.9 Fluid management 

11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma 

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

11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  

11.4.1 Gastrointestinal  diseases 

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

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

stomach, fluid therapy, nitrous oxide) 

11.4.1.2 Hemorrhage and perforation 
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11.4.1.3 Infection. 

11.4.1.4 Tumor. 

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

dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary 

tract diseases, hepatorenal syndrome 

11.5 Renal and urinary system   

11.5.1 Renal failure 

11.5.1.1 Acute kidney injury 

11.5.1.2 ESRD 

11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function 

11.5.2 Diseases:  calculi, tumor , BPH,  etc. 

11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula    

11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic  

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

11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor 

11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass 

11.6.4 Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroid 

11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla 

11.6.6 Carcinoid syndrome 

11.7 Hematologic system 

11.7.1 Disease of the blood 

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

Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease 

11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 

11.8.3 Myasthenic syndromes :  

11.8.3.1 Myasthenia gravis 

11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome  

11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes  

11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita, 

hyperkalemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, potassium-aggravated 

myotonia, hypokalemic periodic paralysis 

11.9 Genetic disease :  

11.9.1 Malignant hyperthermia 

11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase: atypical, deficiency. etc. 

11.9.3 G๖PD 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. 
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12.2.2 Mechanism-based approach 

12.2.2.1 Nociceptive pain 

12.2.2.2 Neuropathic pain 

12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain 

12.2.3 Pain assessment 

12.2.4 Common pain problems 

12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain 

12.2.4.2 Cancer-related pain 

12.2.4.3 Chronic non-cancer pain 

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

neuralgia 

12.2.4.3.2 Visceral pain 

12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes 

(CRPS) 

12.2.4.3.4 Other somatic pain :  myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy 

12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain 

12.2.4.4 Pain in palliative care. 

12.2.5 Pain management  : 

12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices 

12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment 

12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management 

12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain 

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks 

12.2.5.2.2.2  Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation 

12.2.5.3 Bio-psycho-social model 

12.3 Anesthesia for cardiac surgery  

12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery 

12.3.2 Circulatory assistance 
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12.3.2.1 cardiopulmonary bypass : components (pump, oxygenator, heat 

exchanger, filters) mechanisms of gas exchange, priming solutions, 

modified ultrafiltration, flow rate, temperature, blood gas management 

(alpha, pH-stat), anticoagulant (heparin, ACT, heparin assays, antithrombin 

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

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

protection 

12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations 

12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external 

12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators 

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

12.4 Anesthesia for thoracic surgery  

12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation 

12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures  

12.5 Obstetric anesthesia 

12.5.1 Physiology and pharmacology 

12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy 

12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange 

12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology 

12.5.2 Assessment of the fetus 

12.5.2.1 Antenatal fetal assessment and treatment. 

12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring. 

12.5.3 Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery 

12.5.3.1 Non-pharmacologic methods 

12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, 

progress in labor and outcomes 

12.5.3.2.1 Systemic and inhalational analgesia 

12.5.3.2.2 Regional analgesia / anesthesia 
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12.5.4 Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery 

12.5.5 Anesthesia for cesarean delivery 

12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques  

12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management 

12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues 

12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery 

12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures 

12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics 

12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy 

12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation 

12.5.7.3 Preterm labor and delivery 

12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis 

12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions, 

blood conservation techniques,and hemorrhage protocols 

12.5.7.6 Substance abuse 

12.5.7.7 Molar pregnancy 

12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders 

12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related 

complications 

12.5.9.1 Amniotic fluid embolism 

12.5.9.2 Venous thromboembolism 

12.5.9.3 Difficult and failed intubation 

12.5.9.4 Pulmonary aspiration 

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

procedures: in vitro fertilization, fetal surgery. 

12.6 Neonatal anesthesia 

12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

12.6.2 Anesthetic implications in prematurity. 
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12.6.3 Neonatal surgical conditions: diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar 

emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, 

gastroschisis, myelomeningocele. 

12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia. 

12.7 Pediatric anesthesia 

12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 

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

blood replacement, etc. 

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

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

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

12.8 Geriatric anesthesia 

12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.8.2 Associated diseases and perioperative care. 

12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium. 

12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome  

12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 

12.9.2 Bariatric surgery 

12.9.3 Associated diseases and perioperative care. 

12.10 ENT anesthesia 

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

complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway 

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

tracheostomy, nasal surgeries 

12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries 

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

fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries 

(liposuction, etc.) 
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12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :  

12.12.1 Laparoscopic: cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy, 

adrenalectomy, gynecologic procedures, etc. 

12.12.2 Video-assisted thoracoscopic 

12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc. 

12.12.4 Robotic surgery: robotic systems, etc. 

12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic 

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

injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common 

ophthalmologic procedures 

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

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

surgery, special positions 

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

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

and teamwork, biological warfare), near drowning. 

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

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

anesthesia. 

12.17 Anesthesia in remote areas :  

12.17.1 Dental procedures 

12.17.2 Endoscopic procedures 

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

therapy, etc. 

12.17.4 Electroconvulsive therapy 

12.17.5 Cardiac intervention. 

12.18 Management of critically ill patients in intensive care units 

12.18.1 Shock states 
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12.18.1.1Etiology, classification, pathophysiology 

12.18.1.2Septic shock and life-threatening infection 

12.18.1.3Systemic inflammatory response syndrome 

12.18.1.4Multiple organ dysfunction syndrome 

12.18.2 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  : O๒ therapy and toxicity, 

tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory drugs 

12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and 

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

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

12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome 

12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation 

12.18.3 Anesthesia for critically ill patients 

12.18.4 Nutrition and metabolic control 

12.18.5 Renal replacement therapies 

12.18.6 Critical care protocol 

12.18.7 Infection control 

12.18.7.1 Catheter sepsis 

12.18.7.2 Nosocomial infection 

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

resistance 

12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking 

12.18.9 Patient transportation 

12.18.10 Severity assessment : APACHE score 

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

authority and assertiveness 

13.1.1 Assessing capabilities 

13.1.2 Supporting others 

13.2 Task management 

13.2.1 Planning and preparing 

13.2.2 Prioritizing 

13.2.3 Providing and maintaining standards 

13.2.4 Identifying and utilizing resources 

13.3 Situation awareness 

13.3.1 Gathering information 

13.3.2 Recognizing and understanding 

13.3.3 Anticipating 

13.4 Decision making and evidence-based practices 

13.4.1 Identifying options 

13.4.2 Balancing risks and selecting options 

13.4.3 Reevaluating 

14. Professionalism  

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

exam)     

14.1.1 Informative and advocative counseling 

14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest 

14.1.3 Breaking bad news 

14.1.4 Conflict management 

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

14.3 Resource allocations : equity 

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

14.5 Medicolegal issues : พรบ.และกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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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 

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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ภาคผนวกที่ ๒ 
Clinical skills in anesthesia 

 

๒.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty) 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  อุปกรณ โรคประจําตัวผูปวย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือ มี  

                   ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  อุปกรณ โรคประจําตัวผูปวย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผาตัด และ / หรือ มีความสําคัญ ที่  

                   นอยกวาระดับ  ๑  ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  อุปกรณ โรคประจําตัวผูปวย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจํา   

                   บานอาจดูแลรักษาได  

 

โรคประจําตัว / ภาวะผูปวย 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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โรคประจําตัว / ภาวะผูปวย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Upper respiratory tract infection    

- Lower respiratory tract infection  

(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.) 
   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, 

amyotrophic lateral sclerosis,  
   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia 

gravis 
   

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection, peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, 

thrombocytopenia, thrombophilia 
   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper / hypothyroid    
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โรคประจําตัว / ภาวะผูปวย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    

Aging     

Full stomach    
 

อุปกรณ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     

Airway management    

Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT 

standard) 
   

Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    

- Electrophysiologic monitoring    

- Transesophagel echocardiography    

- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with / without 

cardiac output 
   

- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    

Cardiac arrest    

Patient blood management    
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อุปกรณ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

a. Preoperative blood donation 

b. Acute normovolemic hemodilution 

c. Controlled hypotension 

d. Intraoperative blood salvage 

Fluid-electrolyte acid base management    

Local anesthetic systemic toxicity    

Laryngospasm and sequelae    

Oxygen therapy    

Occupational hazards    

Malignant hyperthermia    

Autonomic hyperreflexia    

Temperature management    

Allergic/anaphylaxis reaction    

Postoperative pain management    

Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    

 

ชนิดการผาตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Surface operation (e.g. mastectomy, skin 

graft, hernia repair, etc) 
   

Intraabdominal surgery    

Hepatobiliary surgery    
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ชนิดการผาตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Liver transplantation    
Laparoscopic surgery    

Bariatric surgery    

Extremity revascularization    

Organ procurement    

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Face mask ventilation    

Supraglottic devices (e.g. LMA)    

Intubation     

- Conventional (e.g. under anesthesia, 

awake) 
   

- Fiberoptic     

- Video laryngoscope    

- Manual-in-line stabilization    

- Awake intubation    

- Blind nasal    

Percutaneous tracheostomy    
Emergency cricothyrotomy    
Arterial line    

Central venous pressure     

- jugular    

- subclavian    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๖๖ 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

- femoral    

- peripheral inserted (PICC line)    

Pulmonary artery catheterization    
Positioning        

- Standard (supine, prone, jack-knife, 

lithotomy, lateral (e.g. kidney, park 

bench), trendelenberg, reverse 

trendelenberg) 

   

- Sitting in neurosurgery    

- Sitting (e.g. beach chair)    

Regional anesthesia    

- Central neural blockade (adult)  

spinal    

Lumbar epidural    

Thoracic epidural    

Caudal    
Combine spinal-epidural    

- Peripheral neural blockade  

Airway nerve block    

Brachial plexus    

Femoral nerve    

Sciatic nerve    

Popliteal    

Ankle    

Wrist    

Transversus abdominis plane block    

Cervical plexus    

- Bier's block    

Ultrasound-guided RA and central venous 

access 
   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๖๗ 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    

 

 

 

 
 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๖๘ 

 

๒.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือมี   

               ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

               ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน   

               อาจดูแลรักษาได  

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery, 

vaginal birth after cesarean delivery (VBAC) 
   

Anesthesia for cesarean delivery    

Anesthetic management in complicated obstetrics    

Anesthetic management of the parturient with 

coexisting disorders 
   

Risks, strategies and management of anesthetic and 

obstetric-related complications 
   

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    

Anesthetic considerations for  fetal surgery, EXIT, OOPS 

procedures 
   

Anesthetic considerations for non-obstetric surgery    

Anesthetic considerations for hysteroscopy    

Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH    

Anesthetic considerations for tubal sterilization    

Molar pregnancy    

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     

 

 

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๖๙ 

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Airway management in pregnancy    

Painless labor (epidural block)    

Left uterine displacement    

Combined spinal-epidural (CSE) 

anesthesia 
   

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๐ 

 

๒.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia  

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือมี 

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน   

                อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Tourniquet management    

Compartment syndrome    

Bone cement    

Arthroscopic surgery    

Spine surgery    

Fat embolism syndrome    

Pediatric orthopedic surgery    

 

 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Advanced trauma life support    

Multiple trauma    

Burn     

C-spine injury    

Massive hemorrhage/shock    

Mass casualty    

Near drowning    

 

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๑ 

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Rapid infusion system    

Intubation with manual-in-line 

stabilization 
   

Intercostal drainage system    

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๒ 

 

๒.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบบอย  และ / หรือมี 

               ความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

               ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอน  ซ่ึงแพทยประจําบาน   

               อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    

Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    

Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    

Laparoscopic or Robotic surgery 

(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy) 
 

  

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

posterior urethral valve, etc) 
 

  

Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier 

gangrene, etc) 
 

  

Pheochromocytoma    

Adrenal gland tumor    

Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    

Kidney transplantation (Donors / Recipients)    

Shock wave lithotripsy    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๓ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney 

function, ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate 

secretion of ADH) 
   

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงช้ี  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังน้ี 

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเหน็) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Kidney position    

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๔ 

 

๒.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบบอย  และ / หรือมี    

                ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบนอยกวาระดับ  ๑ และมี  

                ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอน  ซ่ึงแพทยประจําบาน  

                อาจดูแลรักษาได  

 

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    

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๕ 

 

 

โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Retinal surgery    

Penetrating eye injury    

Retinoblastoma     

Retinopathy of prematurity    

Strabismus surgery    

Glaucoma     

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised 

airway 
   

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๖ 

 

๒.๖ Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือมี   

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน   

                อาจดูแลรักษาได  

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. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Level of sedation    

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๗๗ 

 

๒.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบบอย  และ / หรือมี 

               ความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

               ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอน  ซ่ึงแพทยประจําบาน 

               อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

TIVA, MAC    
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๒.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัด 

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบบอย  และ / หรือมี 

               ความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

                ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอน  ซ่ึงแพทยประจําบาน 

                อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative 

rupture 
   

- Arteriovenous malformation    

- Carotid stenosis   

- Cerebral revascularization    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    

Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    

Surgery for abnormal movement    

Interventional neuroradiology    

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หตัถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังน้ี 

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเช่ียวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Scalp block    

Transcranial Doppler ultrasonography    
Cerebral oximetry    
Precordial Doppler       

Jugular venous saturation    
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๒.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑   โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ/ หรือมี   

                ความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒   โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบนอยกวาระดับ  ๑  และมี  

                ความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓   โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน   

                 อาจดูแลรักษาได 

โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

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

Complicated congenital heart diseases: TGA, single 

ventricle 
   

Common congenital anomalies: Down syndrome    

Rare/Complicated congenital anomalies    
Upper respiratory tract infection    

Laryngospasm    

Airway obstruction    

Laryngeal edema    

Emergence delirium    

Neonates    

Premature babies    

Difficult airway    

Hypothermia    

Malignant hyperthermia    

Muscular dystrophy    

Glucose, fluid, electrolyte management    

Massive bleeding    

Postoperative pain management    

Gastroschisis/omphalocele    

Congenital diaphragmatic hernia    
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โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Tracheoesophageal fistula    

Pyloric stenosis    

Necrotizing enterocolitis    

Retinopathy of prematurity    

Strabismus & muscle correction    

Adenotonsillectomy    

Tympanoplasty    

Craniotomy    

Thoracotomy    

Endoscopic surgery    

Frenulotomy (tongue tie)    

Muscle biopsy    

Upper abdominal surgery    

Lower abdominal surgery    

Groin, perineal and anorectal surgery    

 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Inhalation induction    

Mask ventilation    

Under mask technique    

Endotracheal intubation in infant and 

children 
   

Endotracheal intubation in neonate    
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

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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๒.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือมีความสําคัญ   

                ซ่ึงแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน 

                อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Extracorporeal circulation    

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

ECMO, etc) 

 
  

Anesthesia for  

- Atrial or ventricular septal defect repair    

- Patent ductus arteriosus ligation or division    

- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt, 

other shunts 
   

- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of 

Fallot, tricuspid atresia, etc) 
   

- Valvular heart surgery    

- Coronary artery bypass graft surgery (on pump 

or off pump) 
   

- Cardiac / lung transplantation    

- Abdominal aortic aneurysmal repair    

- Thoracic endovascular aneurysmal repair    

- Cardiac implantable electronic devices    

- Electrophysiology study with or without 

ablation 
   

- Mediastinal mass biopsy or removal    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- 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. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง   

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได  (ทําภายใตการดูแลของผูเช่ียวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

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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๒.๑๑ Clinical skills in Critical care 

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบบอย  และ / หรือมี    

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑  และมี   

                ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่ซับซอน  ซึ่งแพทยประจําบาน   

                อาจดูแลรักษาได 

  

โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญี 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    

Coagulation disorders (hemophilia, 

thrombocytopenia / thrombophilia, DIC, ….etc)  
   

Prevention & management common infection (HAP,    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๘๖ 

 

โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

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. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังนี ้

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Hemodynamics    

- Arterial line     

- Central venous line     

- Pulmonary artery catheter     

- PICC line       
- Cardiac output monitoring    
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หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Respiratory system     

- Intubation (awake / under sedation / 

RSI) 
   

- Ventilatory setting     

    - CMV (volume / pressure)     

    - PSV     

    - Recruitment maneuver    

    - Protective lung strategies     

     - Advanced setting     
- Non-invasive mechanical ventilation     

- Weaning (spirometry, compliance..etc )    

- Waveform analysis     

- Lung suction / toilet / expansion     

- Oxygen therapy / humidifier     

Others    

- Renal  replacement therapy (RRT)    

- Spinal drainage / pressure monitoring     

- Hypothermia (Post-resuscitation care)     

- Mechanical prophylaxis of DVT     

- BIS / EEG     

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

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม  แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการตอไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีพบบอย  และ / หรือมี 

               ความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตองดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๒  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดที่พบนอยกวาระดับ  ๑    

               และมีความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานควรดูแลรักษาได 

ระดับที่  ๓  โรคประจําตัวผูปวยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผาตัดท่ีซับซอนซึ่งแพทยประจําบาน  

               อาจดูแลรักษาได  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Cancer pain    

Neuropathic pain    

Chronic musculoskeletal pain    

Chronic visceral pain    

Chronic ischemic pain    

Headache    
 

II. หัตถการดานวิสัญญีวิทยา 

แพทยประจําบานตองรูขอบงชี้  ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ  

หัตถการแตละประเภทแบงเปน  ๓  ระดับ  ตามที่สถาบันฝกอบรมควรจัดการเรียนรู  ดังน้ี 

ระดับที่  ๑  หัตถการที่แพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง     

ระดับที่  ๒  หัตถการที่แพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับที่  ๓  หัตถการที่แพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    

Sympathetic block    

Brachial plexus analgesia    
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Spinal analgesia    

Epidural analgesia    

Patient controlled analgesia    

Intravenous lidocaine infusion    

Acupuncture     

Transcutaneous electrical nerve 

stimulation 
   

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 

ระดับที่  ๑  การประเมินหรือดูแลรักษาผูปวยที่แพทยประจําบานทําดวยตนเอง 

ระดับที่  ๒  การประเมินและดูแลรักษาท่ีมีแพทยประจําบานควรมีโอกาสไดทําดวยตนเองหรือชวยทํา 

ระดับที่  ๓  การประเมินและดูแลรักษาท่ีแพทยประจําบานควรมีประสบการณชวยทํา  หรือเคยเห็น 

 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

ซักประวัติผูปวยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดดานคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงับปวด    

สั่งการรักษาโดยใชยาท่ีใชบอย    

พิจารณาสงตอการรักษาไดถูกตอง    

ใหความรูแกผูปวยและญาติ    

ประสานงานและปรึกษากับผูรวมการรักษาสาขาอื่น

ไดเหมาะสม 
   

เขียนแบบฟอรมสงปรึกษาไดถูกตอง    

แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล

ผูปวยอยางตอเน่ืองและมีคุณธรรม 
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ภาคผนวกที่ ๓ 
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

 

Entrusable Professional Activity in Anesthesia 

1. Provide preanesthetic evaluation and preparation 

2. Provide plan and conduct of anesthesia 

3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments 

4. Provide intra and post anesthetic care 

5. Manage airway 

6. Demonstrate technical skills 

7. Manage crisis situation   

8. Manage  peri-anesthetic / peri-procedural complications  

9. Demonstrate communication and team working skills 

10. Demonstrate professionalism and non-technical skills 

 
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 

1.1. DOP Spinal block 

1.2. DOP Endotracheal intubation 

1.3. DOP Rapid sequence induction 

1.4. DOP Central venous catheterization (IJV) 

1.5. DOP Arterial line cannulation 

1.6. DOP Lumbar epidural block 

1.7. DOP Brachial plexus block 

1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation 

2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity 

2.1. Spinal anesthesia in ASA 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  
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

      R1 R2 R3 
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1 Basic RA L3 #1     

2 Basic GA ETT L3 #2     

3 Basic GA under mask L3 #1   

4 Complicated surgery   L3 #1   

5 Basic OB GA    L3 #1   

6 Basic OB RA   L3 #1 

7 Complicated OB    L3 #1 

8 GA supraglotic device   L3 #1 

9 Pediatrics   L3 #1 

10 Intracranial surgery   L3 #1 

11 Airway procedure   L3 #1 

12 Painless labor   L3 #1 

13 Neonate/infant   L3 #1 

14 Simple open cardiac surgery     L3 #1 

15 Thoracic surgery     L3 #1 

16 Acute pain     L3 #1 

17 Cancer/neuropathic pain     L3 #1 

Di
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 (D
O

P)
 

1 Spinal Block S3 #1     

2 ETT S3 #2     

3 RSI S3 #1     

4 Lumbar epidural   S3 #1   

5 Arterial line cannulation   S3 #1   

6 Central venous catheterization   S3 #1   

7 Brachial plexus block   S3 #1 

8 Fiberoptic assissted intubation   S3 #1 
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DOPS 1 Spinal block เมื่อส้ินสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน ..................................................................     วันที.่...................................................... 

Spinal block 
ไมถูกตอง / 

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน / 

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ      

1.1 เตรียมอุปกรณชวยหายใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe นํ้ายาทําความสะอาด       

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผูปวย       

2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของนํ้าเกลือใหมีความเหมาะสม       

2.2 อธิบายผูปวยใหเขาใจและใหความรวมมือในการทําหัตถการ       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ข้ันตอนถูกตอง       

3.3 ทดสอบระดับการชา       

4. ทราบ complications       

4.1 บอก complication ได, รูวิธีการแกไข, วิธีปองการและรักษา       

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ   ผาน*   ไมผาน 

อาจารยผูประเมิน................................................(ลายเซ็นต) * ผาน: ไดผลประเมินทําถูกตองครบถวนทุกขอ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัตงิานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  

3 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

4 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา 
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DOPS 2 Endotracheal intubation   เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 2 ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน ..................................................... วันที่................................................................... 

Endotracheal tube intubation 
ไมถูกตอง / 

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ       

1.1 ตรวจสอบ breathing circuit วา ไมรั่ว       

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไมหลวม, ขนาดพอเหมาะ       

1.3 ทอหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไมรั่ว, เตรียม stylet ใสในทอหายใจ 

โดยปลาย stylet ไมโผลออกมา และตัดปลายงอเปนรูปตัว J 
      

1.4 สายและเครื่องดูดเสมหะพรอมใชงาน    

1.5 อุปกรณเปดทางเดินหายใจ เชน  facemask, oropharyngeal airway    

2. การเตรียมผูปวย       

2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในทา sniffing position       

2.2 ครอบ mask ถูกวิธ:ี ครอบทั้งปากและจมูก, ไมกดตา และ alar nasi       

2.3 ชวยหายใจดวย mask ได (chest movement) ดี, O๒ saturation ไมลดลง, 

ชวยหายใจ ๓ นาที 
      

3. เปดปากใส laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดยไมมี 

trauma, ปดลิ้นไดหมด ปลาย blade อยูบริเวณ vallecula  ยก blade upward 

และ forward โดยไมใชฟน เปน fulcrum 

      

4. สอดทอหายใจในหลอดลม ให cuff พน vocal cord ๑-๒ ซม. (ผูใหญ)       

5. ตรวจสอบตําแหนงทอชวยหายใจ โดยฟงเสียงหายใจท่ีทรวงอกสวนบน ๒ ขางเทากัน  

และฟง epigastrium ตองไมไดยินเสียงลมเขากระเพาะ 
      

6. Blow cuff เปาลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ท่ี airway pressure ประมาณ ๓๐ 

ซม.นํ้า แลวไมรั่ว 
      

7. ยึดทอหายใจ โดยใช plaster ๒ เสน ติดเหนือริมฝปากบนและลาง ใหดานเหนียวของ 

plaster ตองพันรอบ ET  
      

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

  ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ   ผาน*   ไมผาน 

อาจารยผูประเมิน....................................................(ลายเซ็นต) * ผาน: ไดผลประเมินทําถูกตองครบถวนทุกขอ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัตงิานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  

3 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

4 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา 
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DOPS 3 RSI    เมื่อส้ินสุด 12 เดอืน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน ..................................................... วันที่...................................................... 

Rapid sequence induction 
ไมถกูตอง / 

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน   

/ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. เตรียมอุปกรณ        

1.1 Anesthetic machine and breathing circuit       

1.2 Suction catheter and machine พรอมใช       

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

1.4 เช็คเตียงพรอมสําหรับหัวต่ํา        

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกตองทั้ง

ชนิด และขนาด ฉีดตอเน่ืองอยางรวดเร็ว 
      

3. อธิบายผูปวยถึง procedure       

4. จัดทาผูปวยถูกตองเหมาะสม       

5. Preoxygenation ถูกตองเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกตําแหนง หลังจากผูปวยหลับ (optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทันทีเม่ือใส ETT เสร็จ       

7.2 เช็คตําแหนง ETT       

7.3 ปลอย cricoid pressure หลังจาก confirm ตําแหนง ETT แลว        

 

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทักษะการทําหัตถการ      ผาน*      ไมผาน 

อาจารยผูประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต) * ผาน: ไดผลประเมินทําถูกตองครบถวนทุกขอ 

                           ............................................,(ตัว

บรรจง) 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

4 = สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา 

 

 
 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๙๗ 

 

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

 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 

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

DOPS 4, 5, 6 เม่ือสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 ครั้ง  

ชื่อแพทยประจําบาน.................................................      วันท่ี....................................................... 

หัวขอการประเมิน 
ไมถูกตอง / 

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ  

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. กอนทําหัตถการ    

- ทราบขอบงชี้ ตําแหนง ขั้นตอน    

- ทราบภาวะแทรกซอนและการแกไข    

- สามารถเตรียมผูปวยสําหรับทําหัตถการไดเหมาะสม     

- สามารถเตรียมยา อุปกรณ การจัดทา monitoring    

2. ระหวางการทําหัตถการ    

- เทคนิคปลอดเชื้อ    

- ความสามารถในการทําหัตถการ    

- ความสามารถในการแกไขปญหาและภาวะแทรกซอนระหวางทําหัตถการ    

3. ภายหลังหัตถการ    

- สามารถจัดการอุปกรณเพื่อใหใชงานได    

- การดูแลผูปวยและติดตามภาวะแทรกซอน    

4. ทักษะในการสื่อสารกับ    

- ผูปวย     

- ผูรวมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยินยอมผูปวย    

- ตระหนักถึงสถานการณ    

- ขอความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

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

ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ   ผาน*   ไมผาน 

อาจารยผูประเมิน................................................(ลายเซ็นต) * ผาน: ไดผลประเมินทําถูกตองครบถวนทุกขอ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย  

3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

4 = สามารถปฏิบัติงานไดเองและควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 
 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๙๘ 

 

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

procedure 

 เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ตองไดผลประเมนิอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
 

 ชื่อแพทยประจําบาน..............................................................................  วันท่ี....................................................  

1. การประเมินผูปวย กอนผาตัด   EPA 1  

 1  ประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ไมครบถวน  

 2  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน  

 3  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวนแตสรุปปญหา และ ขอควรระวังดานผูปวย การผาตัดและการระงับ     

        ความรูสึกได แตไมครบถวน 

 4  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน สามารถสรุปปญหาและขอควรระวังไดครบทุกดาน 

2. การเตรียมผูปวย กอนผาตัด  EPA 1 

 1  พบจุดบกพรองที่สําคัญในการเตรียมผูปวย 

 2  พบจุดบกพรองเล็กนอยในการเตรียมผูปวย 

 3  สามารถเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัดไดดี  

3. ทราบขอดีขอเสียของการทํา spinal anesthesia     EPA 2 

 1  ไมทราบวาควรใชอะไร  

 2  เลือกได แต ไมสามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

 3  เลือกได และ ทราบขอด ีหรือขอเสีย  

 4  เลือกได ทราบขอดี ขอเสียและปญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลอืกอื่นเตรียมไว 

4. การเตรยีมอุปกรณและยา สําหรับการระงับความรูสึก   EPA 3  

 1  ขาดอุปกรณหรือยาที่สําคัญ ทําใหเกิดผลเสียแกผูปวย 

 2  ขาดอุปกรณหรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

 3  มีอุปกรณและยาครบตามมาตรฐาน 

 4  เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณและยาเพ่ิม สําหรับแกปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

5. ระดับการชา (anesthetic level)  EPA 4,6 

 1  ไมทราบ anesthetic level 

 2  ทราบ anesthetic level   

 3  ทราบ anesthetic level และแกไขปญหาถูกตองเมื่อ anesthetic level ไมเหมาะสม 

6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหวางการทํา spinal anesthesia   EPA 4,6,8 

 1 ไมทราบปญหาที่เกิดขึ้น 

 2  ทราบปญหาที่เกิดขึ้น แตแกปญหาไมได หรือแกไมถูกตอง 

 3  ทราบปญหาที่เกิดขึ้น และแกปญหาไดถูกตอง 

7. การวางแผนดูแลผูปวยหลังผาตัด  EPA 4,6,8 

 1  ไมทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2  บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบางสวน 

 3  บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดครบ 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๙๙ 

 

 

8.  สงตอขอมูลที่ PACU EPA 4,9 
 1 สงตอขอมูลไดอยางไมเปนระบบ 

 2  สามารถสงตอขอมูลได แตไมตระหนักถึงปญหา 

 3  สามารถสงตอขอมูลทีเ่หมาะสมอยางเปนระบบ พรอมบอกภาวะที่ตองเฝาระวังตอเนือ่ง 

9. สามารถลําดับความสําคัญกอนหลัง    EPA 6,7,10 

 1  ไมสามารถลาํดับความสําคัญกอนหลัง 

 2  ลําดับความสําคัญไดบาง ยงตองปรับปรุง 

 3  สามารถลําดับความสําคัญกอนหลังไดด ี

10. การสื่อสารกับผูปวย  EPA 9 

 1 ไมสื่อสารกับผูปวย 

 2  สื่อสารกับผูปวยดวยภาษาที่ไมเหมาะสม 

 3  สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม แตไมแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4  สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

11. การสื่อสารกับผูรวมงาน    EPA 9,10 

 1  ไมสื่อสารกับผูรวมงาน 

 2  สื่อสารกับผูรวมงานแตขอมูลไมชดัเจน 

 3  สื่อสารกับผูรวมงานไดดเีปนสวนใหญ 

 4  สื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจนและถูกตองตลอดเวลา 

12. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น  EPA 7 

 1  ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น 

 2  ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและไมขอความชวยเหลือ 

 3  ไมสามารถแกไขปญหาที่ควรแกได แตปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4  แกไขปญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5  แกไขปญหาไดดีเหนือความคาดหมาย 

13. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลา   EPA 10 

 1  ไมรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 

 2  รับผิดชอบในหนาท่ี ทีไ่ดรับมอบหมายไดบางสวน 

 3  รบัผิดชอบในหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที ่
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  
 

 ชื่ออาจารยผูประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต). ............................................................ (ตัวบรรจง). 
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT                 เม่ือสิ้นสุด  12 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 2 ครั้ง

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

 

ชื่อแพทยประจําบาน..............................................................................  วันท่ี.................................................... 

1. การประเมินผูปวย กอนผาตัด EPA 1  

 1  ประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ไมครบถวน  

 2  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน  

 3  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวนแตสรุปปญหา และ ขอควรระวังดานผูปวย การผาตัดและการระงับความรูสึกได แตไมครบถวน 

 4  ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน สามารถสรุปปญหาและขอควรระวังไดครบทุกดาน 

2. การเตรียมผูปวย กอนผาตัด  EPA 1  

 1  พบจุดบกพรองที่สําคัญในการเตรียมผูปวย 

 2  พบจุดบกพรองเล็กนอยในการเตรียมผูปวย 

 3  สามารถเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัดไดดี  

3. Choice of anesthesia            EPA 2  

 1  ไมทราบวาควรใชอะไร  

 2  เลือกได แต ไมสามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

 3  เลือกได และ ทราบขอดี หรือขอเสีย  

 4  เลือกได ทราบขอดี ขอเสียและปญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว 

4.การเตรียมอุปกรณและยา สําหรับการระงับความรูสึก EPA 3  

 1  ขาดอุปกรณหรือยาที่สําคัญ ทําใหเกิดผลเสียแกผูปวย 

 2  ขาดอุปกรณหรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

 3  มีอุปกรณและยาครบตามมาตรฐาน 

 4  เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณและยาเพ่ิม สําหรับแกปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

5 การใหยาระงับความรูสึกในชวง Induction    EPA 2,4,6 

 1  ไมทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม  

 2  ทราบชนิดยาแตให dose ไมเหมาะสม  

 3  สั่งยาไดเหมาะสม  

6 การเปดทางเดินหายใจ ในชวง Induction   EPA 4,5,6 

 1  open airway ไมได  

 2  open airway ไดบางสวนแตยังไมโลง 

 3  open airway ไดดี ในรายท่ีไมยาก 

 4  สามารถ open airway ไดดี แมในรายที่ยาก 

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

 1  ปลอยให unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี

 2  ปลอยให unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี

 3  สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาท ี

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๑ 

 

8 การดูแลในชวง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)  EPA 4,6,7,8 

 1  ทํางานไมถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สําคัญ 

 2  ทํางานผิดพลาดบางในบางจุด 

 3  ทํางานไดราบรื่นทุกขั้นตอน 

 4  ทํางานไดราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรียมการปองกันและแกไข 

9. การใหสารน้ําระหวางการผาตัด EPA 4,6 

 1  ไมสามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไมรูขอบงชี้และขอควรระวังของสารน้าํที่ใช 

 2  สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม แตไมทราบขอบงชี้และขอควรระวัง 

 3  สามารถเลอืกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม ทราบถึงขอบงชี้ แตไมทราบขอควรระวัง      

 4  สามารถเลอืกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม รวมถึงขอบงชี้และขอควรระวัง 

10. การวางแผนดูแลผูปวยหลังผาตัด EPA 2,4 

 1  ไมทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2  บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบางสวน 

 3  บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดครบ 

11. การใหยาระงับความรูสึกในชวง emergence EPA 4,6 

 1  ทํางานไมถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สําคัญ 

 2  ทํางานผิดพลาดบางในบางจุด 

 3  ทํางานไดราบรื่นทุกขั้นตอน 

 4  ทํางานไดราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรียมการปองกนัและแกไข 

12. สงตอขอมูลที่ PACU EPA 4,9 

 1  สงตอขอมูลไดอยางไมเปนระบบ 

 2  สามารถสงตอขอมูลได แตไมตระหนักถึงปญหา 

 3  สามารถสงตอขอมูลที่เหมาะสมอยางเปนระบบ พรอมบอกภาวะที่ตองเฝาระวังตอเนือ่ง 

13. สามารถลําดับความสําคัญกอนหลัง EPA 7,10 

 1  ไมสามารถลาํดับความสําคัญกอนหลัง 

 2  ลําดับความสําคัญไดบาง ยงตองปรับปรุง 

 3  สามารถลําดับความสําคัญกอนหลังไดด ี

14. การสื่อสารกับผูปวย EPA 9 

 1  ไมสื่อสารกับผูปวย 

 2  สื่อสารกับผูปวยดวยภาษาที่ไมเหมาะสม 

 3  สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม แตไมแสดงถงึความเห็นอกเห็นใจ 

 4  สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การสื่อสารกับผูรวมงาน EPA 9 

 1  ไมสื่อสารกับผูรวมงาน 

 2  สื่อสารกับผูรวมงานแตขอมูลไมชดัเจน 

 3  สื่อสารกับผูรวมงานไดดีเปนสวนใหญ 

 4  สื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจนและถูกตองตลอดเวลา 
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16. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น  EPA 7 

 1  ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น 

 2  ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและไมขอความชวยเหลือ 

 3  ไมสามารถแกไขปญหาที่ควรแกได แตปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4  แกไขปญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5  แกไขปญหาไดดีเหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลา   EPA 10 

 1 ไมรับผิดชอบในหนาที่ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 2  รับผิดชอบในหนาท่ี ทีไ่ดรับมอบหมายไดบางสวน 

 3  รับผิดชอบในหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที ่
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการช้ีแนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  
   
 ชื่ออาจารยผูประเมิน.................................................................(ลายเซ็นต).................................................................... (ตัวบรรจง) 
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  Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated 

surgery) 

  เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมนิอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
   ชื่อแพทยประจําบาน..............................................................   วันท่ี............................................... 
 

 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถูกตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด                            EPA 1   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด                               EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

2.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia                                   EPA 2   

4. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

       4.1. อุปกรณ    

       4.2. ยา     

4.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

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

5.1. Specific considerations    

5.1.1. Underlying disease related    

5.1.2. Surgery related    

5.2. General anesthesia    

5.2.1. Induction     

5.2.1.1. Technique    

5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

5.2.2. Airway management    

5.2.3. Positioning    

5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยา    

5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

5.2.4.3. Transfusion management    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 
ชื่ออาจารยผูประเมิน......................................................(ลายเซ็นต)..............................................(ตัวบรรจง) 

Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง) 

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

หัวขอการประเมิน 
ไมถูกตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

5.2.4.4. Hemodynamic    

5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    

5.2.4.6. Temperature control    

5.2.5. Emergence    

5.3. Regional anesthesia     

5.3.1. Technique    

5.3.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

5.3.3. Positioning    

5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte    

5.3.5. Transfusion management    

5.3.6. Hemodynamic    

5.3.7. Ventilation / Oxygenation    

5.3.8. Temperature control    

6. Postoperative                                           EPA 4,8,9   

6.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

6.2. การสงตอขอมูล    

6.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

   

6.4. Specific postoperative care & complications 

management 

   

6.5. การดูแลความปวด    

7. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน                 EPA 9,10   

8. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น  EPA 7   

9. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๕ 

 

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

คร้ัง) 

ชื่อแพทยประจําบาน.........................................................................  วันท่ี.................................................... 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏบัิต ิ

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด  EPA 1   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

5.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific consideration EPA 2   

4.1. Physiology of pregnancy    

4.2. Fetal well being    

4.3. Management of uterine atony    

4.4. Disease specific considerations    

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ    

5.2. ยา    

5.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

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

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

ชื่ออาจารยผูประเมิน....................................................(ลายเซ็นต) ....................................................... (ตัวบรรจง)  

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

6.2.3. Positioning    

6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte    

6.2.5. Transfusion management    

6.2.6. Hemodynamic    

6.2.7. Ventilation / Oxygenation    

6.2.8. Temperature control    

7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 

management  

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   
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ชื่อแพทยประจําบาน..............................................................................  วันท่ี.................................................... 

1. การประเมินผูปวย กอนผาตัด EPA 1  

 1 ประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ไมครบถวน  

 2 ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน  

 3 ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวนแตสรุปปญหา และ ขอควรระวังดานผูปวย การผาตัดและการระงับความรูสึกได แตไมครบถวน 

 4 ไดประวัต,ิตรวจรางกาย และ Lab ครบถวน สามารถสรุปปญหาและขอควรระวังไดครบทุกดาน 

2. การเตรียมผูปวย กอนผาตัด  EPA 1  

 1 พบจุดบกพรองที่สําคัญในการเตรียมผูปวย 

 2 พบจุดบกพรองเล็กนอยในการเตรียมผูปวย 

 3 สามารถเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัดไดด ี  

3. Choice of anesthesia EPA 2    

 1 ไมทราบวาควรใชอะไร  

 2 เลือกได แต ไมสามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

 3 เลือกได และ ทราบขอดี หรือขอเสีย  

 4 เลือกได ทราบขอดี ขอเสียและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว 

4.การเตรียมอุปกรณและยา สําหรับการระงับความรูสึก EPA 3  

 1 ขาดอปุกรณหรือยาที่สําคัญ ทําใหเกิดผลเสียแกผูปวย 

 2 ขาดอปุกรณหรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอุปกรณและยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณและยาเพ่ิม สําหรับแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

5 การใหยาระงับความรูสึกในชวง induction  EPA 2,4,6 

 1 ไมทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  

 2 ทราบชนิดยาแตให dose ไมเหมาะสม  

 3 สั่งยาไดเหมาะสม   

6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอกอนใสอุปกรณ  EPA 4,5,6 

  1 ไมทราบวาตอง ประเมิน 

 2 ทราบวาตองประเมิน แตประเมินผิด 

  3 ประเมินไดถูกตอง แตไมสามารถแแกปญหาได กรณีใสอุปกรณไมเขา 

 4 ประเมินถูกตอง และแกไขปญหาได กรณีใสอุปกรณไมเขา 

7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในชวง induction EPA 4,6 

 1 ปลอยให unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี

 2 ปลอยให unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดูแลในชวง maintenance (anesthetic depth)   EPA 4,6,7,8 

 1 ไมทราบการประเมิน  

 2 ทราบแตประเมินผิด 

 3 ทราบวิธีการประเมิน แตไมสามารถปรับ anesthetic depth ใหสอดคลองกับ surgical stimuli 

 4 สามารถปรับ anesthetic depth ไดเหมาะสมตาม surgical stimuli  



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๘ 

 

9. การใหสารน้ําระหวางการผาตัด EPA 4 

 1 ไมสามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไมรูขอบงชี้และขอควรระวังของสารน้าํที่ใช 

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม แตไมทราบขอบงชี้และขอควรระวัง 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม ทราบถึงขอบงชี้ แตไมทราบขอควรระวัง 

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเหมาะสม รวมถึงขอบงชี้และขอควรระวัง 

10. การวางแผนดูแลผูปวยหลังผาตัด EPA 2,4 

 1 ไมทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบางสวน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดครบ 

11. การถอดอุปกรณ supraglottic airway EPA 4,5,6  

 1 ไมทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ 

 2 สามารถบอกขอดี ขอเสีย ของการถอดอุปกรณแตละเทคนิคไมครบ 

 3 สามารถบอกขอดี ขอเสีย ของการถอดอุปกรณแตละเทคนิคได แตเลือกใชยังไมเหมาะสม 

 4 สามารถบอกขอดี ขอเสีย ของการถอดอุปกรณแตละเทคนิคได และเลอืกใชไดเหมาะสม 

12. สงตอขอมูลที่ PACU EPA 4,9 

 1 สงตอขอมูลไดอยางไมเปนระบบ 

 2 สามารถสงตอขอมูลได แตไมตระหนักถึงปญหา 

 3 สามารถสงตอขอมูลท่ีเหมาะสมอยางเปนระบบ พรอมบอกภาวะท่ีตองเฝาระวังตอเนื่อง 

13. สามารถลําดับความสําคัญกอนหลัง  EPA 7,10 

 1 ไมสามารถลําดับความสําคัญกอนหลัง 

 2 ลําดับความสําคัญไดบาง ยังตองปรับปรุง 

 3 สามารถลําดับความสําคัญกอนหลังไดด ี

14. การสื่อสารกับผูปวย EPA 9,10 

 1 ไมสื่อสารกับผูปวย 

 2 สื่อสารกับผูปวยดวยภาษาที่ไมเหมาะสม 

 3 สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม แตไมแสดงถงึความเห็นอกเห็นใจ 

 4 สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การสื่อสารกับผูรวมงาน EPA 9,10 

 1ไมสื่อสารกับผูรวมงาน 

 2 สื่อสารกับผูรวมงานแตขอมูลไมชัดเจน 

 3 สื่อสารกับผูรวมงานไดดีเปนสวนใหญ 

 4 สื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจนและถูกตองตลอดเวลา 

16. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7 

 1 ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น 

 2 ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและไมขอความชวยเหลือ 

 3 ไมสามารถแกไขปญหาที่ควรแกได แตปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4 แกไขปญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5 แกไขปญหาไดดีเหนือความคาดหมาย 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙ 

 

17. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลา EPA 10 

 1ไมรับผิดชอบในหนาที่ ทีไ่ดรับมอบหมาย 

 2 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายไดบางสวน 

 3 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที ่
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการช้ีแนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต)........................................................................... (ตัวบรรจง) 

 

  



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๐ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทยประจําบาน............................................................. วันท่ี........................................ 
 

 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบรูณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรปุปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด EPA 2   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation    

5.4.  Premedication      

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific consideration EPA 1   

4.1. Anatomy       

4.2. Physiology    

4.3. Disease specific consideration    

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 2,3   

5.1. อุปกรณ    

5.2. ยา    

5.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑ 

 

 

การประเมินระดับศกัยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต)................................................. (ตัวบรรจง) 

  

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัต ิ

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia (combine)    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

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

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 

management 

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๒ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery  

เมื�อสิ�นสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 ครั� ง 

ชื�อแพทยป์ระจาํบา้น...................................................................  วนัที�........................................ 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั EPA 1   

1.1. ประวติั ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

2. การเตรียมก่อนผา่ตดั EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation (include ICU)      

5.5.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific considerations 

4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit 

4.2. Intraoperative neuromonitoring 

4.3. Systemic complications of neurological disease 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาํหรับการระงบัความรู้สึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ์    

5.2. ยา    

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)    

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

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓ 

 

 
 

การประเมินระดับศกัยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต)................................................. (ตัวบรรจง) 

 

  

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง 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 4,8,9   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    
7.2. การสงตอขอมูล    
7.3. การดูแลท่ัวไปเชน oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid & 

electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management    
7.5. การระงับปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาท่ีเกิดขึ้น EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๔ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน................................................. วันท่ี................................................. 

 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน / 

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบรูณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

2.1. General preparation    

2.2  Specific preparation      

2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia and anesthetic technique EPA 2   

4. Specific considerations EPA 2   

4.1. Airway management และการวางแผนสํารอง    

4.2. ภาวะแทรกซอนขณะทํา airway procedure    

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ รวมถึงอุปกรณ airway management    

5.2. ยา    

5.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

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

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique และการประสานงานกับศัลยแพทย    

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    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๕ 

 

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 
ชื่ออาจารยผูประเมิน........................................................(ลายเซ็นต).................................................. (ตัวบรรจง) 

 

 

 

 

 

 

 

  

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน / 

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.5. Emergence     

6.1.5.1. Airway patency    

7. Postoperative EPA 4,9   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 

management 

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๖ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทยประจําบาน..........................................  วันท่ี.................................................... 

 

 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง / 

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบรูณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนการทํา painless labor EPA 1,9   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.3. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนการทํา painless labor EPA 1,9   

2.1. การใหขอมูลผูปวย (บอกขอด ี/ ขอเสีย. วิธีการทํา และ

ภาวะแทรกซอน)  

   

2.2 Open vein and fluid loading      

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

4. Specific considerations 

- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), 

↓dose LA 

EPA 8   

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ: resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 

   

5.2. ยา: LA and adjuvants    

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

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

6.1. Regional anesthesia    

6.1.1. Technique and position of block     

6.1.2. ยา: ชนิดและปริมาณ  adjuvants (bolus / 

infusion), test dose 

   

6.1.3. Assessment of block    

6.1.4. Positioning (left lateral)    

6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without 

glucose) 

   

6.1.6. Hemodynamic    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๗ 

 

 

การประเมินระดับศกัยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน....................................................(ลายเซ็นต).................................................... (ตัวบรรจง) 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง / 

ไมปฏิบติั 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตอง สมบรูณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.7. Ventilation / Oxygenation    

6.1.8. Management of complications: IV injection, 

high or total spinal, incomplete block, wet 

tap 

   

6.1.9. Management for conversion to c/s    

7. Postpartum EPA 4,9   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปหลังการคลอด    

7.4. การดูแลและแกไขภาวะแทรกซอน    

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7    

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๘ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทยประจําบาน..........................................  วันที่.................................................... 
 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

1.1. ประวัติ     

1.2. ตรวจรางกายที่สําคัญ    

1.3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ    

1.4. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

5.6.  Premedication    

3. Choice of anesthesia: GA ตองใช RA รวมดวยหรือไม ควรใชวิธีใด EPA 2   

4. Specific consideration EPA 6,7   

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology    

4.2. Surgical problems    

4.3. Potential problems    

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ: mask, blade, ET ขนาดทีเ่หมาะสม, anesthetic circuit    

5.2. ยา    

5.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6   

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management: mask, ET    

6.1.3. Positioning    

6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๙ 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 
ชื่ออาจารยผูประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต).................................................. (ตัวบรรจง) 

 

  

หัวขอการประเมิน 
ไมถูกตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    

6.1.4.3. Transfusion management    

6.1.4.4. Hemodynamic    

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, hemodynamics, 

fluid & electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 

management 

   

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๐ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia  

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทยประจําบาน.............................................................  วันท่ี.................................................... 

 

 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

1. การประเมินผูปวยกอนผาตัด EPA1   

1.1. ประวัติ ตรวจรางกาย     

1.2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ (รวมถึง PFT)    

1.3. สามารถสรุปปญหาผูปวยได    

2. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด EPA 1   

2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      

5.7.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   

4. Specific considerations EPA 2   

4.1. การปรับ ventilator setting ระหวางการทํา one lung ventilation    

4.2. การดูแลและแกไขปญหา hypoxemia ระหวางทํา one lung ventilation    

5. การเตรียมอุปกรณและยาสําหรับการระงับความรูสึก EPA 3   

5.1. อุปกรณ    

5.2. ยา    

5.3. การเฝาระวัง (general & specific monitoring)    

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

6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     

6.1.1.1. Technique    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตําแหนง 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    



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๑ 

 

 

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการช้ีแนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 
ชื่ออาจารยผูประเมิน....................................................(ลายเซ็นต)....................................................... (ตัวบรรจง) 
 

หัวขอการประเมิน 
ไมถกูตอง /  

ไมปฏิบัติ 

ถูกตองบางสวน /  

ไมสมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ 

แกปญหาได (ถาม)ี 

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     

6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคลื่อนยายผูปวย    

7.2. การสงตอขอมูล    

7.3. การดูแลทั่วไปเชน oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid & 

electrolyte balance, temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications management     

7.5. การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน EPA 9,10   

9. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้น EPA 7   

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา EPA 10   



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๒ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 

เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 3 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน....................................................... วันที.่................................................... 

 

 ไมทํา / 

ทําไมถูก 

ทําไดไม

ครบถวน 

ทําไดถูกตอง

ครบถวน 

1. สามารถเลือกผูปวยที่เหมาะสมกับการใชเครื่อง PCA ได    

2. อธิบายข้ันตอนการใช ขอควรระวงัในการใชใหกับผูปวยได    

3. สามารถเลือกยาและตัง้ setting เครื่องไดเหมาะสมกับผูปวย    

4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝาระวังภาวะท่ีอาจเกิดขึ้นได    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูปวยได    

6. สามารถใหการรักษาไดอยางเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซอนเกดิขึ้น    

7. สามารถใหการแกไขเบ้ืองตนไดเมือ่เครื่อง PCA มีปญหา    

8. สามารถสื่อสารกับแพทยผาตัด และพยาบาลประจําตึกในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่อง PCA    

9. สื่อสารกับผูปวยและญาติดวยวาจาและทาทางท่ีเหมาะสม    

 

เกณฑผาน : ทําไดถูกตองครบถวนทุกขอ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 

การประเมินระดับศกัยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน.............................................(ลายเซ็นต)............................................. (ตัวบรรจง) 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๓ 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 

เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ตองไดผลประเมินอยางนอยระดับ 2 : 1 ครั้ง 

ชื่อแพทยประจําบาน...........................................  วันที.่................................................... 

 

 ไมทํา / 

ทําไมถูก 

ทําไดไม

ครบถวน 

ทําไดถูกตอง

ครบถวน 

1. ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องตนได    

2. ตรวจรางกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องตนได    

3. จําแนกชนิดของอาการปวดเบ้ืองตนได    

4. เลือกใชยาในการรักษาเบื้องตนไดอยางเหมาะสม     

5. ทราบภาวะไมพงึประสงคที่เกิดจากยาและสามารถใหการรักษาเบ้ืองตนได    

6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูปวยได หลังจากไดรับการรักษา    

7. สามารถใหคําแนะนําผูปวยและญาติเกี่ยวกับการใชยาและภาวะไมพึงประสงคท่ี

อาจเกิดขึ้นได 

   

8. สื่อสารกับผูปวยและญาติดวยวาจาและทาทางที่เหมาะสม    

 

เกณฑผาน  : ทําไดถูกตองทุกขอ  EPA 2,3,4,6,8,9,10 

การประเมินระดับศกัยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง ภายใตการชี้แนะของอาจารย  

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  

 

ชื่ออาจารยผูประเมิน...........................................(ลายเซ็นต)............................................... (ตัวบรรจง) 

  

 

 

 

 

 

 



หลกัสตูรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสญัญีวิทยา ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๔ 

 

ภาคผนวกที่ ๔ 
 

 

 

 

 

ประกาศภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เร่ือง  การคัดเลือกอาจารยแพทย  

 

1. นโยบายของภาควิชาในการคัดเลือกอาจารยแพทย 

      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายในการรับสมัครและคัดเลือก

วิสัญญีแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีความเชี่ยวชาญในอนุสาขาตาง ๆ เพื่อบรรจุเปนอาจารย ซ่ึงสอดคลองกับ

แผนทรัพยากรบุคคล วิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี

กําหนดใหอาจารยมีภาระงานดานตาง ๆ ไดแก ดานการเรียนการสอน วิจัยบริการวิชาการ บริหาร ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

       ภาควิชาฯ ไดกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกอาจารยแพทย โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติของ

วิสัญญีแพทยที่มีความรู คุณธรรมและจริยธรรมอันดี และการคัดเลือกยึดหลักความยุติธรรม โปรงใส และเสมอภาค 

 

2. เกณฑการพิจารณา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

2.2.2 ไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี

วิทยา 

2.2.3 มีความสามารถและรับผิดชอบในพันธกิจการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ บริหาร     ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

2.2.4 มีศักยภาพความเปนครู โดยพิจารณาจาก การสอน Micro teaching (แบบ อ.3) โดยใหอนุกรรมการ

วิชาการภายในภาควิชา 1 คน และภาควิชาอื่น 2 คน รวมเปนกรรมการประเมิน การทดลองสอน 

เกณฑผานตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 75  
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2.2.5 ผานการทดสอบทางจิตวิทยา จากนักจิตวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร 

2.2.6 บุคลิกและมนุษยสัมพันธดี สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 

2.2.7 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานการทดสอบตามระเบียบ

ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

3. กระบวนการพิจารณา 

3.1   กระบวนการรับสมัคร ใหประชาสัมพันธผานที่ประชุมภาควิชาฯ หรือ website ของภาควิชาฯ 

3.2   ประกาศวันประชุมคัดเลือก โดยใหอาจารยผูมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงรับทราบขอมูลลวงหนา 2 สัปดาห 

3.3   ผูมีสิทธ์ิออกเสียงคัดเลือก ไดแกอาจารยในภาควิชาฯ ทุกทาน รวมถึงผูท่ีกําลังลาศึกษาหรือฝกอบรม 

3.4 วิธีการลงคะแนน เปนการลงคะแนนลับ โดยใชใบลงคะแนนที่เตรียมไว ในกรณีท่ีอาจารยไมสามารถเขา

รวมประชุมได สามารถสงใบลงคะแนนที่เลขานุการภาควิชาฯ ลวงหนากอนวันประชุมคัดเลือก สําหรับ

อาจารยท่ีกําลังลาศึกษาหรือฝกอบรม สามารถแจงการออกเสียงลงคะแนนทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสมาที่

ภาควิชาฯ 

 

4. เกณฑการตัดสิน 

การไดรับคัดเลือกเปนอาจารยแพทยภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยรอยละ 80 ของผูมี

สิทธิ์ลงคะแนนท้ังหมด ตามขอ 3.3 โดยที่ผลการตัดสินของคณาจารยในภาควิชาฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุดหลังจากทราบผล

การคัดเลือกแลว หัวหนาภาควิชาฯ จะนํารายชื่อแพทยที่ไดรับการคัดเลือกนําเสนอไปยังคณะฯ  เพื่อพิจารณาและ

ดําเนินการบรรจุเปนอาจารยแพทย ตามข้ันตอนการรับอาจารยของงานการเจาหนาที่ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอไป 

 

5. ขอบขายการทํางานและการปฏิบัติงานของอาจารยแพทย 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ คณะแพทยศาสตร ไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย  และสมดุล

ระหวางงานดานการสอน การวิจัย และการบริการ   โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่องภาระงาน

บุคลากรตําแหนงวิชาการที่เนนการบริการวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งระบุไวตาม TOR ดังนี้ 
 

ประเภทภาระงาน ภาระงาน )รอยละโดยประมาณ(  

 สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ 

กลุมผูที่อายุงานไมเกิน 5 ป 25-60 25-60 10-40 

กลุมผูที่อายุงานมากกวา 5 ป 25-60 25-60 10-40 
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ดานการเรียนการสอน  

1. ระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

1.1  สอนนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 2 และ 3 ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.2  สอนรายวิชา preoperative to   postoperative care นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 4  

1.3  สอนรายวิชา health and disease of adult and elderly นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 4   

1.4  สอนรายวิชา preoperative to   postoperative care นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 5 

1.5  สอนรายวิชา health and disease of adult and elderly นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 5  

2. ระดับหลังปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

2.1  สอนแพทยใชทุนและแพทยประจําบานช้ันปที่ 1 

2.2  สอนแพทยใชทุนและแพทยประจําบานช้ันปที่ 2 

2.3  สอนแพทยใชทุนและแพทยประจําบานช้ันปที่ 3 

2.4  สอนนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล (พยาบาลเพิ่มพูนทักษะวิสัญญ)ี 

 

ดานงานวิจัย  

1. เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

2. รับผิดชอบหนาท่ีในการดําเนินการวิจัยตามขอตกลงกับภาควิชาฯ และคณะฯ 

 

ดานงานบริการ  

1. ใหการระงับความรูสึกแกผูปวยที่มารับการผาตัดหรือทําหัตถการตาง ๆ ในและนอกหองผาตัดทั้งในและนอกเวลา

ราชการ 

2. ใหการดูแลดานเครื่องชวยหายใจแกผูปวยในหออภิบาลผูปวยวิกฤต 

3. ใหการดูแลระงับปวดแกผูปวยหลังผาตัด (acute pain service) และผูปวยที่มีความปวดเร้ือรัง      (chronic 

pain) 

4. รับปรึกษาผูปวยท่ีตองใสทอชวยหายใจยากในโรงพยาบาล 

5. รับปรึกษาผูปวยท่ีตองชวยชีวิตในโรงพยาบาล 

6. เปนวิทยากรใหความรูตามท่ีไดรับเชิญ 

7. จัดการประชุม ฝกอบรมตาง ๆ 
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ดานงานบริหาร  

1. ประชุมอาจารยภาควิชาฯ 

2. ประชุมกรรมการบริหารภาควิชาฯ 

3. ประชุมสมัมนา SAR ของภาควิชาฯ 

4. ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพงานบริการ (PCT) ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. ประชุมกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ  

6. ประชุมอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6. การพัฒนาตนเองของอาจารยแพทย  

1. สามารถลาศึกษาหรือฝกอบรมโดยไดรับทุนสนับสนุนจากคณะฯหรือทุนจากภายนอกคณะฯ โดยความเห็นชอบ

จากหัวหนาภาควิชา เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและวิสัยทัศนของภาควิชาฯ 

2. สามรถใชสิทธิ์ลาประชุมหรือพัฒนาตนเองทางวิชาการไดตามขอกําหนดของภาควิชาฯ คณะฯ และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป 

 

                   ประกาศ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

 

                

                   (อาจารยนายแพทยปณณวิชญ   เบญจวลียมาศ) 

                  รักษาการในตําแหนง  หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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ภาคผนวกที่ ๕ 
การอยูเวรของแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน 

 

หนาที่เวร Assist  

วันจันทร - ศุกร 

1. เขาเวร 16.30-24.00 น.  

2. ดูหองที่ไดรับ assign ท่ีกระดานไวทบอรดที่หองพักฟน 

3. ไปรับเวรตามหองที่ไดรับ assign และจด premed ในหองและดูแลเคสในหองท่ีรับเวร 

4. ดูแลเคสในหองท่ีไดรับ assign ถามีปญหาใหโทร รายงาน 1st หรือ 2nd call 

5. กอนออกไป premed ใหแจง 2nd call กอนเสมอ 

6. หลังจากหมดเคสรับเวร และ premed แลวใหรอท่ีหอง recovery room เพื่อเตรียมทําเคสใหมโดย 2nd call   

   จะเปนคน assign 

7. เม่ือมีเคสใหม ชวยเตรียมของ จัดหอง อุปกรณตางๆ และทํา anesthetic record ใน computer หากสงสัย  

   ใหปรึกษา 1st หรือ 2nd call 

8. เม่ือเสร็จ case แลวตอง extubate หรือ off LMA ใหปรึกษา 1st หรือ 2nd call กอน 

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 

1. เขาเวร 8.00-24.00 น. 

2. รับเวรตามหองท่ียังมีเคสอยู กรณีที่ไมมีเคสรับเวรใหไปรอที่หองพักฟน  

3. สั่งขาวเท่ียง โดยตรวจสอบรายช่ือผูท่ีอยูเวรทั้งหมด และควรจัดการใหเรียบรอยกอน 11.00 น.  

4. หลังจากหมดเคสรับเวรแลวใหรอที่หอง recovery room เพื่อเตรียมทําเคสใหมโดย 2nd call จะเปนคน  

   assign 

5. เม่ือมีเคสใหม ชวยเตรียมของ จัดหอง อุปกรณตางๆ และทํา anesthetic record ใน computer หากสงสัย  

   ใหปรึกษา 1st หรือ 2nd call 

6. กรณีเปนวันอาทิตย หรือ วันหยุดราชการที่วันถัดไปเปนวันทําการ ใหจด premed เม่ือมีเวลาวาง กรณีมีเคสให 

   จด premed ในหองท่ีมีเคสอยูและดูแลเคสในหองไปดวย 

7. กอนจะออกไป premed ตรวจสอบวา เคสมา admit ครบแลวและแจง 2nd call กอนจะออกไป premed 

8. เม่ือเสร็จ case แลวตอง extubate หรือ off LMA ใหปรึกษา 1st หรือ 2nd call กอน 

หนาที่เวร first call 

วันจันทร - ศุกร 

1. เขาเวร 16.30-8.30 น. และได off เวร 

2. ดูหองที่ไดรับ assign ท่ีกระดานไวทบอรดที่หองพักฟน 

3. ราวนหองใหเสร็จกอน 16.00 น. 
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4. รับโทรศัพท set case (*70686) จาก resident หอง emergency ภายในเวลา 16.00  น. 

5. รับ set case, รับปรึกษาใสทอชวยหายใจ, CPR call, ปญหา pain service, lumbar drainage นอกเวลา 

   ราชการ  

6. เม่ือรับ set case แลว เติมขอมูลในในดมยาดานประวัติ รวมทั้ง problem lists ใหครบถวน, ทบทวนประวัติ 

   จากใน computer แลวรายงาน 2nd call 

7. กรณีเปน true life-threatening emergency ท่ีจําเปนตองไดรับการผาตัดทันที เชน 

 - Blunt trauma 

 - Emergency cesarean section (General anesthesia) 

 - Placenta removal 

 - Stroke fast-track thrombectomy 

 - Upper airway obstruction 

ใหรวบรวมประวัติเฉพาะที่จําเปน และรีบรายงานเคสให 2nd call รับทราบ เพื่อรีบเตรียมหอง และอุปกรณ 

8. รายงาน 2nd call กอนให set stretcher (1640) รับผูปวยทุกครั้ง 

9. ทุกเคสที่รับ set ที่ไมใช true life-threatening emergency ใหศัลยแพทยท่ีโทรมา set กด set OR 50 ใน 

   คอมพิวเตอรกอนทุกครั้ง กรณีเปน true life-threatening emergency ใหรับเคสมาทํากอน แลวคอยให set  

   OR 50 ตามหลัง 

10. ปรึกษา หัวหนาเวรพยาบาลวิสัญญี เรื่องพยาบาลวิสัญญีที่จะชวยทําเคสแตละเคส 

11. ปรึกษา หัวหนาเวร scrub nurse เรื่องทีมพยาบาล scrub nurse วามีทีมเพียงพอสําหรับทําเคสหรือไม 

12. กรณีเปน โทรศัพทตาม CPR หรือ ใสทอชวยหายใจ ใหแจง 2nd call ทันทีโดยมักจะเปน 2nd call ออกไป 

13. กรณีเปน โทรศัพท ปญหาเรื่อง pain service เชน epidural catheter, continuous nerve block  

     catheter ใหสอบถามปญหา และปรึกษา 2nd call 

14. กรณี lumbar drainage หรืออ่ืนๆ ใหแจง 2nd call 

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 

1. เขาเวร 8.00-8.30 น. (วันถัดไป) และได off เวร 

2. ทําหนาท่ีเหมือนเวรวันจันทร-ศุกร แตไมตองราวนหอง 

หนาที่เวร second call 

วันจันทร - ศุกร 

1. เขาเวร 16.30-8.30 น. และได off เวร 

2. ราวนหองใหเสร็จกอน 15.00 น. และรายงาน อาจารยท้ัง อาจารยเวรหลัก และ อาจารยเวร สธ 

3. จาย assign 1st call, assists ลงในกระดานไวทบอรดท่ีหองพักฟน กอน 16.00 น. 

4. กรณีเปน case CVT แบงเปน 2 กรณี 

 - กรณี closed heart ใหรายงาน อาจารยเวรหลัก แลว อาจารย จะพิจารณาเองวา จะใหเวรหลัก หรือ  
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            เวร CVT รับ 

 - กรณี open heart ใหรายงาน Fellow CVT หากเวรไมมี Fellow ใหรายงานอาจารยเวร CVT 

5. รับรายงานเคส set ใหม จาก 1st call แลวทบทวนประวัติเพิ่มเติม แลวจึงให set stretcher เพื่อรับคนไข หรือ  

   รายงานอาจารย โดยมีเคสท่ีตองรายงานอาจารย กอนให set คือ 

 (1) ASA III ขึ้นไป 

 (2) ผูปวยต้ังครรภที่ตองใสทอชวยหายใจ เชน ภาวะ fetal distress 

 (3) เด็ก อายุ <8 ป ทุกราย 

 (4) Hemodynamic instability 

 (5) Thoracic surgery / One lung ventilation 

 (6) ไมมั่นใจ 

6. ให assists ในเวรออกไป premedication ใหครบกอน 21.00 น. 

7. เม่ือมี เคส set ใหม assign เคสและผูทําหัตถการในแตละเคส 

8. กรณีมีเคส chronic pain มาหองผาตัด และผาตัดเสร็จกอนเวลา 22.00 น. ใหประเมินความปวดและรายงาน  

   อ.ศศิกานต ทุกเคส 

9. กรณีมีโทรศัพท ขอยืมยา dantrolene เพือ่รักษาภาวะ malignant hyperthermia จากโรงพยาบาลอ่ืน ให 

   อนุญาตใหยืมยาไปไดเลยโดยไมตองโทรแจงอาจารยเวร แลวคอยรายงานอาจารยเวรในวันรุงขึ้น 

10. ตรวจสอบความเรียบรอยของการเตรียมหองท้ังอุปกรณ และบุคลากรกอนเริ่มเคส 

11. กรณี CPR หรือ ใสทอชอวยหายใจ ถาสามารถออกจาก OR ไดใหออกไปชวย CPR หรือ ใสทอชวยหายใจ แต 

     ถาออกไปไมได อาจพิจารณา 1st call ใหออกไปชวย CPR หรือ ใสทอชวยหายใจ 

12. ถามีเคสท่ีตองรับเวร แบงเปน 2 กรณี 

 - กรณีวันถัดไปเปนวันหยุด ใหโทรรายงาน อาจารยเวรหลักวันถัดไป กรณีเปนเคสท่ีตองรายงานตามขอ 5.  

            ขางตน 

 - กรณีวันถัดไปเปนวันทําการ ใหสงเวรกับ resident ท่ีจะไปอยูหอง emergency และรายงานเคส  

             อาจารยท่ีอยูหอง emergency ในวันทําการ ภายในเวลา 8.00 น. 

13. เริ่มเคสที่ set มาใหม 

14. พิจารณา assign ผูรับผิดชอบ กรณี extubate หรือ off LMA 

15. กรณี lumbar drainage อาจพิจารณาไปทําท่ี ward หรือ รับมาทําท่ีหองพักฟนตามความเหมาะสม (ถาตอง 

      มาทําที่หองพักฟนใหคนท่ีโทรมา set case เขา OR เหมือนมาผาตัดดวย) 

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ  

1. เขาเวร 8.00-8.30 น. และได off เวร 

2. ทําหนาท่ีเหมือนเวรวันจันทร-ศุกร แตไมตองราวนหอง 
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ภาคผนวกที่ ๗ 
 

 
 
 

 
 

แบบคํารองขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

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

วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ............. 

 

เรียน  รองหัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝายการศึกษาหลังปริญญา 

   

ดวยขาพเจา........................................................................................................................................... 

มีความประสงคขอตรวจสอบผลการคัดเลือก ................................................................................................................... 

..........................................................เมื่อวันที.่..................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

ผูย่ืนคํารอง 
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ข้ันตอนคํารองขอตรวจสอบผลการสอบของแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
 

1. เขียนคํารองขอตรวจสอบผลการสอบภายใน ๕ วันทําการ นับจากวันประกาศผลสอบแตละครั้ง 

2. ฝายวิชาการ นําใบคํารองขอตรวจสอบผลการสอบสงใหรองหัวหนาภาควิชาฝายการศึกษาหลังปริญญาลงนาม

อนุมัติ จากนั้นกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของผลการสอบภายใน  ๓ วันทําการ 

3. เจาหนาที่ฝายวิชาการของภาควิชา นัดหมายใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานผูย่ืนคํารองมารับทราบ ผลการ

ตรวจสอบกับรองหัวหนาภาควิชาฝายการศึกษาหลังปริญญาหรือเจาหนาที่ฝายวิชาการ 

4. หากแพทยใชทุน/แพทยประจําบานผูย่ืนคํารอง ยังมีขอสงสัยและตองการดูกระดาษคําตอบของตนเอง  ขอให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนัดหมายใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน พบรองหัวหนาภาควิชาฝายการศึกษาหลัง

ปริญญาหรืออาจารยที่เปนผูแทน 

5. ในการขอดูกระดาษคําตอบของตนเอง                                                                                         

- แพทยใชทุน/แพทยประจําบานตองมาตามวัน-เวลาที่นัดหมาย 

- การตรวจกระดาษคําตอบ จะจัดใหดูเปนรายบุคคลเทานั้น 

- ระหวางการตรวจสอบ หามกระทําการใด ๆ กับเอกสารตาง ๆ ท่ีใหตรวจสอบ 

- ผูที่ไมมาตรวจสอบกระดาษคําตอบตามที่นัดหมาย ถือวาสละสิทธ์ิในการตรวจสอบและไมสามารถยื่นขอ 

  ตรวจสอบผลการสอบในวิชาน้ัน ๆ อีก 
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ภาคผนวกที่ ๘ 

การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิสัญญีวิทยา 

 

การประเมินผลเพื่อหนังสือวุฒิบัตรประกอบดวย 

๑. การสอบภาคทฤษฎี 

๑.๑  ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบงเปนขอสอบ basic sciences รอยละ ๓๐ และ  

        clinical sciences รอยละ ๗๐  ใหสอบเมื่อผานปการฝกอบรมท่ี ๒ หากสอบผานเกณฑแลวไม 

        ตองสอบอีก หากสอบไมผานเกณฑตองสอบแกตัวเมื่อสิ้นปการฝกอบรมที่ ๓ หรือจนกวาจะสอบ 

        ผานตามเกณฑ 

๑.๒ อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อ 

       สิ้นสุดปการฝกอบรมท่ี ๓ สามารถสอบไดแมวายังสอบปรนัยไมผานเกณฑ 

๒. การสอบภาคปฏิบัติ  ประกอบดวย 

     ๒.๑  การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเม่ือสิ้นสุดปการฝกอบรมท่ี ๓ 

๒.๒  ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรม เชน แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

๓. การสอบปากเปลา สอบเมือ่สิ้นสุดปการฝกอบรมที่ ๓ 

๔. การประเมินผลงานวิจัย  
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ภาคผนวกที ่๙ 

 

 
  

 

 
 

การคัดเลือกแพทยประจําบาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

1. นโยบายของภาควิชาในการคัดเลือกแพทยประจําบาน 

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายในการรับสมัคร และคัดเลือก

ผูสมัครมาเขารับการฝกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา โดยใหความสําคัญของการผลิตวิสัญญีแพทยท่ีมีความรู คุณธรรมและ

จริยธรรมอันดี โดยคํานึงถึงการกระจายตัวของวิสัญญีแพทย อยางทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค โรงพยาบาล

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และโรงพยาบาล   ที่ขาดแคลนวิสัญญีแพทย เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และ

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 

2. หลักเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบาน 

       เพื่อใหการรับสมัครและการคัดเลือกแพทยประจําบาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนไปดวยความเรียบรอย หลักเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบาน สอดคลองกับ

เกณฑท่ีกําหนดในประกาศของแพทยสภา เรื่องการกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติ ของผูมีสิทธฺสมัครแพทย

ประจําบาน สาขาประเภทตางๆ 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบาน 

        ผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบานถือตามเกณฑท่ีกําหนดของแพทยสภา เรื่อง การกําหนดประเภทสาขาและ

คุณสมบัติ ของผูมีสิทธฺสมัครแพทยประจําบาน สาขาประเภทตางๆ  โดยผูสมัครจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ป และไดปฏบิัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุน ตาม

จํานวนปที่แพทยสภากําหนด 

4. ข้ันตอนการรับสมัครและการคัดเลือก 

4.1 ศักยภาพการฝกอบรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยารับแพทยประจําบาน จํานวน 2 ตําแหนงตอป 

4.2 เวลารับสมัคร ตามประกาศของแพทยสภา 

4.3 กําหนดวันสัมภาษณ ตามกําหนดของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อวุฒบิัตรวิสัญญีวิทยา 
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4.4 เอกสารที่ใชในการสมัคร 

- ใบสมัคร  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

- สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ใบ transcript) 

- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

- สําเนาใบแจงผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 , 2   และ 3 

- จดหมายรับรองฉบับจริง (ใบ recommend) 3 ฉบับ 

- หนังสือรับรองจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรม (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม) 

- รูปถายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

5. การคัดเลือก 

5.1 การพิจารณาคัดเลือก 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีนโยบายใหสิทธ์ิกับผูสมัครที่มีตนสังกัดกอนผูสมัครอิสระ และใหความสําคัญของ

คุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนอันดับแรก 

- ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนครบตามที่แพทยสภากําหนด 

- มีตนสังกัดเปนโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและโรงพยาบาลท่ีขาดแคลนวิสัญญีแพทย 

หรือมีภาระงานบริการมาก 

นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความรูความสามารถ การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ และสังคม มีจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลการเรียนวิสัญญี เกรดเฉล่ียสะสม ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู

ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ตลอดจนความสามารถพิเศษอื่นๆ ซึ่งเกณฑเหลาน้ีจะพิจารณาโดยเทาเทียมกัน

ทุกเช้ือชาติ ศาสนา และเพศ ตลอดจนมีนโยบายไมจํากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือก ผูเขารับการฝกอบรม ท่ีมี

ความพิการ ซึ่งตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ หากไมเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม  (ตามเกณฑของแพทยสภา) 

5.2 ขั้นตอนการคัดเลือก 

5.2.1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยาแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการฝกอบรม โดยมีอาจารยแพทยและ

ตัวแทนแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน รวมเปนกรรมการคัดเลือก 

5.2.2 นักวิชาการภาควิชารวบรวมเอกสารใหกรรมการคัดเลือกกอนวันสัมภาษณ 

5.2.3 สัมภาษณผูสมัครเขารับการฝกอบรมตามวันที่กําหนด 

5.2.4 คณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบานรวมกันตัดสินผลการคัดเลือก 

5.2.5 การตัดสินเพื่อเลือกผูเหมาะสมเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานเปนดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการและการตัดสินน้ันถือเปนที่ส้ินสุด 
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5.3 การแจงผลการคัดเลือก 

ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานทางเว็บไซตของภาควิชา วิสัญญีวิทยา 

หากมีขอสงสัยผลการคัดเลือกสามารถสอบถามจากประธานคณะกรรมการตัดสินภายใน 7 วันหลังการประกาศผล 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 19  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
(อาจารยนายแพทยปณณวิชญ เบญจวลียมาศ) 

รักษาการในตําแหนง  หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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ภาคผนวกที่ ๑๐ 
คุณวุฒิของอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขา 

 

ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

๑ รศ. นพ.ธวัช  ชาญชญานนท 

 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๓๕ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล พ.ศ.

๒๕๓๘ 

Clinical fellow cardiac anesthesia 

คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล 

พ.ศ.๒๕๔๔ 

อนุมัติบัตร CVT พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๒ ผศ. พญ.สุนิสา ฉัตรมงคลชาต ิ พ.บ., ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๓๕ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๔๐ 

Clinical Fellow  Cardiac 

Anesthesia Austin & Repatriation 

Medical Centre, Australia พ.ศ.

๒๕๔๑ 

Certificate (Research Fellow of  

Respiratory Care)  Massachusetts  

General Hospital, U.S.A. พ.ศ.๒๕๔๓ 

ระบาดวิทยาระยะสั้น ๑๐ เดือน, หนวย

ระบาดวิทยา ม.สงขลานครินทร พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

 

  

๓ รศ. พญ.ศศิกานต นิมมานรัชต พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๓๗ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล พ.ศ.

๒๕๔๐ 

Certificate (Pain Management),  

University of Sydney, Australia  

พ.ศ.๒๕๔๖ 

Mmed (Pain Medicine), University 
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ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

of Sydney, Australia  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

๔ อาจารย นพ.วิรัตน วศินวงศ พ.บ., ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๓๗ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๔๑ 

Certificate (felloow in Transplant  

Anesthesia), 

U of  British Columbia, Canada. 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

อนุมัติบัตรวิสัญญีวิทยา, อนุสาขาผาตัด

หัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด, ม.

สงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

๕ อาจารย นพ.ปณณวิชญ เบญจวลืยมาศ พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๓๘ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล พ.ศ.

๒๕๔๓ 

อ.ว.(เวชศาสตรครอบครัว), แพทยสภา  

พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ.ว.(เวชศาสตรระงับปวด), ราช

วิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย  

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

  

๖ ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ พ.บ., ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๔๒ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล  พ.ศ.

๒๕๔๔ 

อ.ว.(เวชศาสตรครอบครัว), ม.สงขลา

นครินทร  พ.ศ.๒๕๔๗ 

ประกาศนียบตัรฝงเข็ม, ฝงเขม็,กรมการ

แพทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

Certificate, Leader in Innovation 

Fellowship, RAEngineering, Oxford 

and Cambridge University, United 
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ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

Kingdom พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๗ ผศ. ดร.พญ.มลิวัลย ออฟูวงศ พบ. ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๔๒ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ.ว. เวชศาสตรครอบครัว, แพทยสภา 

พ.ศ.... 

Certificate of General anesthesia 

and Cardiovascular Thoracic  

anesthesia , Vancouver General 

Hospital, Vancouver, BC, Canada. 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

Certificate of Pediatric anesthesia, 

Montreal Children’s Hospital, 

MUHC, Nontreal, Quebec, 

Canada. พ.ศ.๒๕๕๑ 

ระบาดวิทยาระยะสั้น ๑๐ เดือน, หนวย

ระบาดวิทยา ม.สงขลานครินทร พ.ศ.

๒๕๕๕ 

ระบาดวิทยาหลักสูตรปริญญาเอก, 

หนวยระบาดวิทยา ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

๘ ผศ. พญ.อรรัตน กาญจนวนิชกุล พ.บ., ม.สงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๔๓ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๔๗ 

Clinical Fellowship in Pediatric 

Anesthesia, Department of 

Anesthesia, McMaster University, 

Ontario, Canada พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  

9 ผศ. นพ.จตุพร ภักภิรมย พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร  
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ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

Certificate in Short Course 

Training in Epidemiology, 

Epidemiology, Prince of Songkla 

University, Thailand พ.ศ. ๒๕๕๘ 

Research fellowship in regional 

anesthesia, The Chinese 

University of Hong Kong, Prince of 

Wales Hospital พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๐ ผศ. พญ.งามจิตร ภัทรวิทย พ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.

๒๕๔๗ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๑ 

Clinical Fellowship, Pediatric 

Anesthesia,McGill University, 

Canada พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุมัติบัตรเวชบําบัดวิกฤต, ราช

วิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๑ อาจารย พญ.ศิริกาญจน  ศริิพฤกษพงศ พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๔๘ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

Certificate of Fellowship in 

Pediatric Anesthesia, 

Anesthesiology, McGill University, 

Canada พ.ศ. ๒๕๕๖ 

Certificate of Fellowship in 

Perioperative Spinal Medicine 

Combined Anesthesia/Spine, 

Anesthesiology McGill University, 

Canada พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

 

๑๒ ผศ. พญ.สุมิตรา ประเทพ พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๔๘ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

Research Fellowship, Harborview 

Medical Center, University of 

Washington พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  

๑๓ อาจารย พญ.ชณัฐี   กิจศริิพันธ พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๐ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล พ.ศ.

๒๕๕๔ 

Research fellowship in 

neuroanesthesia, Tokyo Women’s 

Medical University Hospital, 

Japan พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

๑๔ อาจารย ดร.พญ.แพร พลันสังเกต ุ พ.บ., ม.มหิดล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

  

๑๔ อาจารย พญ.จุฑารัตน  ธนาสารสุทธ-ิภรณ พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

  

๑๕ อาจารย นพ.พรวิชา   ชูมาก พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

  

๑๖ อาจารย พญ.สุทธาสินี   เพชรสกุล พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

  

๑๗ อาจารย พญ.มันทนา   แซตัง พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๕   
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ลําดับ

ที่ 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถาเปนบางเวลา 

ระบุจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๕9 

 

๑๘ อาจารย พญ.ขวัญฤทัย นฤนาท พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  

๑9 อาจารย พญ.กรุณา สุทธเิบญจกุล พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  

๒๐ อาจารย พญ.กัลยาณี ยงยุคันธร พ.บ., ม.สงขลานครินทร  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  

๒๑ อาจารย พญ.ละออทิพย แซวอง พ.บ., ม.สงขลานครนิทร  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ภาคผนวกที่ ๑๑ 
รายละเอียดหนาที่เฉพาะของแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน                                                                      

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ชั้นปที่ ๑ 

(๑) ประสบการณการเรียนรู 

 ๑.๑ ประเมินการเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการใหยาระงับความรูสึกและ premedication โดยรับผิดชอบ

ดูแลภายใตคําปรึกษาของแพทยใชทุน-แพทยประจําบานรุนพี่และในความควบคุมของอาจารยวิสัญญี 

 ๑.๒ ใหการระงับความรูสึก โดยเลือกใหเหมาะสมกับผูปวย 

 ๑.๓ เฝาระวังและติดตามผูปวยระหวางการระงับความรูสึก จนถึงหองพักฟนและหลังผาตัด ตองดูแลและ

รักษาเรื่องระงับความปวดหลังผาตัดได 

(๒) ใหผานหนวยโรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตรอยางละ ๑ เดือน ซ่ึงจะเนนการนํา

ความรูมาประยุกตใชกับการเตรียมผูปวย  ประเมินสภาพหรือหัตถการที่จําเปนตองใช เชน fiberoptic scope ของ

หนวยโรคระบบทางเดินหายใจ, การอาน ECG จากหนวยโรคหัวใจ 

(๓) การอยูเวรนอกเวลาราชการ อยูเวรเฉลี่ย ๘-๑๐ วัน/เดือน โดยเฉลี่ยเดือนท่ีปฏิบัติงานอยูจริงทั้งป โดยใหข้ึนอยูกับ

หัวหนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เปนผูรับผิดชอบจัดโดยมีอาจารยผูดูแลเปนผูใหความเห็นชอบ 

 ๓.๑ การอยูเวรในลักษณะเวรชวยอยูถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. 

 ๓.๒ การอยูเวรในลักษณะเวร 1st Call อยูถึง ๒๔.๐๐ น. ยกเวนวันศุกร, เสารหรือวันรุงข้ึนเปนวันหยุดราชการ

ใหอยูตลอดคืน 

 ๓.๓ การอยูเวรในลักษณะ 2nd Call ใหรับผิดชอบถึง ๘.๓๐ วันรุงขึ้น โดยใหอยูเวรเฉพาะวันศุกร, เสารหรือ

วันรุงขึ้นเปนวันหยุดราชการเทานั้น กรณีอยูเวรวันหยุดราชการใหพักในวันทํางานถัดไป (off เวร) 

หมายเหตุ  แพทยใชทุนและแพทยประจําบานตองพักในหองพักแพทยที่ภาควิชาจัดให เพื่อสะดวกในการตาม 

(๔) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชา 
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แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน ชั้นปที่ ๒ และ ๓  นอกเหนือจากประสบการณเรียนรูพื้นฐาน 

๑. ใหทําหนาท่ีเปนแพทยใชทุน/แพทยประจําบานอาวุโส ใหคําแนะนํา – รับปรึกษาภายใตการดูแลของอาจารย

นอกเวลาราชการ 

๒. แพทยใชทุน/แพทยประจําบานอาวุโส ใหทําหนาท่ีจัดตารางเวรนอกเวลาราชการของแพทยใชทุน – แพทย

ประจําบาน โดยความเห็นชอบของอาจารยผูดูแลแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

๓. แพทยใชทุน/แพทยประจําบานอาวุโส มีหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยเร่ืองการทํากิจกรรมวิชาการใน

หัวขอและแนะนําแพทยใชทุนป ๑, ๒ แพทยประจําบาน ๑, ๒ 

๔. แพทยใชทุน/แพทยประจําบานอาวุโส มีหนาที่เปนพี่เล้ียงแพทยใชทุนป ๑ แพทยประจําบานป ๑ ที่เขามา

ปฏิบัติงานในภาควิชาฯ ตลอดปการศึกษาตามที่อาจารยผูควบคุมมอบหมาย 

๕. ในบางกรณีอาจตองใหแพทยใชทุน/แพทยประจําบานอาวุโส ชวยแนะนํานักศึกษาแพทยป ๕ ท่ีมาปฏิบัติงาน

ในภาควิชาวิสัญญี โดยมีอาจารยแพทยดูแลโดยตรง 

๖. ปฏิบัติงานในวิชาเลือก หรือในสวนกลางในชวงหมุนเวียนไป โดยยังใหการ preoperative evaluation, ระงับ

ความรูสึกและดูแลหลังผาตัด โดยมีอาจารย ณ ที่น้ันๆ เปนผูดูแลและประเมิน 

๗. การอยูเวรนอกเวลาราชการ เฉล่ีย ๖-๘ วัน/เดือน โดยเฉลี่ยเดือนท่ีปฏิบัติงานอยูจริงทั้งป โดยใหอยูเปน 2nd 

Call อยูตลอด ๒๔ ชั่วโมง off เวรในวันรุงขึ้น 

๘. ลักษณะการอยูเวรนอกเวลาราชการ ใหทําหนาที่ดูแลรับปรึกษาจากแพทยใชทุนป ๑,๒ แพทยประจําบานป 

๑,๒ ท่ีเปน ๑st Call หรือเวรชวย และจัดแบงผูปวยท่ีไมมีปญหาใหนักเรียนพยาบาลวิสัญญ ีหรือพยาบาล

วิสัญญี ในกรณีที่ตนไดปฏิบัติงานใหการระงับความรูสึกอยูแลว 

๙. แพทยใชทุนท่ีอยูเวรนอกเวลาราชการในตําแหนง 2nd Call ของวันน้ัน ใหทําหนาที่รับผิดชอบการตามจาก  

ward อื่นๆ ในดาน airway management และ CPR team  

๑๐.  เขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของภาควิชาฯ และคณะฯ ทุกครั้ง 

๑๑.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงพยาบาลและอื่นๆ ที่มอบหมายจากหัวหนาภาควิชาฯ 
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ภาคผนวกที่ ๑๒ 
รายละเอียด สิทธิในการดูแลรักษาผูปวย (clinical privileges) สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ช้ันปที่ ๑ 

๑. สามารถดูแลใหยาระงับความรูสึกในผูปวย ASA class I, II ทั้ง elective และ emergency ได หลังการ

ฝกอบรม ๑ เดือน 

๒. สามารถใหยาระงับความรูสึกชนิด ดังตอไปน้ีได 

General anesthesia: intubation, balance technique, inhalation technique 

 : undermask (adult) 

 : TIVA 

Regional anesthesia : spinal anesthesia (หลังฝกปฏิบัติ ๑๐ ราย) 

๓. สามารถทําหัตถการตอไปนี้ได 

Intubation  : conventional oral and nasal 

 : intubation with McCoy BLADE  

LMA insertion  

Check anesthetic machine 

Arteial line insertion 

Peripheral IV insertion 

๔. สามารถปฏิบัติใหการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและรวมชวยเหลือใหการชวยชีวิตขั้นสูงได 

 

แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ช้ันปที่ ๒ 

๑. สามารถดูแลใหยาระงับความรูสึกในผูปวย ASA class I, II, III ทั้ง elective และ emergency ได สําหรับ 

ASA class III, pediatric, airway compromise ตองอยูภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย 

๒. สามารถใหยาระงับความรูสึกชนิด ดังตอไปน้ีได 

General anesthesia  : intubation, balance technique, inhalation technique 

 : undermask (adult) 

 : TIVA 

Regional anesthesia : spinal anesthesia (หลังการฝกปฏิบัติ ๑๐ ราย) 

                             : brachial plexus block (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

   : lumbar epidural anesthesia (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 
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     : caudal block (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

    : painless labor (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

 

๓. สามารถทําหัตถการตอไปนี้ได 

Intubation  : conventional oral and nasal  

 : intubation with McCoy, 

LMA insertion  

Check anesthetic machine 

Arteial line insertion 

Peripheral IV insertion 

Central venous canulation (jugular, subclavian, femeral) (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

๔. สามารถปฏิบัติใหการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและข้ันสูงได 

 

แพทยใชทุนและแพทยประจําบาน ช้ันปที่ ๓ 

๑. สามารถดูแลใหยาระงับความรูสึกในผูปวย ASA class I,II,III,IV ทั้ง elective และ emergency ได สําหรับ 

ASA class III, IV, airway compromise (ใน OR) ตองอยูภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย 

๒. สามารถใหยาระงับความรูสึกชนิด ดังตอไปน้ีได โดยอยูภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย 

General anesthesia  : intubation, balance technique, inhalation technique 

 : undermask (adult, pediatriv >๑ ป) 

 : TIVA 

Regional anesthesia : spinal anesthesia (หลังการฝกปฏิบัติ ๑๐ ราย) 

                             : brachial plexus block (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

     : lumbar epidural anesthesia (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

    : thoracic epidural anesthesia (หลังการฝกปฏิบัติ ๓ ราย) 

    : caudal block (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

๓. สามารถทําหัตถการตอไปน้ีได 

Intubation : conventional oral and nasal 

 : awake intubation 

 : intubation with McCoy, straight blade 

 : jet ventilation (adult) 

LMA insertion 
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Check anesthetic machine 

Arteial line insertion 

           Peripheral IV insertion 

Central venous canulation (jugular, subclavian, femeral) (หลังการฝกปฏิบัติ ๕ ราย) 

๔. สามารถปฏิบัติใหการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและข้ันสูงได 

๕. ใหการดูแลชวยเหลือทางเดินหายใจแกผูปวยที่มีปญหาตามหอผูปวยตางๆ และหองฉุกเฉิน 
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ภาคผนวกที่ ๑๓ 
แนวปฏิบัติในการตามอาจารยวิสัญญีเม่ือเกิดปญหาในระหวาง 

การใชยาระงับความรูสึก 

 

แพทยใชทุน/แพทยประจําบาน  พยาบาลเพิ่มพูนทักษะวิสัญญี  วิสัญญีพยาบาล ใหตองตามอาจารยเม่ือเกิด

ปญหากรณีดังตอไปนี้ 

๑. หัตถการท่ีกําลังทําใชเวลานานเกิน 20 นาที (ท้ัง Spinal Block, Epidural block, Caudal Block ,brachial 

block, A-line, CVP) 

๒. ภาวะขาดออกซิเจน, เขียว, desaturation  ≤ 94% 

๓. Airway pressure สูงเกิน   30 ซม. น้ํา 

๔. ความดันเลือดต่ํา < 90/60 หรือต่ํากวา baseline > 30% (หรือ MAP < 50 ) ในผูใหญที่แกปญหาเบื้องตน

แลวไมดีข้ึน 

๕. หัวใจเตนผิดจังหวะที่ทําให hemodynamic unstable หรือ malignant arrhythmia 

๖. หัวใจเตนชา   < 50 คร้ัง/นาที ในผูใหญ 

                    < 100 คร้ัง/นาที ในเด็กทารก 

๗. เสียเลือดมาก > 1 เทาของ blood volume (หรือมี severe hypotension) 

๘. กรณีคาดวาใสทอชวยหายใจยากใหตามกอน Induction 

กรณีเกิดใสทอชวยหายใจยาก  ภายใน 1 ครั้งในผูปวยต้ังครรภ   

                                       ภายใน 2 ครั้งในผูปวยท่ัวไป                                         

๙. หายใจเหนื่อย , stridor/ airway obstruction 

๑๐.  สงสัย MI 

๑๑.  ปสสาวะนอยกวา 0.5 ml/kg/hr 

๑๒.  ความดันสูง > 160/110 มม.ปรอท ในผูใหญ หรือมากกวา  30% ของ baseline ที่แกปญหาเบื้องตนแลว   

ไมดีข้ึน 

                  

 

 

 

 

หรือมี hypoxia (SpO2  < 94%)                                           








































