หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
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สารบัญ
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ

หน้า

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
๑. ชื่อหลักสู ตร
๒. ชื่อวุฒิบตั ร
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๕. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๗. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๘. อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๑ รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์หลักสู ตร
ภาคผนวกที่ ๒ เกณฑ์การเปิ ดหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๓ เนื้ อหาสังเขปหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๔ Clinical skills in Anesthesia
ภาคผนวกที่ ๕ Clinical Skills ( EPA, DOPs)
ภาคผนวกที่ ๖ การประเมินเพื่อวุฒิบตั รและการสอบหนังสื ออนุมตั ิ
ภาคผนวกที่ ๗ กิจกรรมวิชาการแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๘ เกณฑ์ประเมินร่ วมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๙ คุณวุฒิอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวทิ ยา
ภาคผนวกที่ ๑๐ ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการสอบ

๓
๓
๓
๓
๔
๕
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๒๙
๒๙
๓๔
๓๕
๔๐
๗๐
๙๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๕๒
๑๕๕
๑๕๗
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หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช
(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Anesthesiology Faculty of Medicine Vajira Hospital
Navamindradhiraj University
๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ชื่ อย่อ
(ภาษาไทย)
ว.ว. สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology
๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ภาควิชาวิสัญญี วิทยา กาหนดพันธกิ จด้านการศึกษาของหลักสู ตร“เพื่ อสร้ างแพทย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านวิสัญญี
ที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะและมีมาตรฐานระดับสากล” เพื่อฝึ กอบรมแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาซึ่ งเป็ น
สาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัยความรู ้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง ร่ วมกับความสามารถในการทาหัตถการ
ที่ประณี ตและซับซ้อนในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการระงับความรู ้สึก หรื อ
ให้ยากล่อมประสาท การเฝ้าระวังสาหรับการทาหัตถการต่าง ๆ การระงับปวด การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต และการกูช้ ีพขั้นสู ง
แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมต้องมีความรู ้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิเพื่อสาเร็ จเป็ นวิสัญญีแพทย์
ที่สามารถดูแลผูป้ ่ วยให้สอดคล้องกับระบบสุ ขภาพของประเทศไทย
นอกจากความรู ้ และทักษะด้านวิสัญญี วิทยาแล้ว แพทย์สาขาวิสั ญญี วิทยาควรมี ความสามารถด้านอื่ น ๆ
ที่สาคัญได้แก่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ การสื่ อสาร
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และปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม การบริ หารจัดการ ความรู ้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติและเจตคติ
ที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงานและองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการบริ การทางวิสัญญี
๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู ้ความสามารถ
ขั้นต่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะในการดู แลด้านวิสัญญี วิทยาในระยะก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัดรวมทั้งภาวะแทรกซ้อน
จากการระงับความรู ้สึก
ข. มี ท กั ษะในการระงับความรู ้ สึ กแบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วนและเฝ้ าระวังระหว่างการระงับความรู ้ สึ ก
สาหรับหัตถการต่างๆ และในผูป้ ่ วยชนิดต่างๆ
ค. มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
ง. มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชี พผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
จ. มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และการบาบัดทางระบบหายใจ
(respiratory care)
ฉ. มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยที่มีความปวด
๒) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวทิ ยา
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๓) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. เรี ยนรู ้และเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่นโดยเฉพาะทางวิสัญญีวทิ ยา
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๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริ หารจัดการสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
ค. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต
(continuous professional development)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
ข. มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชากาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต้องเข้ารับการฝึ กอบรมทั้งในภาคปฏิบตั ิ (ตารางที่ ๑) และภาคทฤษฎี
(ตารางที่ ๒) ตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้ และวัดประเมินผลตามสมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้
๑). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) ดังตารางที่ ๑
๑.๑ มาตรฐานการเรียนรู้
๑.๑.๑ ทักษะในการดูแลด้านวิสัญญีวทิ ยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อน
จากการระงับความรู ้สึก
๑.๑.๒ ทักษะในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไปเฉพาะส่ วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู ้สึก
ในผูป้ ่ วยโรคต่างๆ
๑.๑.๓ ทักษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๑.๑.๔ ทักษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย
๑.๑.๕ ทักษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และการบาบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
๑.๑.๖ ทักษะในการดูแลและรักษาความปวด
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ตารางที่ ๑ แผนการสอนภาคปฏิบัติ
สาขาวิชา / เวลา
Eye
Orthopedics
ENT
CVT
Neurosurgery
Plastic
OB-Gyn
General
Urology
General/urology
General/H&N
Pediatric
ICU
Painless
Trauma
Anes in X-ray
Elective
Cath. Lab & Intervention
Outside
GI center
Pain
Chest/cardio
Research
Elective neuro
Elective pain
Pediatric รพ.เด็ก
Float

รวม

ปี ที๑่
เดือน
๐.๕
๑.๕
๑
๐
๑
๐.๕
๑.๕
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑
๐
๐
๐.๕
๐
๐
๐
๐
๐.๕
๐
๐.๕
๐
๐
๐
๐.๕
๑๒

ปี ที๒
่
เดือน
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐
๐
๑
๐.๕
๐
๐
๐.๕
๐
๑
๐.๕
๐
๐
๑
๐.๕
๐
๐.๕
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐
๑
๐
๑๒

 Trauma : โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ , โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
 Elective Pediatrics Anesthesia : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 Elective Neurological Anesthesia :โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปี ที๓่
เดือน
๐
๑
๐.๕
๑
๑
๐.๕
๑
๑
๐.๕
๐
๐
๐.๕
๑
๐
๐.๕
๐
๑
๐
๐.๕
๐.๕
๐
๐
๐.๕
๐
๐.๕
๐
๐.๕
๑๒
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 Float : โรงพยาบาลวชิระ
 Elective : อิสระ (สามารถเลือกไปโรงพยาบาลที่มีวสิ ญ
ั ญีแพทย์ปฏิบตั ิงานประจา) ,หรื อหน่วยดูแลรักษาทางระบบ
หายใจ ( Inhalation therapy unit) โรงพยาบาลรามาธิบดี, หรื อศึกษาดูงานต่างประเทศ
 หน่วยระงับปวด (Pain) : Acute pain สาหรับชั้นปี ที่ ๑, ๒ คนละ ๒ สัปดาห์ โรงพยาบาลวชิระ
: Chronic pain สาหรับชั้นปี ที่ ๒ คนละ ๒ สัปดาห์ โรงพยาบาลวชิระ
 Elective pain : Chronic pain สาหรับชั้นปี ที่ ๓ หน่วยระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช

ตารางที่ ๒ แผนการสอนทฤษฎี
หัวข้ อ
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๑
๑.Interhospital lecture จานวน ๘ ครั้ง
๒.lecture APS จานวน ๑ ครั้ง
๓. lecture ventilator
๔.workshop APS จานวน ๑ ครั้ง
๕.workshop critical appraisal จานวน ๒ ครั้ง
๖.workshop anesthetic machine จานวน ๑ ครั้ง
๗.workshop Difficult Airway จานวน ๑ ครั้ง
๘.workshop Counseling จานวน ๑ ครั้ง
๙.workshop simulation
๑๐.workshop ventilator
๑๑.workshop IC
๑๒.CPR
๑๓.workshop Rapid sequence induction
๑๔. Safety workplace for resident
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๒-๓
๑.lecture Pain จานวน ๕ ครั้ง
๒.lecture CVT จานวน ๖ ครั้ง
๓.lecture ICU จานวน ๑๐ ครั้ง
๔.lecture PBL ชั้นปี ละ ๕ ครั้ง
๕.lecture ventilator-R2-3 จานวน ๑ ครั้ง
๖.workshop PNB-R2 จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๗.โครงการศึกษาดูงานระบบแก๊ส R๒
๘. ANTS workshop จานวน ๑ ครั้ง
๙.workshop ventilator-R๒-๓ จานวน ๑ ครั้ง

รวมจานวนชั่วโมงตลอด ๓ ปี การศึกษา

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง/ครั้ง
และสื่ อที่ใช้
๖.๕ ชม.
๔ ชม.
๓ ชม.
๘ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๒ ชม.
๘ ชม.
๘ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๑๖ ชม.
๒ ชม.
๘ ชม.
๒ ชม.
๑ ชม.
๑ ชม.
๑.๕ ชม.
๑.๕ชม.
๓ ชม.
๘ ชม.
๘ ชม.
๘ ชม.

๒๘๐ ชม.

การเรียนการสอน
อภิปรายบรรยายผ่าน เครื่ อง
ฉายภาพ

อาจารย์ ผ้ ูสอน

-คณาจารย์ประจาแต่ละ

สถาบันที่จดั การเรี ยนการสอน
Interhospital
-คณาจารย์ประจาภาควิชา
วิสญ
ั ญีวทิ ยา และ คณาจารย์
Workshop
ต่างภาควิชาฯ และ
อภิปราย บรรยายผ่าน เครื่ อง
พยาบาลคณะ
ฉายภาพ ปฏิบตั ิจริ ง กับผูป้ ่ วย -งานระดับ การศึกษาหลัง
จาลองหรื อ หุ่นจาลอง อุปกรณ์ ปริ ญญาคณะฯ
พิเศษ

-คณาจารย์ประจาภาควิชา
วิสญ
ั ญีวทิ ยาและ คณาจารย์
ต่างภาควิชาฯ และ พยาบาล
คณะฯ
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๑.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๑.๒.๑ ปี ที่ ๑ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับพื้นฐาน ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดทัว่ ไป
ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้าง จักษุ สู ติ-นรี เวช
โสต ศอ นาสิ ก และการดูแลผูป้ ่ วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด
๑.๒.๒ ปี ที่ ๒,๓ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับซับซ้อน ได้แก่
- การดูแลทางวิสัญญีของแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ในระดับที่ซบั ซ้อน
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็กและทารกที่มารับการผ่าตัดต่างๆ
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล ปี ละ ๑ เดือน
- การดูแลผูป้ ่ วยปวดเฉี ยบพลันและเรื้ อรังโดยฝึ กประสบการณ์
ในหน่วยระงับปวดทั้งในและนอกวชิ รพยาบาล ๒-๔ สัปดาห์ในทุกปี
- อายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy)
- วิชาเลือก
๑.๒.๓ ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การระงับความรู ้สึก
แบบทัว่ ไป การดูแลทางเดินอากาศหายใจ มีการฝึ กปฏิบตั ิกบั หุ่ นจาลองและช่วงปฏิบตั ิงานเดือนแรก
โดยจะมีอาจารย์ดูแลและสอนอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง
๑.๒.๔ จัดส่ งอบรมเชิงปฏิบตั ิการ CPR โดย TRC ให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ภายใน ๓ เดือนแรก
๑.๒.๕ จัดสอนความรู ้พ้นื ฐานแก่แพทย์ประจาบ้านทุกคน
๑.๓ กลยุทธ์ การประเมินผล การเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๑.๓.๑ การสังเกตการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง EPA ๑-๑๗ , DOPs ๑-๘
๑.๓.๒ การสอบข้อเขียน MCQ, MEQ, OSCE, Essay
๑.๓.๓ การสอบปากเปล่า
๑.๓.๔ ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึ กอบรมจาก TRC
๒). ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน
(Medical Knowledge and Skills) ดังตารางที่ ๒
๒.๑ มาตรฐานการเรี ยนรู้
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๒.๑.๑ วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวทิ ยา
๒.๑.๒ ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๒.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๒.๒.๑ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์
(correlated basic medical science) และวิสัญญีวิทยาทัว่ ไป
๒.๒.๒ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ และ ๓ เรี ยนและปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ
ของวิสัญญีวิทยา
๒.๒.๓ แพทย์ประจาบ้านทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ
เช่น interesting case, MM conference, journal club และได้ฝึกหัตถการและเครื่ องมือใหม่ๆ
ที่ใช้ในวิสัญญีวทิ ยา
๒.๓ กลยุทธ์ การประเมินผล การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๒.๓.๑ การสอบข้อเขียน MCQ, OSCE, Essay
๒.๓.๒ การสอบปากเปล่าและการสังเกตการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
๒.๓.๓ การประเมินการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ
๓). การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ มาตรฐานการเรี ยนรู้
๓.๑.๑ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
๓.๑.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๓.๑.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๓.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๓.๒.๑ ทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study ได้
โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม
๓.๒.๒ จัดส่ งอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องพื้นฐานวิธีวจิ ยั และฝึ กนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหา
ในกิจกรรมวิชาการ
๓.๒.๓ มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม สหวิชาชีพ และบันทึกข้อมูล
ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
๓.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๓.๓.๑ การติดตามการดาเนินงานวิจยั ตามเป้าหมายและเวลา
๓.๓.๒ การประเมินวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
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๓.๓.๓ การสังเกตการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิจริ ง
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ มาตรฐานการเรี ยนรู้
๔.๑.๑ ทักษะการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.๑.๒ ทักษะการถ่ายทอดความรู ้และทักษะการทาหัตถการให้แก่แพทย์ประจาบ้านรุ่ นหลัง
นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
๔.๑.๓ ทักษะการสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๔.๑.๔ มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.๑.๕ ทักษะการเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่นโดยเฉพาะทางวิสัญญีวทิ ยา
๔.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๔.๒.๑ ฝึ กนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น case conference เป็ นต้น
๔.๒.๒ ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง
๔.๒.๓ จัดส่ งอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง การสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วย
๔.๒.๔ ฝึ กปฏิบตั ิในการทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
๔.๒.๕ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ ให้ฝึกปฏิบตั ิโดยเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วย แพทย์
และบุคคลากรอื่นที่ส่งผูป้ ่ วยมาปรึ กษา
๔.๓ กลยุทธ์ การประเมินผล การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๔.๓.๑ การประเมินนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ
๔.๓.๒ ประเมิน Team & Professional
๔.๓.๓ การเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วย
(Counseling Workshop)
๔.๓.๔ สอบ OSCE
๔.๓.๕ สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงาน
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้
๕.๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชี พและชุมชน
๕.๑.๒ ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Nontechnical skills)
๕.๑.๓ ความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต
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(Continuous Professional Development)
๕.๑.๔ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและคานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๕.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๕.๒.๑ จัดส่ งอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องจริ ยธรรมทางการแพทย์และการบริ บาลโดยมีผปู ้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
๕.๒.๒ พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยโดยเข้าอบรม Anesthesia Non-Technical
Skills (ANTS)
๕.๒.๓ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ วนรวมของภาควิชาและคณะฯ
๕.๓ กลยุทธ์ การประเมินผล การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๕.๓.๑ การเข้าร่ วมอบรม จริ ยธรรมทางการแพทย์
๕.๓.๒ ประเมิน ANTS
๕.๓.๓ การติดตามความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๖). การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มาตรฐานการเรี ยนรู้
๖.๑.๑ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๑.๒ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ ตามมาตรฐานวิชาชี พ
๖.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๖.๒.๑ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety, crisis management
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี การดูแลและใช้เครื่ องมือด้านวิสัญญี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย์
๖.๒.๒ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ นาเสนอการคิดวิเคราะห์โดยระบบเพื่อป้ องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยความเสี่ ยงสู ง
๖.๒.๓ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑-๒ นาเสนอโครงงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพและนโยบาย
การใช้ยาระดับชาติได้อย่างเหมาะสม
๖.๓ กลยุทธ์ การประเมินผล การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๖.๓.๑ อัตราการเข้าร่ วมกิจกรรม ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๓.๒ ประเมินผลการนาเสนอในที่ประชุม
๖.๒ เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๑). ความรู ้พ้ืนฐานของวิสัญญีวทิ ยา และระบบที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ ๓)
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๒). โรคหรื อภาวะของผูป้ ่ วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมีความสาคัญ
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์
ประจาบ้าน อาจดูแลรักษาได้ หรื อสามารถเรี ยนรู ้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรื อฟังบรรยาย
และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้โรคในกลุ่มนี้ อย่างพอเพียง
ตามทีก่ าหนดใน clinical skills ด้ านต่ างๆ (ภาคผนวกที่ ๔)
๓). หัตถการทางวิสัญญีวทิ ยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้เห็น)
ตามทีก่ าหนดใน procedural skills ด้ านต่ างๆ (ภาคผนวกที่ ๕)
๔). การดูแลผูป้ ่ วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ
๑. การประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู ้สึก
(Provide pre-anesthetic evaluation and preparation)
๒. การวางแผนและดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการระงับความรู ้สึก
(Provide plan and conduct of anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่ วยและเครื่ องมือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
(Use and interpret anesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างและหลังการระงับความรู ้สึก
(Provide intra and post anesthetic care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Airway Management)
๖. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวทิ ยา (Demonstrate technical skills)
๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
๘. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู ้สึกหรื อระหว่างการผ่าตัด
(Manage peri-anesthetic /peri-procedural complications)
๙. การมีทกั ษะปฏิสัมพันธ์การสื่ อสาร และการทางานเป็ นทีม
(Demonstrate communication and team working skills)
๑๐. การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
(Demonstrate professionalism and non-technical skills)
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ตามทีก่ าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้ านต่ างๆ
ตามกาหนดเวลาทีส่ มควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ ๕
ตาราง แสดงความสั มพันธ์ ระหว่าง EPA และ Competency ด้ านต่ างๆ
Competency
Patient care
Medical knowledge
Practice based learning &
improvement
Interpersonal &
Communication skills
Professionalism
System based practice

EPA1

EPA2

EPA3

EPA4

EPA5

EPA6

EPA7

EPA8

EPA9

EPA10























































































๕). การเรี ยนรู ้ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผูร้ ่ วมงาน,
ผูป้ ่ วยและญาติ
๒. การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสี ยชีวติ
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปั จจัยที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๕. การบริ หารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู ้พ้นื ฐานความเชื่ อทางสุ ขภาพที่ต่างกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๑. การบริ บาลโดยมีผปู ้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิ ทธิของผูป้ ่ วย
๒. พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผูป้ ่ วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ให้ดีที่สุด
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- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุ ขภาพของตนเอง
๓. จริ ยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิ ทธิ
และรับฟังความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรื อปฏิเสธ
การรักษากรณี ญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิ ทธิผปู ้ ่ วย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจ
ไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
- การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
- การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่ อถือได้ดว้ ยตนเอง
- การประยุกต์ความรู ้ที่คน้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู ้
- การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วย
และญาติ
ค. การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
- ความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ เช่น ระบบประกัน
สุ ขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้น
- ความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
และกระบวนการ Hospital Accreditation การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของการดูแลรักษา
- ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป็ นต้น
- ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
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- หลักการของการบริ หารจัดการ
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Practice-Based Learning)
- ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้างสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
- การมีส่วนร่ วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน
ราชวิทยาลัย เป็ นต้น
๖.๓ การทาวิจัย ขั้นตอนการทางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่ อง
หรื อทา systematic review หรื อ meta-analysis ๑ เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วมงาน
วิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ
แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู ้ าเนิ นงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจยั
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่ งทีต่ ้ องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับผู้ป่วย
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๑. เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั
ตามข้อตกลงโดยเคร่ งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้ แจงผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่ วมวิจยั ต้องให้สาเนา
แก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่ วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
๔. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่ งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๕. หากเกิ ดกรณี อื่นนอกเหนื อการคาดการณ์ ให้รีบปรึ กษาอาจารย์ที่ ปรึ กษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณี ที่ไม่ สามารถปรึ กษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพื้นฐาน
๓ ข้อของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสิ นใจ คือ
๑. การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
กับผูป้ ่ วย
๒. การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
๓. การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริ การทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่ องจากความสามารถในการท าวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่ แพทย์ประจ าบ้านวิสั ญญี วิทยา
ต้องบรรลุตามหลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของการประเมินคุ ณสมบัติผูท้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นภาควิชาฯจึงจัดให้มีอาจารย์
ที่ปรึ กษาหมุนเวียนในการทาวิจยั รับผิดชอบการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านตั้งแต่การเตรี ยม
โครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ เพื่อนาส่ งราชวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ ภาควิชาฯและอาจารย์ที่ รับผิดชอบจะเป็ นผูร้ ายงานชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่ ปรึ กษา และความคื บหน้า
ของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
๙
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
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๑๒
๑๓

สอบโครงร่ างงานวิจยั
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
๑๕
เริ่ มเก็บข้อมูล
๒๑
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
๓๐
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
๓๑
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
๓๓
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่ งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ิข้ นั สุ ดท้าย
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น
ถื อเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจาบ้าน
มี ความประสงค์ดังกล่ าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่ อนว่าจะรั บ
การฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” กรณี น้ ี ผเู ้ ข้าอบรม
จะต้องมีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผูว้ จิ ยั หลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการรั บรองคุ ณวุฒิ
ว.ว. “เที ย บเท่ า ปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมี สิ ท ธิ์ ที่ จะไม่ จ ัดการฝึ กอบรมแบบที่ มี ก ารรั บ รองคุ ณวุ ฒิ
ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตั้งแต่วนั เริ่ มเปิ ดรับสมัครเข้าเป็ น
แพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว.
ให้มีคุณวุฒิดงั กล่ าว แต่มีทรั พยากรจากัด สถาบันสามารถติ ดต่อขอความร่ วมมือจากอาจารย์และทรั พยากร
จากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมี สิทธิ์ ได้รับวุฒิบตั รสาขาวิสัญญีวิทยาแล้ว หากมีความประสงค์
จะให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ดาเนิ นการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตั ร สาขาวิสัญญี
วิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้
ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลกั ษณะดังนี้
๑. ผลงานวิจยั ต้องได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
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พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ รายชื่ อวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการ
ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารนั้นๆ วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ได้แก่
วารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี้
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ;
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุ ณภาพของ TCI และ
อยู่ในฐานข้อมู ล ASEAN Citation Index (ACI) และกลุ่ มที่ ๒ คื อวารสารที่ อยู่ระหว่าง
การปรับปรุ งคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่ นฐานข้อมูล
TCI (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)
- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then
academic search premier)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 BIOSIS (http://www.biosis.org)
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then
H.W.Wilson)
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
 Scopus (http://www.info.scopus.com)
 Social Science Research
Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
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ภาควิชาวิสัญญี วิทยาไม่มีอาจารย์ที่ได้รับวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า ดังนั้น การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านของภาควิชาจึงไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมโดยมีการรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร
(ว.ว.) สาขาวิสั ญญี วิท ยา ให้ “เที ยบเท่ าปริ ญญาเอก” ได้ในระยะเวลา ๕ ปี แรกที่ เปิ ดให้มี การฝึ กอบรม
แต่ ภาควิชาฯ จะเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อให้มี การจัดฝึ กอบรมโดยมี การรั บรองคุ ณวุฒิเที ยบเท่ าปริ ญญาเอก
ในลาดับต่อไป
๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณี ที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า
ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ายชื่ อในคุ ณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่ อตนเอง
แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
การศึ กษา อาจารย์รั บผิดชอบหลักสู ตรการศึ กษา อาจารย์คุมวิทยานิ พนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึ กษาประจ า
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
 ไม่มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” จาก ว.ว.
 ไม่มีอาจารย์ “Ph.D. หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริ ญญาเอก”
ดั ง นั้ นวุ ฒิ บ ัต รฯหรื อหนั ง สื ออนุ ม ัติ ฯ ของท่ า นที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองวุ ฒิ ก ารศึ ก ษานี้
อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
เอกสารประกอบคุณวุฒิของอาจารย์ (ภาคผนวกที่ ๙)
๖.๔ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี
๖.๕ การบริหารจัดการการฝึ กอบรม
๖.๕.๑ ภาควิชามีการจัดกระบวนงานการศึกษาและงานบริ หารหลักสู ตรดังแผนผัง
กระบวนงานการศึกษา
ปัจจัยภายนอก
-ความคาดหวังของบัณฑิตและผูใ้ ช้
- แผนงานปรับปรุ งหลักสู ตร
-มาตรฐานราชวิทยาลัยและ WFME
แผนการศึกษา
- รับสมัครคัดเลือกบุคคล
ปัจจัยภายใน
ภาควิชา
เข้ารับการศึกษา
-แผนยุทธศาสตร์ คณะ มหาวิทยาลัย
- จัดการเรี ยนการสอน
และภาควิชา
-การประเมินผลการศึกษา
-ทรัพยากร
-การประเมินการสอน
-Core competency
-การติดตามบัณฑิต
๖.๕.๒ คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา ซึ่งประกอบด้วย
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๑. ประธานหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และได้รับการรับรอง
จากราชวิทยาลัย
๒. กรรมการในหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ปี
๓. หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านแต่ละชั้นปี
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการประสานงานการบริ หาร
และการประเมินผลสาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม (ภาคผนวก ๑)
๖.๕.๓ สภาวะการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมวิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาได้จดั ไว้
ดังภาคผนวกที่ ๗ อย่างน้อย ร้อยละ ๗๐
ข้ อกาหนดเรื่ องระยะเวลาการฝึ กอบรมและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- การปฏิ บ ต
ั ิ งานนอกเวลาราชการแพทย์ประจาบ้านทุ กคนต้องปฏิ บตั ิ โดยเฉลี่ ยอย่างต่ า ๕ ครั้ ง
ต่อเดื อน โดยมีค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามข้อกาหนดของคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล นอกจากนี้ ภาควิชา
วิ สั ญ ญี วิ ท ยายึ ด หลั ก ความปลอดภัย ของผู ้ป่ วย ดั ง นั้ น เพื่ อ การดู แ ลผู ้ป่ วยอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
แพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบตั ิงาน อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๐:๐๐-๐๘:๐๐ น. ให้งดปฏิบตั ิงานกับผูป้ ่ วย
ในเช้าวันถัดไป
- กรณี ที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี การลาพัก เช่ น การลาคลอดบุ ตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร หรื อ
การถู ก เรี ยกฝึ กก าลัง ส ารองและการศึ ก ษาดู งานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลัก สู ต ร ตามประกาศของ
คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลเรื่ อง หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผูร้ ับการฝึ กอบรม อนุ ญาตให้ลาคลอดได้
ไม่ เกิ น ๖๐ วัน ทั้งนี้ ในการส่ งสอบวุฒิบ ตั รราชวิทยาลัยฯก าหนดให้ผูม้ ี สิ ทธิ เข้าสอบเพื่ อวุฒิบ ตั รต้องผ่าน
การฝึ กอบรมในหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการฝึ กอบรม จึงอาจต้องมีการฝึ กอบรมทดแทน
- ในกรณี ที่ระยะเวลาในการฝึ กอบรมไม่เกินร้ อยละ ๘๐ ไม่สามารถส่ งสอบวุฒิบต
ั รตามเวลาที่กาหนด
จาเป็ นต้องฝึ กอบรมเพิ่มเติม
- ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วย เรี ยนรู ้มีระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จาเป็ น
ต้องฝึ กอบรมเพิม่ เติม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
การประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิ การวิเคราะห์
และประมวลข้อมูลแบบองค์รวม ทักษะและเจตคติ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจึงต้องเก็บข้อมูล การฝึ กอบรมของตนเอง
ร่ วมกับภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาใน portfolio เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง
๖.๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
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ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยากาหนดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรมครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่อฝส.กาหนดโดยอาจารย์ (ภาคผนวกที่ ๕)
ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมจะได้รั บการประเมิ นระหว่างการเรี ยนและการปฏิ บ ตั ิ งานประจ าวันโดยคณาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ซึ่งวิธีการประเมินใช้การซักถาม การสังเกต การทา case discussion และการทาแบบทดสอบตาม EPA
มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผา่ น)
ภาควิชาฯ จะจัดให้มีการสอบประจาปี ๓ รู ปแบบ ได้แก่
๑.การสอบภาคทฤษฎี โดยมี เกณฑ์ผ่านการประเมิ นมากกว่าร้ อยละ ๖๐ กาหนดให้มีการสอบประเมิ นผล
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี กรณี ที่ผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ ๖๐ สามารถขอสอบซ้ าได้ ๒ ครั้ง
๒.การสอบภาคปฏิ บ ตั ิ โดยก าหนดให้ ผู เ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมได้รั บการประเมิ น EPA จากการปฏิ บ ัติ งาน
ทุก ๒ สัปดาห์ซ่ ึ งต้องผ่านการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไปตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัยฯ สามารถขอสอบ EPA ได้ต้ งั แต่
เดื อน เมษายน-มิ ถุ นายน ชั้นปี ที่ ๑ และ ๒ กรณี ที่ สอบไม่ ผ่านจะมี การซ้ าชั้น โดยจะให้ ปฏิ บ ัติ งานอยู่ ในหน่ วย
ที่กรรมการกาหนดจนกว่าจะสอบผ่าน ส่ วนชั้นปี ที่ ๓ ไม่ส่งสอบวุฒิบตั ร
กรณี ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมต้องการอุ ทธรณ์ ผลการประเมิ น หรื อมี ขอ้ สงสัยในขั้นตอนการประเมิ นสามารถ
อุทธรณ์ผลได้ตามขั้นตอนของภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา (ภาคผนวกที่ ๑๐)
๓. การประเมินความประพฤติ อาศัยการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ ในกรณี ที่ มี ก ารประพฤติ ผิ ดระเบี ย บจะมี ก ารด าเนิ นการลงโทษโดยพิ จารณาจาก
คณะกรรมการฝึ กอบรมของภาควิชาวิสัญญีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยใช้กฎระเบียบของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาลว่าด้วยวินยั และบทลงโทษ ซึ่ งอาจมีผลตั้งแต่ พักการเรี ยน ถึงยุติการอบรม
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วย: portfolio
ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมต้องทาแฟ้ มสะสมผลงานร่ วมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในการรวบรวมข้อมูล บันทึ ก
ข้อมู ลร่ วมกันเพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาการฝึ กอบรมโดยมี อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
จะจัดเตรี ยม electronic portfolio ตามที่ราชวิทยาลัยฯกาหนดในแต่ละปี การศึกษา สาหรับการบันทึกข้อมู ลในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลใน portfolio ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยาก าหนดให้ มี เ ป้ า หมายและระยะเวลาในการด าเนิ น การวิ จ ั ย ตามข้ อ ก าหนด
ของราชวิทยาลัยฯโดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องดาเนิ นการตามระยะเวลาที่กาหนดและส่ งผลงานการวิจยั ได้ทนั ตาม
ระยะเวลาของการฝึ กอบรม
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มิติที่ ๕ การร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสัญญี
การเข้า ร่ วมประชุ มวิ ชาการทางวิ สั ญญี วิ ทยาผู เ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมประชุ ม วิ ชาการ
ทางวิสัญญีที่จดั โดยราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และสามารถขอเข้าร่ วมประชุ มวิชาการทางวิสัญญีที่จดั โดย
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลและสถาบันหลักอื่นๆ ที่ให้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านได้อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดย
คณะกรรมการฝึ กอบรมมีหน้าที่ในการประสานงาน และแจ้งแก่ผเู ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม
มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จาก counseling และ anesthesia non-technical skills workshop
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยากาหนดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องได้รับการอบรม counseling และ anesthesia nonclinical skills workshop และต้องผ่านการประเมินหลังการอบรม
มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills
โดยอาจารย์และผูร้ ่ วมงาน
มีการวัดเจตคติและความเป็ นมืออาชีพในสาขาวิสัญญี ดังนี้
๑. ผ่านการประเมินตามแบบประเมินภาคปฏิบตั ิองค์รวม EPA ซึ่งจะมีเครื่ องมือวัด
ความเป็ นมืออาชีพและ Non -technical Skill รวมอยูด่ ว้ ย และใช้การประเมิน Team & Professionalism
๒. ไม่มีการร้องเรี ยนเรื่ องพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา ตามประกาศ ๓๔/๒๕๕๕
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติที่ ๑-๖ ทั้งรายบุคคล
และรายสถาบัน แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
เมื่อผ่านการประเมินตามลาดับชั้นปี จะมีผลนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
๒. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมรับทราบซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
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สรุ ป: แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ตามสั ปดาห์ ทฝี่ ึ กอบรมในแต่ ละปี การศึกษา) และเกณฑ์ ผ่านการประเมิน
กิจกรรมที่

๑

๒

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการสังเกตในสถานการณ์จริ ง
- EPA(selected activity) ๑-๑๗
(สอบซ่อมได้ ๒ ครั้ง)
การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาคทฤษฎี อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ และใบประเมินการปฏิบตั ิงานที่หน่วย
เวชบาบัดวิกฤต

สัปดาห์ ทปี่ ระเมิน

๒-๕๒

๕-๕๒

เกณฑ์ ผ่าน

EPA ต้องได้ระดับ ๓
การเข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ ๘๐
ผลประเมินปฏิบตั ิงานผ่าน

๓

- การสอบข้อเขียน MCQ MEQ OSCE Essay
- การสอบปากเปล่า
(สอบซ่อมได้ ๒ ครั้ง)

๔

-การสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
-การประเมินนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและ อภิปรายปั ญหา
ในกิจกรรมวิชาการ

๕

-แบบติดตามการดาเนินงานวิจยั ตามเป้ าหมาย
และเวลา

๑๒-๕๒

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
ใน portfolio

๖

-แบบประเมิน Team & Professional

๕-๕๒

ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๐

๗

- แบบประเมิน ANTS
(Anesthesia non-technical skills)

๕-๕๒

หัวข้อการสื่ อสาร
ได้ ระดับ ๓

๕-๕๒

เข้าร่ วมกิจกรรม ๑๐๐%

๘

การเข้าร่ วมกิจกรรม
- CPR
- ANTS
- Counselling
- จริ ยธรรมการวิจยั ในคน
- จริ ยธรรมทางการแพทย์

๒๒-๒๖
๖-๘,
๑๗-๒๐, ๓๘-๔๒,

คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยลบ ๑
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Mean -๑SD )
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐

๑-๔๘

หมายเหตุ :- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นเกณฑ์เมื่อผ่านครบทั้ง ๘ กิจกรรม
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะสามารถสอบซ่อมได้ ๒ ครั้ง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ยกเว้น การเข้ากิจกรรม
ทางวิชาการ จะต้องสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่ภาควิชากาหนด กรณี ที่สอบซ่ อมไม่ผา่ นจะถือว่าซ้ าชั้น
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๖.๖.๒ การเลื่อนชั้นปี ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดในข้อ ๖.๖.๑ มิติที่ ๒
ตามระดับขั้นการประเมินเพื่อการพิจารณาเลื่อนชั้นปี ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
ในกรณี ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่ง ภาควิชาฯได้กาหนดแนวทางการดาเนินการดังนี้
๑. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมขอสอบซ้ าได้ตามข้อกาหนดตามมิติที่ ๒
๒. กรณี ไม่ผา่ นการสอบซ้ า คณะกรรมการดูแลหลักสู ตรส่ งผลการสอบประเมินแก่ประธานหลักสู ตร
เพื่อร่ วมพิจารณาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นการเลื่อนชั้น
๖.๖.๓ การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา
(ภาคผนวกที่ ๖)
(๑) คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
- สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
(๒) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
- บทความงานวิจยั พร้อมส่ งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
- เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย
- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั ๒ ส่ วน คือ
๑. ปรนัย (multiple choice question; MCQ)
๒. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ)
- ประเมินภาคปฏิบตั ิประกอบด้วย
๑. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
๒. ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio)
- การสอบปากเปล่า
- การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรื อ
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยา
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
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- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี ในกรณี ที่มีตน้ สังกัด
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี และผ่านการใช้ทุน ๑ ปี กรณี ที่เป็ นผูส้ มัครอิสระ
๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) ภาควิชาได้จดั ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้
๑.๑ แพทย์หญิงสุ จารี ย ์ ภู่พิพฒั น์ภาพ
๑.๒ แพทย์หญิงพรสิ ริ วรรณดิลก
๑.๓ นายแพทย์ปิยศักดิ์ วิทยาบูรณานนท์
๑.๔ แพทย์หญิงชมพูนุท ปธนสมิทธิ์
๑.๕ แพทย์หญิงเกศลมัย สายแวว
เกณฑ์การคัดเลื อกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมพิจารณาโดยข้อก าหนดตามเกณฑ์แพทยสภาและการประเมิ นร่ วม
ตามข้อกาหนดดังภาคผนวกที่ ๘ การให้คะแนนในการประเมิน คณะกรรมการประเมิ นตามหัวข้อที่กาหนด และส่ ง
เอกสารการประเมินของผูส้ มัครเพื่อรวบรวมคะแนน ผูส้ มัครที่ได้คะแนนสู งสุ ดจะได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
๒) การคัดเลื อกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ภาควิชายึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้น เมื่อได้
รายชื่ อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะมีการประกาศแก่ที่ประชุ มภาควิชาฯ และกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของภาควิชาสามารถดูผล
การประเมินได้ก่อนการประกาศผลการคัดเลือก
๗.๓ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วน
ปี ละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ๑ คน ที่กาหนด
ดังตารางต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชั้ นปี ละ ต่ อ จานวนอาจารย์
งานบริการ
ผู้ให้ การฝึ กอบรม (ราย/ปี )
๑:๒
๒:๔
๓:๖
๔:๘
๕:๑๐
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
๒๕๐
๕๐๐
๗๕๐
๑๐๐๐ ๑๒๕๐
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรื อ
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
นอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐ ๒๕๐
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐ ๒๕๐
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ภาควิชา ฯ จึงมีแผนการเปิ ดให้มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในปี การศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๓ คน
๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
- ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
- ประธานคณะกรรมการต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านวิสัญญีวทิ ยาอย่างน้อย ๕ ปี
ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุ มตั ิเพื่อแสดงความรู ้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบตั ิงานด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั ร
หรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้องมีจานวนอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมปฏิ บตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
๑ คน หากมี จ านวนอาจารย์ผู ้ใ ห้ ก ารฝึ กอบรมเต็ ม เวลาไม่ พ อ อาจให้ มี อาจารย์แบบไม่ เต็ ม เวลาได้โดย
มีขอ้ กาหนดดังนี้
๘.๒.๒.๑ จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนอาจารย์เต็มเวลา
๘.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระงาน
อาจารย์เต็มเวลา
๘.๒.๓ กาหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ ได้กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับ พัน ธกิ จ ของแผนการฝึ กอบรม/หลัก สู ต ร ระบุ คุ ณ สมบัติ ข องอาจารย์ผู ้ใ ห้ ก ารฝึ กอบรมที่ ชั ด เจน
โดยครอบคลุ มความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
รายชื่ออาจารย์ในภาควิชาฯ พร้อมคุณวุฒิการศึกษา (ภาคผนวกที่ ๙)
๘.๒.๔ การระบุหน้ าทีค่ วามรั บผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลกาหนดให้สัดส่ วนการปฏิ บตั ิงานของอาจารย์ตามพันธกิ จเป็ น ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริ การ ด้านการศึกษา ด้านการวิจยั ด้านการบริ หารและด้านการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม
เป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ ๓๕:๓๕:๒๐:๕:๕ โดยภาระงานดังกล่ าวจะได้รับการประเมิ นสมรรถนะรายบุ คคล
ทุก ๑ ปี
๘.๒.๕ ระบบพัฒนาอาจารย์
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ระบบพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาฯ ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาด้านการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลได้กาหนดให้อาจารย์แพทย์มีหน้าที่ในการ
ให้บริ การทางวิสัญญีวิทยา ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยฯ และศึกษาเพิ่มเติมด้านวิสัญญีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ศึกษาเพิ่มเติมระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิสัญญีวทิ ยาหรื อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. การพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกาหนดให้อาจารย์แพทย์ตอ้ งเข้าร่ วม
อบรมหลักสู ตรแพทยศาสตร์ ศึกษาใน ๒ ระดับคือ
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ข้ นั พื้นฐานสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
การจัดฝึ กอบรมให้แก่อาจารย์แพทย์ปีการฝึ กอบรมละ ๑ ครั้ง
๒.๒ การพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ ศึกษาขั้นสู งสาหรับอาจารย์แพทย์ปัจจุบนั ทั้งก่อนปริ ญญาและหลัง
ปริ ญญาเดือนละ ๑ ครั้ง
๘.๒.๖ การคงสั ดส่ วนของอาจารย์ ต่อผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ในกรณี ที่สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุ มตั ิไว้ ภาควิชาฯจะกาหนดให้
มี การประชุ มคณะกรรมการฝึ กอบรมเพื่ อประเมิ นจ านวนผู เ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมที่ เหมาะสมตามสั ดส่ วน
ที่ ก าหนดโดยคณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมของราชวิ ทยาลัย ฯ และแจ้ง แก่ ที่ ป ระชุ ม ภาคเพื่ อคงคุ ณภาพ
การฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๙.๑ ภาควิชาฯ มีสานักงานภาควิชาฯ ซึ่งเป็ นห้องพักอาจารย์ และสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอน มีห้องสอน
ภาคทฤษฎี และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอยูท่ ี่อาคารผ่าตัดชั้น ๕
๙.๒ งานบริ การระงับความรู ้สึก จานวนเฉลี่ย ๒๐ หน่วยบริ การต่อวัน ซึ่ งหน่วยบริ การส่ วนใหญ่อยูใ่ นอาคาร
ผ่าตัดชั้น ๕ นอกจากนี้ ยังให้บริ การที่ อาคารผ่าตัดชั้น ๔ ในหน่ วยส่ องกล้อง ๒ หน่ วย อาคารสู ติกรรม
๔ หน่ วย อาคารเพชรรัตน์ช้ นั ๓ จานวน ๒ หน่ วย และในเดื อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาคารเพชรรัตน์ช้ นั ๕
จะเปิ ดบริ การเพิ่ม จานวน ๑๐ หน่วย นอกจากนี้การบริ การทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัดได้เปิ ดบริ การแก่ ภาควิชา
รังสี วิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยจะมีอุปกรณ์ ในการระงับความรู ้สึกและเฝ้ าระวังครบตามมาตรฐาน
ทุ ก หน่ ว ยบริ การ และยัง มี อุ ป กรณ์ ที่ ท ั น สมั ย เป็ นความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เช่ น Ultrasound,
Transesophageal echocardiography และมี Airway Instrument อื่นๆ เพื่อสนับสนุ นให้การบริ การระงับ
ความรู ้ สึกมีความปลอดภัยมากขึ้น มี Siman manikin และ Airway manikin สาหรับสอนและฝึ กปฏิ บตั ิก่อน
ปฏิ บตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง เพื่อเอื้ออานวยต่อการเรี ยน การสอนและการวิจยั คณะแพทย์ฯ มีการติดตั้ง WIFI ๓๐๐
จุ ด สามารถค้นคว้า และศึ ก ษา ณ ทุ ก หน่ ว ยงานบริ ก าร ห้ องพัก แพทย์ป ระจ าบ้า น ห้ อ งสมุ ด และห้ อ ง
คอมพิวเตอร์
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๙.๓ การดู แลผูป้ ่ วยวิกฤต สาหรั บผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมจะได้มีการหมุ นเวียนไปยังหน่ วยเวชบาบัดวิกฤต
ซึ่ งภาควิชาเป็ นกรรมการร่ วมในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด รวมทั้งผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้เรี ยนรู ้
เพิ่มเติมจากหน่วย HDU ของภาควิชาฯ ที่จะเปิ ดบริ การในเดือนตุลาคมปี ๒๕๖๒
๙.๔ ภาควิชาฯ มี การปฏิ บ ตั ิ งานแบบสหสาขาวิชาชี พ ซึ่ งต้องมี การท างานร่ วมกันกับศัลยแพทย์ แพทย์
ประจาบ้าน พยาบาลวิสัญญีและพยาบาลในหน่วยบริ การต่างๆ
๙.๕ ภาควิชาฯ ได้จดั การเรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ ฯ และแพทย์ประจาบ้านสาขา
อื่นๆ ดังนั้น ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจึงจะได้ฝึกการประยุกต์ความรู ้ พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม และถ่ายทอดข้อมูลสู่ ผอู ้ ื่น
๙.๖ ภาควิชาฯ จัดช่วงเวลาในการทาวิจยั แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยมีอาจารย์แพทย์เป็ นผูส้ นับสนุนการวิจยั
ซึ่ งคณะแพทยศาสตร์ ฯมีหน่วยวิจยั เพื่อให้คาปรึ กษาในการจัดทาวิจยั เพื่อการบูรณาการความรู ้สู่การวิจยั
๙.๗ ภาควิชาฯ เข้าร่ วมในคณะกรรมการแพทยศาสตร์ ของคณะ และได้รับการตรวจประเมินเพื่ อพัฒนา
ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา จึงมีการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ และพร้ อมในการส่ งอาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่ วมอบรมการดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
๙.๘ การฝึ กอบรมในสถาบันอื่ น ๆ ในประเทศผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมจะต้อ งเข้ารั บการฝึ กอบรมเพิ่ มเติ ม
ในสถาบันที่ ภาควิชาฯ กาหนดให้เป็ นสถานฝึ กอบรมร่ วม ในการดู แลผูป้ ่ วยเด็ ก ผูป้ ่ วยอุ บ ตั ิ เหตุ และการระงับปวด
ดัง แสดงในหลัก สู ต รข้า งต้น ส่ ว นการฝึ กอบรมในต่ า งประเทศผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมจะต้อ งแจ้ง แก่
คณะกรรมการฝึ กอบรมก่อนขอไปอบรมดูงานล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา ๖ เดือน
๙.๙ การโอนผลการฝึ กอบรมไปยังสถาบันอื่ นเป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช ซึ่ งไม่สามารถโอนย้ายหลักสู ตรการฝึ กอบรมได้
การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ภาควิชาฯด าเนิ นการให้ แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ ประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรทุ กปลายปี
การศึกษาโดยครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนิ นงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสาธารณสุ ข
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- สถาบันฯร่ วม
- ข้อควรปรับปรุ ง
นอกจากนี้ยงั มีแผนดาเนินการหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานจากนายจ้างหรื อผูใ้ ช้
บัณฑิต และวิสัญญีแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ทางานประมาณ ๖ เดือนถึง ๑ ปี เพื่อใช้ใน
การประเมินการฝึ กอบรม/หลักสู ตรร่ วมด้วย
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หลังจากได้ขอ้ มูลการประเมินหลักสู ตร ภาควิชาจะนาเข้าประชุมในคณะกรรมการฝึ กอบรมและ วิเคราะห์สรุ ป
เป็ น ข้อดี และ ข้อควรปรับปรุ งนาเสนอในที่ประชุ มอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านเพื่อการพัฒนาในอนาคตทุกปลายปี
การศึ กษา และจัดให้มี การทบทวนและพัฒนาคุ ณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะเวลา ทุ ก ๕ ปี เพื่ อปรั บปรุ ง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ท นั สมัยอยู่เสมอ ปรั บปรุ งแก้ข ้อบกพร่ องที่ ตรวจพบ มี ข้อมู ลอ้างอิ ง แจ้งผลการ
ทบทวน และการพัฒนาให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน
/ พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ ทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- ภาควิชาฯมีแผนการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่
การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด
การประเมิ นผล และผลลัพ ธ์ ข องการฝึ กอบรมที่ พึ งประสงค์ การออกเอกสารที่ แสดงถึ งการส าเร็ จ
การฝึ กอบรมในแต่ละระดับเมื่อจบการฝึ กอบรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
จะเป็ นผูอ้ อกประกาศนี ยบัตรรับรองการสาเร็ จการฝึ กอบรมในเบื้องต้นที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดง
การผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
- ภาควิชาฯ กาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรให้ สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรมให้แก่ คณะกรรมการการศึ กษาหลังปริ ญญา
เป็ นผูท้ บทวนและวางแผน
- ภาควิ ช าฯ มี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านและมี ความเชี่ ย วชาญที่ เหมาะสม เพื่ อสนับสนุ นการด าเนิ นการ
ของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- ภาควิชาฯ จัดให้มี ให้มี จานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และหน่ วยงานสนับสนุ น ด้านอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มีการประเมินสถาบันฝึ กอบรมและมีการประกันคุณภาพ
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องดังนี้
๑๓.๑. การประกันคุ ณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรม โดยวางแผนให้มี การจัดระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในทุกปี
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๑๓.๒. การประกันคุ ณ ภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้องได้ รั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
สาขาวิสัญญีวิทยา
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาวิสัญญีวทิ ยา วาระปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
แพทย์หญิงสุ จารี ย ์ ภู่พิพฒั น์ภาพ
ประธาน
แพทย์หญิงพรสิ ริ

วรรณดิลก

กรรมการ

แพทย์หญิงชมพูนุท ปธนสมิทธิ์

กรรมการ

แพทย์หญิงธนาวดี ธีรัชฌานันท์
กรรมการ
แพทย์หญิงเกศลมัย สายแวว
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ละ ๑ คน
โดยหน้ าทีก่ ารปฏิบัติงานมีดังต่ อไปนี้
๑. แพทย์หญิงสุ จารี ย ์ ภู่พิพฒั น์ภาพ
๑.๑ วางแผนตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล
๑.๒ ติดตามกากับดูแลเพื่อให้ได้ผลตามเป้ าหมาย นาผลมาวิเคราะห์และนากลับไปปรับปรุ งผลงาน
๑.๓ ร่ วมพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๑.๔ ดูแลสนับสนุนกิจกรรมแพทย์ประจาบ้าน
๑.๕ ร่ วมดูแลโครงการ Simulation และ Anesthesia Non-technical Skill
๒. แพทย์หญิงพรสิ ริ วรรณดิลก
๒.๑ เป็ นอาจารย์ประจาชั้นปี ๑
๒.๒ สื่ อสารกับอาจารย์และแพทย์ประจาบ้าน อาจารย์ กรรมการบริ หารของภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาและคณะ
๒.๓ ดูแลข้อสอบและการจัดสอบ OSCE
๒.๔ ดูแลโครงการพัฒนาแพทย์ประจาบ้าน
๒.๕ จัดตารางการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านทุกปี การศึกษา
๒.๖ ร่ วมพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๓. แพทย์หญิงชมพูนุท ปธมสมิทธ์
๔.๑ เป็ นอาจารย์ประจาชั้นปี ที่ ๒
๔.๒ ดูแลความเสี่ ยงทางการศึกษาของแพทย์ประจาบ้าน
๔.๓ ดูแลข้อสอบและการจัดสอบ Oral
๔.๔ จัดตาราง Academic Activity
๔. แพทย์หญิงธนาวดี ธีรัชฌานันท์
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๔.๑ เป็ นที่ปรึ กษาจัดการพัฒนาแก้ไข มคอ.
๔.๒ ร่ วมพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๕. แพทย์หญิงเกศลมัย สายแวว
๕.๑ เป็ นอาจารย์ประจาชั้นปี ที่ ๓
๕.๒ จัดตารางการปฏิบตั ิงานแพทย์ประจาบ้านทุกปี การศึกษา
๕.๓ กรรมการดูแลการจัดสอบ MCQ และ OSCE
๕.๔ ร่ วมพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๕.๕ ประสานงานและติดตามกิจกรรมจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
๖. ตัวแทนแพทย์ประจาบ้าน
๖.๑ เข้าร่ วมประชุมพิจารณาการจัดหลักสู ตร และการเรี ยนการสอนแพทย์ประจาบ้าน
๖.๒ ร่ วมพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน

34

ภาคผนวกที่ ๒
เกณฑ์ การเปิ ดหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา
๑. เกณฑ์ ทั่วไป
ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช ก าหนดให้หลักสู ตร
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้องมี คุ ณสมบัติ ตามเกณฑ์ ท ั่วไปที่ ระบุ ไ ว้ใ นข้อบังคับของแพทยสภาว่ าด้วยการเสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรม
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา
๒. เกณฑ์ เฉพาะ
ภาควิ ช าฯ ขอเปิ ดการฝึ กอบรมสาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา โดยผ่ า นการรั บรองจากราชวิ ท ยาลัย วิ สั ญญี แพทย์
แห่ งประเทศไทย โดยมี สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ จานวนและการกระจายผูป้ ่ วย มาตรฐานการให้บริ การ และผูใ้ ห้
การฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิ สั ญญี วิ ทยาก าหนด โดยความเห็ นชอบ
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้
๒.๑. มีสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์ ทเี่ พียงพอสาหรับงานบริการ และการฝึ กอบรม
ภาควิชามีการบริ การทางวิสัญญีให้แก่ภาควิชาต่างๆ โดยมีจานวนห้องผ่าตัดแบ่งตามหน่วยงานดังนี้
ตึก – ชนิดการผ่าตัด / การบริ การ
ตึกผ่าตัดชั้น ๔ ( ศูนย์ส่องกล้อง)
ตึกผ่าตัดชั้น ๕ (ศัลยกรรม)
ตึกผ่าตัดชั้น ๖ (ออร์ โธปิ ดิกส์ ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด)
ตึกผ่าตัดสู ติกรรม
ตึกเพชรรัตน์ ชั้น ๓
(Cardiac catheterization, Neurological intervention)
ตึกมหาวชิราวุธชั้น ๒ (CT)
อาคาร MRI
หอผูป้ ่ วยวิกฤต ตึกผ่าตัดชั้น ๔
หอผูป้ ่ วยวิกฤต ตึกเพชรรัตน์ช้ นั ๔
หอผูป้ ่ วยวิกฤต ตึกเพชรรัตน์ช้ นั ๗
ตึกเพชรรัตน์ช้ นั ๕(แผนเปิ ดบริ การปี ๒๕๖๒)

จานวนห้องผ่าตัด / การบริ การวิสัญญี
๒
๗
๗
๔
๒
๑
๑
๙
๗
๑๐
๑๐
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๒.๒. มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมทีเ่ หมาะสม
ภาควิชาฯ มีแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบตั ร และหนังสื ออนุ มตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยาจากแพทยสภาจานวน ๑๓ คน และมีประธานการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานทางด้านวิสัญญีวิทยา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ดังตารางแสดง
ลาดับ
ที่

รายนามอาจารย์ แพทย์

๑

อาจารย์ สุ จารี ย ์ ภู่พิพฒั น์ภาพ

๒

อาจารย์ พรสิ ริ วรรณดิลก

๓

อาจารย์ พลอยนภัส ลิ้มพันธ์อุดม

๔

อาจารย์ ปิ ยศักดิ์ วิทยาบูรณานนท์

๕

อาจารย์ ชมพูนุท ปธนสมิทธิ์

๖

อาจารย์ ศิริพร ศิระเกล้า

๗

อาจารย์ ธนาวดี ธีรัชฌานันท์

คุณวุฒิ

พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) ,
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และ
ทรวงอก)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา),
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว.(เวชบาบัดวิกฤต),
พบ., ป. ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา),
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา),
Cert. Anesth, Training in Pain
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) ,
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และ
ทรวงอก)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,

วันบรรจุ
(ระยะเวลาบรรจุ
ถึง ๓๑ ต.ค.
๒๕๖๑)

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

๑ ก.พ. ๒๕๕๑
(๑๐ปี ๘ เดือน)

๑๓

๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๐ ปี ๕ เดือน)

๑๑

๑ ก.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๑ เดือน)

๘

๑ มิ.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๔ เดือน)

๘

๘ พ.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๕ เดือน)

๗

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗

๒ ก.ค. ๒๕๕๐

๗

วิสัญญี
(ปี )
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๘

อาจารย์ เกศลมัย สายแวว

๙

อาจารย์ รัชยา วีระยุทธวัฒนะ
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๑ -๓๐ มิ.ย. ๖๓)

๑๐

อาจารย์ ปรัชญ์วไิ ล นุชประมูล
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๐ -๓๐ มิ.ย. ๖๒)

๑๑

อาจารย์ สุ กานดา เจนจรัตน์

๑๒

อาจารย์ วิรชัช สนัน่ ศิลป์

๑๓

อาจารย์ กรกนก ยุวพัฒนวงศ์

๑๔

อาจารย์วนัชพร สุ จริ ตธรรม

๑๕

อาจารย์ ศิถี ชุมทอง

๑๖

อาจารย์ภิญญดา พิสุทธิ์ เจริ ญ

ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
Clinical fellowship on
neuroanesthesia
of Mainz Germany
อ.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.
(ลาศึกษาวิสัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒)
พบ.
(ลาศึกษาวิสัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒)

(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๑ ก.พ. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๘ เดือน)

๗

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๕ เดือน)

๔

๑ ต.ค. ๒๕๕๗
(๔ ปี ๑ เดือน)

๔

๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(๕ ปี ๔ เดือน)

๑.๕

๓ ก.ค. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๓ เดือน)

๑.๕

๑ ก.ค. ๒๕๕๗
(๔ ปี ๓ เดือน)

๐.๕

๑ ต.ค. ๒๕๖๑
(๑ เดือน)

๐.๕

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘
( ๓ปี ๓ เดือน)

๐

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๔ เดือน)

๐
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๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้ สึกสาหรับการผ่ าตัด จานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม
เกณฑ์การรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามมาตรฐานการฝึ กอบรม
จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชั้ นปี ละ ต่ อ จานวนอาจารย์
งานบริการ
ผู้ให้ การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๑:๒
๒:๔
๓:๖
๔:๘
๕:๑๐
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
๒๕๐
๕๐๐
๗๕๐
๑๐๐๐ ๑๒๕๐
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรื อ
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
นอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐ ๒๕๐
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐ ๒๕๐
ภาควิชาฯ มีปริ มาณงานบริ การทางวิสัญญีดงั นี้
ลาดับที่

จานวนหัตถการ/ภาระงานบริการ (ครั้ง)

พ.ศ.
๒๕๕๘

พ.ศ.
๒๕๕๙

พ.ศ.
๒๕๖๐

๑

การบริ การทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสาหรับผูป้ ่ วยใน

๗,๖๒๖

๗,๙๐๑

๘,๔๒๘

๒

การบริ การทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสาหรับผูป้ ่ วยนอก

๒๖

๓๒

๒๔

๓

การบริ การทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

๑๙๒

๒๐๑

๒๒๑

๔

การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วย elective

๕,๗๑๘

๕,๗๕๐

๖,๑๔๙

๕

การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วย emergency

๑,๙๓๔

๒,๑๘๓

๒,๓๐๔

๖

การบริ การทางวิสัญญีท้ งั หมด

๗,๘๔๔

๘,๑๓๔

๘,๖๗๔

๗

การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม

๑,๐๐๒

๑,๑๗๙

๑,๒๙๕

๘

การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดเฉียบพลัน

๐

๐

๘๒

๙

การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดเรื้ อรัง

๐

๐

๔๑๒

จากข้อมูลการบริ การดังตารางแสดง ภาควิชาฯ มีแผนการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในปี การศึกษา ๒๕๖๒
เป็ น จานวน ๓ คน
๒.๔. ห้ องปฏิบัติการ/หน่ วยงานสนับสนุน
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คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลและภาควิชาฯมีห้องปฏิบตั ิการที่สามารถให้การสนับสนุนในการฝึ กอบรม
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รวมทั้งมีหน่วยวิจยั ที่สามารถสนับสนุ นและรองรับงานวิจยั ได้
๒.๕. ห้ องสมุดและระบบบริ การเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและภาควิชาฯ มีบริ การห้องสมุดและเวชสารสนเทศที่พร้อมสาหรับ
การฝึ กอบรม เป็ นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์
๒.๖. มีกจิ กรรมวิชาการ
ภาควิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมวิชาการ ได้แก่
๑. การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๔ ครั้ง ได้แก่ journal club, interesting
case, morbidity and mortality conference, topic review เป็ นต้น
๒. การประชุมร่ วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๔. สนับ สนุ นให้ แพทย์ผู เ้ ข้าฝึ กอบรมไปร่ วมประชุ มวิชาการที่ จ ัดโดยสถาบันหลัก อื่ นๆ ที่ ไ ด้รั บ
การรับรองโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมวิชาการภายในภาควิชาฯ สาหรับแพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวทิ ยา
- Interdepartment conference – วันพุธ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน
- Topic review – วันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน
- Interesting case – วันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
- M&M conference – วันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
- Journal – วันพุธ, ศุกร์ อื่นๆ ของเดือน
- Staff-resident meeting - วันพุธ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
Resident ๑-๓ ทา activity ๕ ครั้ง/ปี แบ่งเป็ น
- Interdepartment conference ๑ ครั้ง
- Topic review ๑ ครั้ง
- Interesting case ๑ ครั้ง
- M&M conference ๑ ครั้ง
- Journal ๑ ครั้ง
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ตารางนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการภายในภาควิชาวิสัญญีสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน
จันทร์
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

อังคาร พุธ (13.00-14.00 น.)
Interdepartment
conference/
Acute pain conference/
Research progression day/
SDL/
Journal (staff)
Morning report
Journal (resident)
Staff & Resident meeting

พฤหัส
บดี

ศุกร์ (8.00-9.00 น.)
Topic review

Interesting case
Journal (resident)
Morbidity & Mortality
conference

๓. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล ได้จดั ทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยขออนุ มตั ิ
จากแพทยสภา และราชวิ ท ยาลัย วิ สั ญญี แพทย์แห่ ง ประเทศไทยเพื่ อเปิ ดการฝึ กอบรมและขอเป็ นสถาบันหลัก
ในการฝึ กอบรมโดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร หรื อเป็ นเวลา
ไม่ต่ากว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสู ตร
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ภาคผนวกที่ ๓
เนื้อหาสั งเขปของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านเพื่อหนังสื อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้องครอบคลุมเนื้ อหา ดังต่อไปนี้
I BASIC SCIENCES ประกอบด้วย
1. Anatomy
1.1. Respiratory system
1.1.1. Nose
1.1.2. Pharynx : subdivisions, innervations
1.1.3. Larynx
1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages
1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis
1.1.3.3. Differences between infant and adult
1.1.4. Trachea : structures and relationships in neck and chest
1.1.5. Lungs : divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary circulation,
microscopic anatomy
1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles
1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, cardiac conduction
system, blood supply of other major organs
1.3. Nervous system
1.3.1. Brain : major nuclei and pathways, respiratory center, cerebral circulation, circle of Willis,
venous drainage
1.3.2. Spinal cord and spine : variations in vertebral configurations, spinal nerves, blood supply
1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions
1.3.5. Parasympathetic : location of ganglions
1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx
1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures

41

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

2.3.1.3.2.

Autoregulation : normal, altered, and abolished
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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
2.3.4.2. Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses,
termination of action
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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
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
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2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems
2.6.5. Effects of electrolytes imbalance
2.6.6. Glucose requirement
2.7. Endocrine system
2.7.1. Hypothalamus, pituitary
2.7.2. Thyroid, parathyroid
2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex
2.7.4. Pancreas
2.8. Hematological system
2.8.1. Hematopoiesis
2.8.2. Coagulation system
2.9. Temperature Regulation
2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral
2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point
2.9.3. Heat production and conservation
2.9.4. Heat loss : mechanisms
2.9.5. Body temperature measurement : sites, gradients
2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation
2.10. Metabolic responses to surgery
3. Pharmacology
3.1. General Concepts
3.1.1. Pharmacokinetics : protein binding, partition coefficients, pKa, ionization, tissue uptake,
bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action
3.1.2. Pharmacodynamics : mechanism of drug actions, effect on organ systems
3.1.3. Pharmacogenomics
3.1.3.1. Pharmacogenetics : pseudocholinesterase deficiency, malignant hyperthermia
(including diagnosis and therapy)
3.1.4. Drug interaction:

47

3.1.4.1. Mechanism
3.1.4.2. Common drug interaction in anesthesia
3.1.5. Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid
3.2. Anesthetics – gases and vapors
3.2.1. Physico-chemical properties : solubility, partition coefficient, vapor pressure, boiling point,
preservatives, flammability
3.2.2. Mechanism of action, minimum alveolar concentration, anesthetic target sites
3.2.3. Uptake and distribution
3.2.3.1. Uptake and elimination curves (effect of ventilation, circulation, anesthetic systems)
3.2.3.2. Concentration effect
3.2.3.3. Second gas effect
3.2.3.4. N2O and closed spaces
3.2.4. Effects on central nervous system
3.2.4.1. Anesthetic effects on cerebral blood flow and metabolism
3.2.4.2. Depth of anesthesia
3.2.4.2.1.

Stages and signs

3.2.4.2.2.

Monitors: EEG, BIS, entropy

3.2.4.2.3.

Awareness during anesthesia

3.2.5. Effects on cardiovascular system
3.2.6. Effects on respiratory system
3.2.7. Effects on neuromuscular function
3.2.8. Effects on renal function
3.2.9. Effects on hepatic function
3.2.10. Effects on hematologic and immune systems
3.2.11. MAC : factors affecting MAC
3.2.12. Biotransformation, toxicity
3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards
3.2.14. Comparative pharmacodynamics
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3.2.15. Adverse effects : MH, compound A, renal toxicity
3.2.16. Drug interactions
3.3. Intravenous anesthetics (opioids, non – opioids i.e. barbiturates, propofol, etomidate, benzodiazepines,
dexmedetomidine, ketamine)
3.3.1. Mechanism of action
3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.3.3. Effect on central nervous system
3.3.4. Effect on cardiovascular system
3.3.5. Effect on respiratory system
3.3.6. Effect on other organs
3.3.7. Adverse effects and toxicity
3.3.8. Indication and Contraindications
3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist
3.4. Local anesthetics
3.4.1. Chemical structures
3.4.2. Mode of action
3.4.3. Biotransformation and excretion
3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups
3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline)
3.4.6. Adverse effects, toxicity and management
3.4.6.1. Central nervous system
3.4.6.2. Cardiac and respiration
3.4.6.3. Allergy
3.4.6.4. Preservatives/additives
3.4.6.5. Methemoglobinemia
3.4.6.6. Treatment : general and specific
3.5. Neuromuscular blocking agents
3.5.1. Mechanism of action
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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
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
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3.7.4. Adverse effects and toxicity
3.7.5. Drug interaction
3.7.6. Indication and Contraindications
3.8. Central nervous system drugs : antidepressants, major tranquilizers, hypnotics, anticonvulsants,
antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine, butyrophenone, metoclopramide,
anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and mixed antihistamines
3.8.1. Mechanism of action
3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.8.3. Effect on other organs
3.8.4. Adverse effects and toxicity
3.8.5. Drug interaction
3.8.6. Indications and contraindications
3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence
3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants
3.9.1. Mechanism of action
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.9.3. Effect on other organs
3.9.4. Adverse effects and toxicity
3.9.5. Drug interaction
3.9.6. Indications and contraindications
3.10. Diuretics
3.10.1. Mechanism of action
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs
3.10.4. Adverse effects and toxicity
3.10.5. Drug interaction
3.10.6. Indications and contraindications
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3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin, insulin,
angiotensin converting enzyme inhibitors
3.11.1. Mechanism of action
3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.11.3. Effect on other organs
3.11.4. Adverse effects and toxicity
3.11.5. Drug interaction
3.11.6. Indication and contraindications
3.12. Immunosuppressive and anti-rejection drugs (in organ transplantation)
3.12.1. Mechanism of action
3.12.2. Effect on other organs
3.12.3. Adverse effects and toxicity
3.12.4. Drug interaction
4. Applied physics
4.1. Mechanics
4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping
4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle
4.2. Fluid mechanics:
4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow
4.2.1.1. Factors affecting flow
4.2.1.2. Flow meters and rotameter
4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: ultrasonography,
echocardiography
4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect
4.2.2.

Properties of liquids, gases and vapors:
4.2.2.1. Diffusion of gases
4.2.2.2. Solubility coefficients
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4.2.2.3. Relative and absolute humidity
4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure
4.2.3. Gas laws
4.2.3.1. Boyle's law
4.2.3.2. Charles' law
4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure
4.2.3.4. Avogadro's hypothesis
4.3. Electromagnetic
4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop)
5. Biochemistry
5.1. Normal body metabolism
5.1.1. Carbohydrates :
5.1.1.1. Aerobic and anaerobic utilization (chemical processes, enzymes),
5.1.1.2. Relationship to hormones (insulin, growth hormone, glucocorticoids, glucagon,
epinephrine),
5.1.1.3. Effect of stress
5.1.2. Proteins
5.1.2.1. Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA)
5.1.2.2. Cyclic AMP function
5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol
5.1.4. Specific organ metabolism : brain, heart, liver, renal and muscle
II CLINICAL SCIENCES ประกอบด้วย
1. Preoperative evaluation and preparation
1.1 Pre-anesthetic evaluation
1.2 ASA Physical Status
1.3 Investigations and special investigations
1.4 Information for patient : risk, education and informed consent
1.5 NPO recommendations
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1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus, hypertension, heart disease,
uremia, increased CSF pressure, chronic steroid ingestion, morbid obesity, depression, COPD etc.
1.7 Premedication :
1.7.1 Non- pharmacological
1.7.2 Pharmacological : drug types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration prophylaxis,
antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration, interaction with chronic
drug therapy and anesthetic agents
1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of aspiration, PONV and
allergies.
1.7.4 Adverse effects
2. General anesthesia
2.1 Inhalation
2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators
2.1.1.1 Anesthesia machine :
2.1.1.1.1

Ergonomics of anesthesia machine

2.1.1.1.2

Safety features : proportioning devices, rotameter configuration, pressure failsafe

2.1.1.2 Principles of action of ventilators
2.1.1.2.1

Classifications : flow generation vs. pressure generation

2.1.1.2.2

Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressure-limited,
volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high frequency
ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), synchronized IMV,
pressure support, airway pressure release ventilation (APRV), pediatric
adaptation, non-Invasive techniques: biphasic positive airway pressure (BIPAP),
others

2.1.1.2.3

Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea,
inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,

2.1.1.3 Maintenance
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2.1.1.4 Pre-anesthetic checklists
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and vapors
2.1.1.6 Fail safe and other safety features
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems
2.1.1.8 Complications
2.1.1.9 Vaporizer types
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide, medical air
supply system
2.1.1.11 Breathing system
2.1.1.11.1

Circle systems : semi-closed for adult and pediatric

2.1.1.11.2

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

2.1.1.11.3

Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir bag, bacterial
filter, mask, endotracheal tube, unidirectional valves, relief valve, CO2 absorption
(principles, canisters, efficiency)

2.1.1.11.4

Pediatric adaptation

2.1.1.11.5

Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME)

2.1.1.12 Techniques
2.1.1.12.1

Principle of low flow anesthesia

2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and Monitored anesthesia care (MAC)
2.2.1 Techniques
2.2.2 Risks and complications
2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI)
2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation
3. Regional anesthesia: indications, contraindications, techniques, clinical assessment, sites of actions, factors
influencing onset, extent, duration and termination of action, complications
3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal
3.2 Peripheral nerve block
3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block
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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 non-glucose), 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 normovolemic
hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa
5. Airway management
5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations
5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices, videolaryngoscope, 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
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6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.
6.2 Potential injuries : peripheral nerve injury, pressure sore, hemodynamic effects, respiratory effects, ocular
injury (corneal abrasion, postoperative visual loss, etc.), etc.
7. Monitorings : purposes, standards, complications and cost effectiveness
7.1 Clinical monitoring
7.2 Central and peripheral nervous system
7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG)
7.2.2 Intracranial pressure
7.2.3 Neurophysiologic : EEG, evoked potentials, cranial nerve monitoring, cerebral oximetry, jugular
bulb oximetry
7.2.4 Neuromuscular
7.2.5 Wake up test
7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic
7.3.1 ECG
7.3.2 BP
7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP
7.3.4 Cardiac output
7.3.5 Volume assessment
7.3.6 Perioperative echocardiography
7.4 Respiratory monitoring
7.4.1 Oxygenation : oximetry, co-oximetry, pulse oximetry, transcutaneous O2
7.4.2 Ventilation : end-tidal CO2
7.4.3 Spirometry : pressure-volume loop, flow-volume loop
7.4.4 Compliance: static vs dynamic
7.4.5 Arterial blood gas interpretation
7.5 Temperature monitoring
7.5.1 Site : core vs peripheral
7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings
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8. Special Techniques
8.1 Deliberate hypotension :
8.1.1 Indications/contraindications
8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation)
8.1.3 complications
8.2 Deliberate hypothermia:
8.2.1 Indications/contraindications
8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming)
8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)
8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care
8.4 High altitude anesthesia
9. Postoperative care :
9.1 Post-anesthesia care unit (PACU) : handover, discharge criteria.
9.2 Acute postoperative pain management : pharmacologic (drugs, routes, risks and benefits), nonpharmacologic
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
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10.3 Management : drugs, defibrillators, algorithm
10.3.1 Basic life support (BLS)
10.3.2 Advanced cardiovascular life support (ACLS)
10.3.3 Pediatric advanced life support (PALS)
10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.
10.4 Post-resuscitation care
10.5 Complications of therapy and management
11. Organ-based diseases : clinical problems and their management
- Pathophysiology
- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations)
- Preoperative risk assessment & optimization
- Anesthetic considerations & management
- Postoperative care
11.1 Respiratory system
11.1.1 Obstructive disease
11.1.1.1 Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, bronchiectasis, cystic
fibrosis, mediastinal masses
11.1.2 Restrictive Disease
11.1.2.1 Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS
11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma
11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS, bronchopulmonary
dysplasia
11.1.2.4 Pleural and mediastinal : pneumothorax, chylothorax, pleural effusion
11.1.2.5 Others: pain, abdominal distention, etc.
11.2 Cardiovascular system
11.2.1 Ischemic heart disease
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11.2.2 Valvular heart disease
11.2.3 Congenital heart disease (CHD)
11.2.4 Hybrid cardiac procedures
11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects
11.2.5.1

Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias

11.2.5.2

Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias

11.2.5.3

Perioperative use of pacemaker : indications, complications

11.2.5.4

Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD)

11.2.5.5

Cardioversion

11.2.6 Cardiac failure, cardiomyopathy (ischemic, viral, hypertrophic)
11.2.7 Cardiac transplantation
11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis
11.2.9 Hypertension
11.2.10 Vascular diseases
11.2.10.1 Carotid endarterectomy
11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)
11.2.10.3 Arterial occlusive disease
11.2.11 Pulmonary embolism
11.3 Central nervous system, peripheral nervous system
11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage.
11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.
11.3.3 Congenital
11.3.4 Vascular: aneurysms, A - V malformations,
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
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11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma
11.3.11 Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases
11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases
11.4.1

Gastrointestinal diseases
11.4.1.1 Obstruction : causes (paralytic ileus, mechanical, vascular), physiological changes
(fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full, stomach, fluid therapy,
nitrous oxide)
11.4.1.2 Hemorrhage and perforation
11.4.1.3 Infection.
11.4.1.4 Tumor.

11.4.2 Hepato-biliary diseases : Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver dysfunction and
failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary tract diseases, hepatorenal syndrome
11.5 Renal and urinary system
11.5.1 Renal failure
11.5.1.1 Acute kidney injury
11.5.1.2 ESRD
11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function
11.5.2 Diseases : calculi, tumor , BPH, etc.
11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula
11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic
11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,
11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor
11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass
11.6.4 Parathyroid : Primary/secondary hyperparathyroid
11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla
11.6.6 Carcinoid syndrome
11.7 Hematologic system
11.7.1 Disease of the blood
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11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms
11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary
11.7.1.3 Clotting disorders : congenital, acquired, pharmacologic (antiplatelets, anticoagulant
and antagonists)
11.7.1.4 Hemoglobinopathies
11.8 Neuromuscular diseases
11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-Barre Syndrome,
Charcot-Marie-Tooth disease
11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies
11.8.3 Myasthenic syndromes :
11.8.3.1 Myasthenia gravis
11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome
11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes
11.8.4

Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita, hyperkalemic periodic
paralysis, paramyotonia congenita, potassium-aggravated myotonia, hypokalemic periodic
paralysis

11.9 Genetic disease :
11.9.1 Malignant hyperthermia
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.
11.9.3 G6PD deficiency
11.9.4 Porphyria
11.9.5 Others.
11.10 Miscellaneous
11.10.1 Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides.
12. CLINICAL SUBSPECIALTIES
12.1 Transplantation : (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.)
12.1.1 Donors :
12.1.1.1 Cadaveric and living
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12.1.1.2 Selection of donors
12.1.1.3 Care of organ donors
12.1.2

Perioperative care of recipients

12.1.3

Ethical and legal issues: brain death, etc.

12.2 Pain : acute, chronic
12.2.1

Pain taxonomy.

12.2.2

Mechanism-based approach
12.2.2.1 Nociceptive pain
12.2.2.2 Neuropathic pain
12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain

12.2.3

Pain assessment

12.2.4 Common pain problems
12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain
12.2.4.2 Cancer-related pain
12.2.4.3 Chronic non-cancer pain
12.2.4.3.1

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

12.2.4.3.2

Visceral pain

12.2.4.3.3

Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes (CRPS)

12.2.4.3.4

Other somatic pain : myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy

12.2.4.3.5

Central and deafferentation pain : phantom limb pain

12.2.4.4 Pain in palliative care.
12.2.5 Pain management :
12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices
12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment
12.2.5.2.1

Regional analgesia for acute pain management

12.2.5.2.2

Interventional pain management for chronic pain

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks
12.2.5.2.2.2 Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation
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12.2.5.3 Bio-psycho-social model
12.3 Anesthesia for cardiac surgery
12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery
12.3.2 Circulatory assistance
12.3.2.1 cardiopulmonary bypass : components (pump, oxygenator, heat exchanger, filters)
mechanisms of gas exchange, priming solutions, modified ultrafiltration, flow rate,
temperature, blood gas management (alpha, pH-stat), anticoagulant (heparin, ACT,
heparin assays, antithrombin III, thromboelastogram), protamine and reactions,
(myocardium, brain, kidney, others), complications and their prevention and treatment,
organ protection
12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations
12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external
12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators
12.3.3 Complications : neurological complications, myocardial stunning, renal etc.
12.4 Anesthesia for thoracic surgery
12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation
12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures
12.5 Obstetric anesthesia
12.5.1

Physiology and pharmacology
12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy
12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange
12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology

12.5.2

Assessment of the fetus
12.5.2.1 Antenatal fetal assessment and treatment.
12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring.

12.5.3

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery
12.5.3.1 Non-pharmacologic methods
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12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress in labor
and outcomes
12.5.3.2.1

Systemic and inhalational analgesia

12.5.3.2.2

Regional analgesia / anesthesia

12.5.4

Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery

12.5.5

Anesthesia for cesarean delivery
12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques
12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management
12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues
12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery

12.5.6

Anesthesia for nondelivery obstetric procedures

12.5.7

Anesthetic management in complicated obstetrics
12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy
12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation
12.5.7.3 Preterm labor and delivery
12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis
12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions, blood conservation
techniques,and hemorrhage protocols
12.5.7.6 Substance abuse
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.
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12.6 Neonatal anesthesia
12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult
12.6.2 Anesthetic implications in prematurity.
12.6.3 Neonatal surgical conditions : diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar emphysema,
pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, gastroschisis, myelomeningocele.
12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia.
12.7 Pediatric anesthesia
12.7.1

Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult

12.7.2

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

12.7.3

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

12.7.4

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

12.7.5

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

12.8 Geriatric anesthesia
12.8.1

Anatomy, physiology and pharmacology implications.

12.8.2

Associated diseases and perioperative care.

12.8.3

Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.

12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome
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
12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology
12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection
12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome
12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome
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12.18.2 Respiratory care
12.18.2.1 Acute respiratory failure
12.18.2.1.1 Management of respiratory failure
12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy
12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management : O2 therapy and toxicity,
tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory drugs
12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and weaning, choice of
ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical ventilation (e.g.
ventilator-induced lung injury)
12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome
12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation
12.18.3 Anesthesia for critically ill patients
12.18.4 Nutrition and metabolic control
12.18.5 Renal replacement therapies
12.18.6 Critical care protocol
12.18.7 Infection control
12.18.7.1 Catheter sepsis
12.18.7.2 Nosocomial infection
12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial resistance
12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking
12.18.9 Patient transportation
12.18.10 Severity assessment : APACHE score
13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS)
13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority and
assertiveness
13.1.1

Assessing capabilities

13.1.2

Supporting others

13.2 Task management
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13.2.1

Planning and preparing

13.2.2

Prioritizing

13.2.3

Providing and maintaining standards

13.2.4

Identifying and utilizing resources

13.3 Situation awareness
13.3.1

Gathering information

13.3.2

Recognizing and understanding

13.3.3

Anticipating

13.4 Decision making and evidence-based practices
13.4.1

Identifying options

13.4.2

Balancing risks and selecting options

13.4.3

Reevaluating

14. Professionalism
14.1 Medical counseling and communication skills
(Verbal/written skill training, OSCE, oral exam)
14.1.1 Informative and advocative counseling
14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest
14.1.3 Breaking bad news
14.1.4 Conflict management
14.2 Ethics: beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc.
14.3 Resource allocations : equity
14.4 End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders
14.5 Medicolegal issues : พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14.6 Continuous professional development
15. Quality and safety
15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP
15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered, equitable, safe),
performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel event)
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15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices
15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk management
15.5 Quality and safety culture
15.5.1

No blame, no shame culture

15.5.2

Supporting system

15.6 Environment and occupational safety
15.6.1

Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, universal
precautions and isolation precautions
15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, teratogenicity,
carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise pollution
15.6.1.2 Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral hepatitis,
pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury
15.6.1.3 Electrical safety, fire and explosion hazards : source of ignition (static, misuse of O2
cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), macro and micro current
hazards, safety regulations, lasers

15.6.2

Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence, impairment, physician
burnout

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance
17. Costs of medical/anesthesia care, operating room management
18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing
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ภาคผนวกที่ ๔
Clinical skills in anesthesia
๔.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty)
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

Cardiovascular diseases
- Hypertension
- Coronary artery diseases: anticoagulant, S/P
stent
- Common congenital heart diseases: ASD, VSD,
TOF
- Complex congenital heart diseases: S/P
Fontan's operation, single ventricle, TGA
- Valvular heart disease
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient












Respiratory diseases
- COPD, Asthma
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย

ระดับ ๑

- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection (pneumonia,
TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis



ระดับ ๒







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




ระดับ ๓
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Adrenal dysfunction
- Parathyroid

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๓




Collagen vascular diseases
- Rheumatoid arthritis
- Systemic lupus erythematosus
Morbid obesity
Aging
Full stomach







อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

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
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
Cardiac arrest
Patient blood management
a. Preoperative blood donation
b. Acute normovolemic hemodilution
c. Controlled hypotension
d. Intraoperative blood salvage
Fluid-electrolyte acid base management
Local anesthetic systemic toxicity
Laryngospasm and sequelae
Oxygen therapy
Occupational hazards
Malignant hyperthermia
Autonomic hyperreflexia
Temperature management
Allergic/anaphylaxis reaction
Postoperative pain management
Postanesthetic complications
- Cardiovascular complications
- Pulmonary dysfunction
- Hepatic complications
- Renal complications
- Metabolic complications
- Incidental trauma
- Altered mental status
- Postoperative nausea and vomiting
Anesthesiologist non-technical skill
ชนิดการผ่าตัด

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
























ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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ชนิดการผ่าตัด

ระดับ ๑

Surface operation (e.g. mastectomy, skin graft, hernia
repair, etc)
Intraabdominal surgery
Hepatobiliary surgery
Liver transplantation
Laparoscopic surgery
Bariatric surgery
Extremity revascularization
Organ procurement

II.

ระดับ ๒

ระดับ ๓










หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills)
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
ชนิดของหัตถการ

Face mask ventilation
Supraglottic devices (e.g. LMA)

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓




Intubation
- Conventional (e.g. under anesthesia, awake)
- Fiberoptic
- Video laryngoscope
- Manual-in-line stabilization
- Awake intubation
- Blind nasal
Percutaneous tracheostomy
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ชนิดของหัตถการ
Emergency cricothyrotomy
Arterial line
Central venous pressure
- jugular
- subclavian
- femoral
- peripheral inserted (PICC line)
Pulmonary artery catheterization

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓









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
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ชนิดของหัตถการ
Wrist
Transversus abdominis plane block
Cervical plexus
- Bier's block
Ultrasound-guided RA and central venous access
One-lung ventilation (double lumen)
One-lung ventilation (bronchial blocker)

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓









๔.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรื อภาวะ
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

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

Risks, strategies and management of anesthetic and obstetricrelated complications
Anesthetic considerations for in vitro fertilization
Anesthetic considerations for fetal surgery, EXIT, OOPS
procedures
Anesthetic considerations for non-obstetric surgery
Anesthetic considerations for hysteroscopy
Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH
Anesthetic considerations for tubal sterilization
Molar pregnancy
Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)

II.

ระดับ ๒

ระดับ ๓











หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

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

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒






หัตถการระดับ ๓
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๔.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ (Orthopedics)
Tourniquet management
Compartment syndrome
Bone cement
Arthroscopic surgery
Spine surgery
Fat embolism syndrome
Pediatric orthopedic surgery

โรคหรื อภาวะ (Trauma)
Advanced trauma life support
Multiple trauma
Burn
C-spine injury
Massive hemorrhage/shock
Mass casualty
Near drowning

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๓









ระดับ ๑
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II.

หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

Rapid infusion system
Intubation with manual-in-line stabilization
Intercostal drainage system

หัตถการระดับ ๑




หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ
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)

ระดับ ๑

















ระดับ ๒

ระดับ ๓

81

โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

Shock wave lithotripsy
Renal Disease (Acute kidney injury, decreased kidney function,
ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate secretion of ADH)

ระดับ ๒

ระดับ ๓




II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิ ดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ (ENT)
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

ระดับ ๑















ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ (EYE)
Retinal surgery
Penetrating eye injury
Retinoblastoma
Retinopathy of prematurity
Strabismus surgery
Glaucoma

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓








หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒





หัตถการระดับ ๓
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๔.๖ Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่ งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

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.

ระดับ ๒

ระดับ ๓












หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

Level of sedation

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

Organization of ambulatory unit
Selection of patients, procedures
Anesthetic techniques
Discharge criteria
Postanesthesia care
Patient education

ระดับ ๒

ระดับ ๓








II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
TIVA, MAC

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่ าตัด
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ
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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

















ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ
- Carotid stenosis
- Cerebral revascularization
Traumatic brain injury
Spinal cord injury
Spinal cord surgery
Epilepsy surgery
Hydrocephalus
Pediatric neurosurgery
Awake craniotomy
Surgery for abnormal movement
Interventional neuroradiology

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓













II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block
Transcranial Doppler ultrasonography
Cerebral oximetry
Precordial Doppler
Jugular venous saturation

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๙ Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

Postoperative pain management
Gastroschisis/omphalocele
Congenital diaphragmatic hernia
Tracheoesophageal fistula
Pyloric stenosis
Necrotizing enterocolitis
Retinopathy of prematurity
Strabismus & muscle correction
Adenotonsillectomy
Tympanoplasty
Craniotomy
Thoracotomy
Endoscopic surgery
Frenulotomy (tongue tie)
Muscle biopsy
Upper abdominal surgery
Lower abdominal surgery
Groin, perineal and anorectal surgery

ระดับ ๒

ระดับ ๓




















II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Inhalation induction

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Mask ventilation
Under mask technique
Endotracheal intubation in infant and children
Endotracheal intubation in neonate
LMA in pediatric patients
Fiberoptic intubation in pediatric patients
Ventilator setting in neonate and infant
Peripheral nerve block







- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block
- Penile block
- Brachial block
Caudal block
Lumbar epidural block




หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ
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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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-

II.

โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

Mediastinal mass biopsy or removal
Mediastinoscope
Lung (open or video assisted thoracoscopic surgery)
Chest wall and pleural surgery
Bronchopleural fistula
Tracheal surgery
Lung lavage
Postoperative pain therapy after lung surgery
Cardiac catheterization
Cardioversion
Bronchial stent








ระดับ ๒

ระดับ ๓







หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการ

Thoracic epidural analgesia
Transesophageal echocardiography
One-lung ventilation (double lumen)
One-lung ventilation (bronchial blocker)

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๑๑ Clinical skills in Critical care
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Clinical skills

ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ
มีความสาคัญ ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

ระดับ ๒

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

















ระดับ ๓
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

Coagulation disorders (hemophilia, thrombocytopenia /
thrombophilia, DIC, ….etc)
Prevention & management common infection (HAP, VAP,
CABSI, UTI etc.)
Antibiotics
Fluid & electrolytes management
Transfusion management
Nutrition management & metabolic support
Pain & sedation management
ACLS / Post-resuscitation care
End of life care
Brain death / organ donor
Interpretation of hemodynamic parameters
- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring
- TTE
- IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG,
PFT,…etc )

ระดับ ๒

ระดับ ๓
















II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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หัตถการ
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter
- PICC line
- Cardiac output monitoring

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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๔.๑๒ Clinical skills in Chronic pain
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรื อภาวะ

ระดับ ๑

Cancer pain
Neuropathic pain
Chronic musculoskeletal pain
Chronic visceral pain
Chronic ischemic pain
Headache

ระดับ ๒

ระดับ ๓








II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้ องทาได้ ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Trigger point eradication
Peripheral nerve analgesia

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒



หัตถการระดับ ๓
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หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Sympathetic block
Brachial plexus analgesia
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical nerve stimulation

III.

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓










การประเมินหรื อดูแลรักษา

ระดับที่ ๑ การประเมินหรื อดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้ วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ ทาด้ วยตนเองหรื อช่ วยทา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรื อเคยเห็น
การประเมินหรื อดูแลรักษา

ระดับ ๑

ซักประวัติผปู ้ ่ วยที่มีความปวด



ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริ มาณ



ประเมินผลการระงับปวด



สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย



พิจารณาส่ งต่อการรักษาได้ถูกต้อง



ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
ประสานงานและปรึ กษากับผูร้ ่ วมการรักษาสาขาอื่น
ได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์ มส่ งปรึ กษาได้ถูกต้อง
แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องและมีคุณธรรม






ระดับ ๒

ระดับ ๓
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ภาคผนวกที่ ๕
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1. Provide preanesthetic evaluation and preparation
2. Provide plan and conduct of anesthesia
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments
4. Provide intra and post anesthetic care
5. Manage airway
6. Demonstrate technical skills
7. Manage crisis situation
8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications
9. Demonstrate communication and team working skills
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP)
1.1. DOP Spinal block
1.2. DOP Endotracheal intubation
1.3. DOP Rapid sequence induction
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV)
1.5. DOP Arterial line cannulation
1.6. DOP Lumbar epidural block
1.7. DOP Brachial plexus block
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation
2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures
2.2. Basic GA ETT
2.3. Basic GA under mask
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery
2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery
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2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
Anesthesia for pediatric
Intracranial surgery
Anesthesia for airway procedure
Painless labor
Anesthesia for neonatal / infant surgery
Anesthesia for open cardiac surgery
Thoracic anesthesia
Acute postoperative pain : PCA
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EPA
1

2

3

4
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6

7

8

9
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA

procedural skills (DOP)

Direct observe

Assessment of Clinical skills and Entrustable professional activity (EPA)

R1
1 Basic RA

L3 #1

2 Basic GA ETT

L3 #2

3 Basic GA under mask

R2

R3

L3 #1

4 Complicated surgery

L3 #1

5 Basic OB GA

L3 #1

6 Basic OB RA

L3 #1

7 Complicated OB

L3 #1

8 GA supraglotic device

L3 #1

9 Pediatrics

L3 #1

10 Intracranial surgery

L3 #1

11 Airway procedure

L3 #1

12 Painless labor

L3 #1

13 Neonate/infant

L3 #1

14 Simple open cardiac surgery

L3 #1

15 Thoracic surgery

L3 #1

16 Acute pain

L3 #1

17 Cancer/neuropathic pain

L2 #1

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

102

DOPS 1 Spinal block เมื่อสิ้ นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน ..................................................................

วันที่.......................................................
ไม่ ถูกต้ อง / ถูกต้ องบางส่ วน / ถูกต้ องสมบูรณ์
ไม่ ปฏิบัติ ไม่ สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

Spinal block
1. การเตรี ยมอุปกรณ์
1.1 เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.2 Spinal set, needle, syringe น้ ายาทาความสะอาด
1.3 ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย
2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน้ าเกลือให้มีความเหมาะสม
2.2 อธิ บายผูป้ ่ วยให้เข้าใจและให้ความร่ วมมือในการทาหัตถการ
2.3 Monitoring
2.4 Position
3. เทคนิ คการ block
3.1 Sterile technique
3.2 ขั้นตอนถูกต้อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications

4.1 บอก complication ได้, รู ้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม
…………………………………......…...……………………………………………….............................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ : อาจารย์ผปู ้ ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต์)
* ผ่าน ได้ ผลการประเมินถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

.............................................................................(ตัวบรรจง)
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o
o
o
o
o

Level 1 ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 3 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 5 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิ้ นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

วันที่...................................................................
ไม่ ถูกต้ อง / ไม่ ถูกต้ องบางส่ วน /
ปฏิบัติ
ไม่ สมบูณ์

Endotracheal tube intubation

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. การเตรี ยมอุปกรณ์
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่รั่ว
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่รั่ว, เตรี ยม stylet ใส่ ในท่อ
หายใจ โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็ นรู ปตัว J
1.4 สายและเครื่ องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน
1.5 อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ เช่น facemask, oropharyngeal airway
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย
2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทั้งปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง,
ช่วยหายใจ 3 นาที
3. เปิ ดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรื อ cross-finger technique โดยไม่มี
trauma, ปัดลิน้ ได้หมด ปลาย blade อยูบ่ ริ เวณ vallecula ยก blade upward
และ forward โดยไม่ใช้ฟัน เป็ น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผูใ้ หญ่)
5. ตรวจสอบตาแหน่ งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสี ยงหายใจที่ทรวงอกส่ วนบน 2
ข้างเท่ากัน และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยนิ เสี ยงลมเข้ากระเพาะ
6. Blow cuff เป่ าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมาณ 30
ซม.น้ า แล้วไม่รั่ว
7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือริ มฝี ปากบนและล่าง ให้ดา้ น
เหนี ยวของ plaster ต้องพันรอบ ET

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ : อาจารย์ผปู ้ ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต์)
.............................................................................(ตัวบรรจง)
* ผ่าน ได้ ผลการประเมินถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
o Level 5 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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DOPS 3 RSI เมื่อสิ้ นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

วันที่......................................................
ไม่ ถูกต้ อง /

Rapid sequence induction

ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ อง
ถูกต้ องสมบูรณ์
บางส่ วน /ไม่ แก้ปัญหาได้ (ถ้ า
สมบูรณ์
มี)

1. เตรี ยมอุปกรณ์
1.1 Anesthetic machine and breathing circuit
1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช้
1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill forceps
1.4 เช็คเตียงพร้อมสาหรับหัวต่า
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้องทั้งชนิด
3.
4.
5.
6.

และขนาด ฉี ดต่อเนื่ องอย่างรวดเร็ ว
อธิบายผูป้ ่ วยถึง procedure
จัดท่าผูป้ ่ วยถูกต้องเหมาะสม
Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม
Cricoid pressure กดถูกตาแหน่ง หลังจากผูป้ ่ วยหลับ (optional)

7. Induction and intubation
7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็ จ
7.2 เช็คตาแหน่ง ETT
7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ตาแหน่ง ETT แล้ว

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ : อาจารย์ผปู ้ ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต์)
.............................................................................(ตัวบรรจง)
* ผ่าน ได้ ผลการประเมินถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
o Level 5 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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4. Central venous catheterization (IJV)

7. Brachial plexus block

5. Arterial line cannulation

8. Fiberoptic assisted intubation

6. Lumbar epidural block

DOPS 7, 8 เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อย
ระดับ 3 : 1 ครั้ง

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิ้ นสุ ด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมิน
อย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................................วันที่.......................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. ก่อนทาหัตถการ
- ทราบข้อบ่งชี้ ตาแหน่ง ขั้นตอน
- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข
- สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับทาหัตถการได้เหมาะสม
- สามารถเตรี ยมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื้อ
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้
- การดูแลผูป้ ่ วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน
4. ทักษะในการสื่ อสารกับ
- ผูป้ ่ วย
- ผูร้ ่ วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผูป้ ่ วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

106

ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ : อาจารย์ผปู ้ ระเมิน........................................................................(ลายเซ็นต์)

* ผ่าน ได้ ผลการประเมินถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

.............................................................................(ตัวบรรจง)
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
อย่างใกล้ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือ
เมื่อต้องการ
o Level 5 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์
น้อยกว่า
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure
เมื่อสิ้ นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.........................................................................
วันที.่ ...................................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการ
ระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. ทราบข้อดีขอ้ เสี ยของการทา spinal anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก
EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผป
ู ้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5 ระดับการชา (anesthetic level)
EPA 4,6
 1 ไม่ทราบ anesthetic level
 2 ทราบ anesthetic level
 3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปั ญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น
 2 ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรื อแก้ไม่ถูกต้อง
 3 ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
7. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่ วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
8. ส่ งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
 1 ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
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 2 สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่ อง
9. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง

EPA 6,7,10

 1ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
10. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย

EPA 9

 1ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
11. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน

EPA 9,10

 1ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
 2 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลา

ที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

EPA 10

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัติงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัติงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ ูประเมิน...................................................... (ลายเซ็นต์ ). ............................................................ (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ3 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................................. วันที.่ ...................................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการ
ระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก
EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผป
ู ้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง Induction
EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิ ดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สั่งยาได้เหมาะสม
6 การเปิ ดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction EPA 4,5,6
 1 open airway ไม่ได้
 2 open airway ได้บางส่ วนแต่ยงั ไม่โล่ง
 3 open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก
 4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรื อ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth) EPA 4,6,7,8
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 1 ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 3 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
 4 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4,6
 1 ไม่สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง

10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่ วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง emergence EPA 4,6
 1 ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 3 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
 4 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
12. ส่ งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
 1 ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่ อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย EPA 9
 1ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน
EPA 9
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 1ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
 2 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
o
o
o
o
o

Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ ูประเมิน................................................................
(ลายเซ็นต์ ).................................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)

เมื่อสิ้ นสุ ด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................
หัวข้ อการประเมิน

วันที่...............................................

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia

EPA 2

4. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

4.1. อุปกรณ์
4.2. ยา
4.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative

EPA 3,4,5,6,8

5.1. Specific considerations
5.1.1. Underlying disease related
5.1.2. Surgery related
5.2. General anesthesia
5.2.1. Induction
5.2.1.1. Technique
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
5.2.2. Airway management
5.2.3. Positioning
5.2.4. Maintenance
5.2.4.1. ยา
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
5.2.4.3. Transfusion management

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน
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: ปริ มาณและชนิด
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

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8,9

6.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
6.2. การส่งต่อข้อมูล
6.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
6.4. Specific postoperative care & complications
management
6.5. การดูแลความปวด
7. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
EPA 9,10
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
9. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม

o
o
o
o
o

Level 1 ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 3 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 5 สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ )..............................................(ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery
(เมื่อสิ้ นสุ ด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................
วันที่....................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

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. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

EPA 3,4,5,6,8

6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

ยา: ปริ มาณและชนิด
Positioning
Fluid, glucose and electrolyte
Transfusion management
Hemodynamic

6.2.7. Ventilation / Oxygenation
6.2.8. Temperature control
7. Postoperative

EPA 4,8,9

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่ งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9,10

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรง EPA 10

ต่อเวลา
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ผปู ้ ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery and
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน............................................................................. วันที่.........................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

11. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

11.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
11.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
11.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
12. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

12.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.4. Premedication
13. Choice of anesthesia

EPA 2

14. Specific consideration

EPA 2

14.1. Physiology of pregnancy
14.2. Fetal well being
14.3. Management of uterine atony
14.4. Disease specific considerations
15. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

15.1. อุปกรณ์
15.2. ยา
15.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
16. Intraoperative

EPA 3,4,5,6,8

16.1. General anesthesia
16.1.1. Induction
16.1.1.1. Technique
16.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
16.1.2. Airway management
16.1.3. Positioning
16.1.4. Maintenance

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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16.1.4.1. ยา
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หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

16.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
16.1.4.3. Transfusion management
16.1.4.4. Hemodynamic
16.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
16.1.4.6. Temperature control
16.1.5. Emergence
16.2. Regional anesthesia
16.2.1. Technique
16.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิ ด
16.2.3. Positioning
16.2.4. Fluid, glucose and electrolyte
16.2.5. Transfusion management
16.2.6. Hemodynamic
16.2.7. Ventilation / Oxygenation
16.2.8. Temperature control
17. Postoperative

EPA 4,8,9

17.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
17.2. การส่ งต่อข้อมูล
17.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
17.4. Specific postoperative care & complications
management
17.5. การดูแลความปวด
18. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9,10

19. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

20. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรง EPA 10

ต่อเวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
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o
o
o
o

Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ ูประเมิน....................................................(ลายเซ็ นต์ ) ....................................................... (ตัวบรรจง)

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant

เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
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ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................................. วันที.่ ...................................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการ
ระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก
EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง induction
EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิ ดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สั่งยาได้เหมาะสม
6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่ อุปกรณ์
EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน
 2 ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด
 3 ประเมินได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณี ใส่ อุปกรณ์ไม่เข้า
 4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปั ญหาได้ กรณี ใส่ อุปกรณ์ไม่เข้า
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง inductionEPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรื อ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ไม่ทราบการประเมิน
 2 ทราบแต่ประเมินผิด
 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
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 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่ วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบเทคนิ คการถอดอุปกรณ์
 2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
 3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยงั ไม่เหมาะสม
 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
12. ส่ งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
 1 ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่ อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ยังต้องปรับปรุ ง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย EPA 9,10
 1 ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน
EPA 9,10
 1ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
 2 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
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 3 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนื อความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA 10
 1ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08
o
o
o
o
o

Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ ูประเมิน.......................................................................
(ลายเซ็นต์ )........................................................................... (ตัวบรรจง)

Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric เมื่อสิ้นสุด 36เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ3:1ครั้ง
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ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................
หัวข้ อการประเมิน

วันที่........................................
ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 2

2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.5. Premedication
3. Choice of anesthesia

EPA 2

4. Specific consideration

EPA 1

4.1. Anatomy
4.2. Physiology
4.3. Disease specific consideration
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 2,3

5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

EPA 4,5,6,7

6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน
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: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

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

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
EPA 9
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ า
มี)
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery( เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน...................................................................
วันที่........................................

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย (neurologic and other)
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมก่อนผ่าตัด

EPA 1

2.1. General preparation
2.2. Specific preparation (include ICU)
5.6. 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. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

EPA3,4,5,6,8

6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

ถูกต้ องบางส่ วน
/ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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6.1.4.3.
6.1.4.4.
6.1.4.5.
6.1.4.6.
6.1.4.7.

Transfusion management
Hemodynamic
Ventilation / Oxygenation
Temperature control
Management of complications : VAE, bleeding,
brain edema, ruptured aneurysm, etc.
6.1.5. Emergence (early / late)
7. Postoperative
EPA 4,8,9
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การระงับปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
EPA 9,10
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน...........................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure

เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................
วันที่.................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

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 และการวางแผนสารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะทา airway procedure
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

EPA 3,4,5,6,8

6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique และการประสานงานกับ
ศัลยแพทย์
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

ถูกต้ องบางส่ วน / ไม่ ถูกต้ อง สมบูรณ์
สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

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. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9,10

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

ถูกต้ องบางส่ วน / ไม่ ถูกต้ อง สมบูรณ์
สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o
o
o
o
o

Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ ูประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor

เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน..........................................
วันที่....................................................

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor

EPA 1,9

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor

EPA 1,9

2.1. การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย (บอกข้อดี / ข้อเสี ย. วิธีการทา และ
ภาวะแทรกซ้อน)
2.2 Open vein and fluid loading
3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs spinal)

EPA 2

4. Specific considerations
- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), dose
LA
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O2, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้าระวัง: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR
6. Intrapartum
6.1. Regional anesthesia
6.1.1. Technique and position of block
6.1.2. ยา: ชนิดและปริ มาณ  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

EPA 8

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

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. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................... (ตัวบรรจง)

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..........................................
วันที่....................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่ างกายที่สาคัญ
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.4. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่ วมด้วยหรื อไม่ ควรใช้วธิ ีใด

EPA 2

4. Specific consideration

EPA 6,7

4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก

EPA 3

5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic circuit
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

EPA 4,5,6

6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

133

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

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: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative

EPA 4,8

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................
วันที.่ ...................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1,2

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1,2

2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia

EPA 2

4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป้ ่ วย
4.2. การดูแลผูป้ ่ วยตามขั้นตอนก่อนเริ่ ม CPB
4.3. การดูแลผูป้ ่ วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผูป้ ่ วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
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

EPA 2,4

EPA 1,2,3,4

EPA 4,5,6,7

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน
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: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,7,8,9,10

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
EPA 9,10
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ ).......................................................... (ตัวบรรจง)

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia (เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................
วันที.่ ...................................................
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA1

1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด

EPA 1

2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.8. Premedication
3. Choice of anesthesia

EPA 2

4. Specific considerations

EPA 2

4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปั ญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
EPA 3
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
EPA3,4,5,6,8
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตาแหน่ง 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

ถูกต้ องบางส่ วน / ถูกต้ องสมบูรณ์
ไม่ สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

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: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative

EPA 4,8,9

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA 9,10

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA 10

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
o Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
o Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
o Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
o Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )....................................................... (ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.......................................................

วันที.่ ...................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถูก

1. สามารถเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่ อง PCA ได้
2. อธิบายขั้นตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กบั ผูป้ ่ วยได้
3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เครื่ องได้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้
6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
7. สามารถให้การแก้ไขเบื้องต้นได้เมื่อเครื่ อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสื่ อสารกับแพทย์ผา่ ตัด และพยาบาลประจาตึกในการดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้
เครื่ อง PCA
9. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o
o
o
o
o

Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.............................................(ลายเซ็นต์ )............................................. (ตัวบรรจง)

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน...........................................

วันที.่ ...................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถูก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
ตรวจร่ างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
จาแนกชนิดของอาการปวดเบื้องต้นได้
เลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้
สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้ หลังจากได้รับการรักษา
สามารถให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์
ที่อาจเกิดขึ้นได้
8. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
o
o
o
o
o

Level 1 ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
Level 2 สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 4 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 สามารถปฏิบัตงิ านได้ เองและควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน...........................................(ลายเซ็นต์ )............................................... (ตัวบรรจง)

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
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ภาคผนวกที่ ๖
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรและการสอบหนังสื ออนุมัติ
แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
การประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
๑. คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าสอบ
๑.๑ ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
๑.๒ สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
๒. เอกสารประกอบ
๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
๒.๒ บทความงานวิจยั พร้อมส่ งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
๒.๓ เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
๓. การสอบประกอบด้วย
๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็ นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ clinical sciences
ร้อยละ ๖๐) ให้สอบเมื่อผ่านปี การฝึ กอบรมที่ ๒ หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ตอ้ งสอบอีก หากสอบไม่ผา่ น
เกณฑ์ตอ้ งสอบแก้ตวั เมื่อสิ้ นปี การฝึ กอบรมที่ ๓ หรื อจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์
- อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี การฝึ กอบรม
ที่ ๓ สามารถสอบได้แม้วา่ ยังสอบปรนัยไม่ผา่ นเกณฑ์
๓.๒ การสอบภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
- การสอบ objective structured clinical examination (OSCE) สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี การฝึ กอบรมที่ ๓
- ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio)
๓.๓ การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี การฝึ กอบรมที่ ๓
๓.๔ การประเมินผลงานวิจยั
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ภาคผนวกที่ ๗
กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ภาควิชาฯ กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างน้ อยร้ อยละ 70
** หมายเหตุ ทุกวันพุธ เวลา 13:00– 14:00 น. และ ทุกวันศุกร์ เวลา 08:00 – 09:00 น.
R (Resident), S (staff)
เดือน กรกฎาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
30

1

2

3

4

5

Interdepartment
conference(1)

7

8

9

10

15

16
วันอาสาฬหบูชา

21

22

23

17

11

29

30

31
staff-resident
meeting

13

Interesting case(S1)

18

19

20
Journal
Rภาควิชาอื่น

25

Journal
Rภาควิชาอื่น

28

12

วันเข้าพรรษา

24

6
Topic review(S1)

Journal (S1)

14

เสาร์

26

27

Morbidity&mortality
conference

1

2

3
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนสิ งหาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
28

29

อังคาร
30

พุธ
31

พฤหัสบดี
1

ศุกร์
2

เสาร์
3

Topic review(S2)

4

5

6

7

8

Interdepartment
conference

11

12

13

วันแม่แห่งชาติ

18

19

14

15

26

16

Journal(S2)

20

21

27

28
staff-resident
meeting

10

Interesting case(S2)

17
Journal
Rภาควิชาอื่น

22

Journal
Rภาควิชาอื่น

25

9

23

24

Morbidity&mortality
conference

29

30

31
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนกันยายน 2562
อาทิตย์
จันทร์
1

2

อังคาร
3

พุธ
4

พฤหัสบดี
5

Interdepartment
Conference

8

9

10

11

16

17

18

12

23

24

25

6

7

13

14

Interesting case(S3)

19

Journal
Rภาควิชาอื่น

22

เสาร์

Topic review(S3)

Journal(S3)

15

ศุกร์

20

21

Journal
Rภาควิชาอื่น

26

staff-resident
meeting

27

28

Morbidity&mortality
conference

29

30

1

2

3

4

5
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนตุลาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
29

30

อังคาร
1

พุธ
2

พฤหัสบดี
3

Interdepartment
Conference

6

7

8

9

14

15

10

16

21

22

17

23

28

29

24

30
staff-resident
meeting

11

12

18

19

Journal
Rภาควิชาอื่น

25

26

Morbidity&mortality
conference
R1

วันปิ ยมหาราช

27

5

Interesting
case(R1/3)

Journal
Rภาควิชาอื่น

20

4

เสาร์

Topic review(R1/1)

Journal(R1/2)

13

ศุกร์

31

1

2
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนพฤศจิกายน 2562
อาทิตย์
จันทร์
27

28

อังคาร
29

พุธ
30

พฤหัสบดี
31

ศุกร์
1

เสาร์
2

Topic review(S4)

3

4

5

6

7

8

9

Interesting
case(R1/1)

Interdepartment
conference

10

11

12

13

14

Journal(S4)

17

18

19

20

25

26

27
staff-resident
meeting

16

Journal
Rภาควิชาอื่น

21

Journal
Rภาควิชาอื่น

24

15

22

23

Morbidity&mortality
conference

28

29

30

146

กิจกรรมวิชาการแพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนธันวาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
1

2

อังคาร
3

พุธ
4

พฤหัสบดี
5

Interdepartment
conference

8

9

10
วันรัฐธรรมนูญ

15

16

17

11

12

23

24

25

7

13

14

Interesting case

19

Journal
Rภาควิชาอื่น

22

6

เสาร์

Topic review(R1/2)

Journal(R1/3)

18

ศุกร์

20

21

Journal
Rภาควิชาอื่น

26

staff-resident
meeting

27

28

Morbidity&mortality
conference

29

30

31

1

2

3

4
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนมกราคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
29

30

อังคาร

พุธ

31

1

พฤหัสบดี
2

วันขึน้ ปี ใหม่

5

6

7

8

ศุกร์
3

เสาร์
4

Topic review(R1/1)

9

10

11

Interesting
case(S4)

Interdepartment
conference

12

13

14

15

16

Journal(R1/)

19

20

21

22

27

28

29
staff-resident
meeting

18

Journal
Rภาควิชาอื่น

23

Journal
Rภาควิชาอื่น

26

17

24

25

Morbidity&mortality
conference

30

31

1
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
อาทิตย์
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Interdepartment
conference

9

10

11

12

Topic review(S5)

13

Journal(S5)

16

17

18

19

24

25

26
staff-resident
meeting

15

Interesting case

20

Journal
Rภาควิชาอื่น

23

14

21

22

Journal
Rภาควิชาอื่น

27

28
Morbidity&mortality
conference

29
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนมีนาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
1

2

อังคาร
3

พุธ
4

พฤหัสบดี
5

Interdepartment
conference

8

9

10

11

16

17

18

12

23

24

25

7

13

14

Interesting case
(R1/#)

19

Journal
Rภาควิชาอื่น

22

6

เสาร์

Topic review(S6)

Journal(S6)

15

ศุกร์

20

21

Journal
Rภาควิชาอื่น

26

staff-resident
meeting

27

28

Morbidity&mortality
conference

29

30

31

1

2

3

4
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนเมษายน 2563
อาทิตย์
จันทร์
29

30

อังคาร

พุธ

31

1

พฤหัสบดี
2

Interdepartment
conference

5

6

7

8

13
วันสงกรานต์

19

20

14
วันสงกรานต์

21

15

9

16

27

28

29
staff-resident
meeting

10

11

17

18

Journal
Rภาควิชาอื่น

23

Journal
Rภาควิชาอื่น

26

4

Interesting case
(S4)

วันสงกรานต์

22

3

เสาร์

Topic review
(S7)

Journal
(S7)

12

ศุกร์

24

25

Morbidity&mortality
conference

30

1

2

151

กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนพฤษภาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
26

27

อังคาร
28

พุธ
29

พฤหัสบดี
30

ศุกร์
1

เสาร์
2

Topic review
(S8)

3

4

5

6

7

11

12

13

14

Interdepartment
conference

17

18

19

20

25

26

21

27

16

22

23

Morbidity&mortality
conference

28
staff-resident
meeting

15
Journal

Journal
Rภาควิชาอื่น

24

9

Interesting case
(S6)

วันวิสาขบูชา

10

8

29

30
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กิจกรรมวิชาการแพทย์ ประจาบ้ าน ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
ปี การศึกษา 2562-2563
เดือนมิถุนายน 2563
อาทิตย์
จันทร์
31

1

อังคาร
2

พุธ
3

พฤหัสบดี
4

Interdepartment
conference

7

8

9

10

15

16

17

11

22

23

24

6

12

13

Interesting case
(S7)

18

Journal
Rภาควิชาอื่น

21

5

เสาร์

Topic review
(S9)

Journal(S8)

14

ศุกร์

19

20

Journal
Rภาควิชาอื่น

25

staff-resident
meeting

26

27

Morbidity&mortality
conference

28

29

30

1

2

3

4
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ภาคผนวกที่ ๘
เกณฑ์ การรับแพทย์ ประจาบ้ านของภาควิชาวิสัญญี
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านโดยอาจารย์ในภาควิชา 5 ท่าน
ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ, ประธานคณะกรรมการหลังปริ ญญา และคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โดยทุกท่านต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูส้ มัครสอบ
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1 ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากแพทยสภา
2 ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และได้รับใบรับรองจากแพทยสภาในกรณี ที่มีตน้ สังกัด หรื อผ่านการอบรม
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี และผ่านการใช้ทุน ๑ ปี กรณี ที่เป็ นผูส้ มัครอิสระ
3 เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
4 ไม่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นคดีทางอาญา
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี้
5
6
7
8
9

มีตน้ สังกัดที่มีความขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการเรี ยน (Transcript) ในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเน้นรายวิชาวิสัญญีวิทยา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนการสอบ CU-TEP หรื อเทียบเท่า
ความสามารถทางวิชาการด้านอื่นๆ เช่น การทาวิจยั การจัดนิ ทรรศการในงานวิชาการ
เจตคติที่เหมาะสมกับการเป็ นวิสัญญีแพทย์ในอนาคต โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบผ่านสถานการณ์จาลองอันได้แก่
- มีความรับผิดชอบและน่าเชื่ อถือในการดูแลผูป้ ่ วย
- ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกาหนด
- ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูป้ ่ วย
- คานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ และขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อตกลงของสถาบัน รวมถึงปฏิบตั ิตามตารางการทางานทั้งใน และนอกเวลา
ราชการอย่างเคร่ งครัด
- ยอมรับคาวิจารณ์ของผูร้ ่ วมงาน อาจารย์ และนาไปแก้ไขให้ดีข้ ึน
- ไม่ปกปิ ดความผิดพลาด หรื อภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย
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เกณฑ์ ประเมินร่ วมในการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี ในกรณี ที่มีตน้ สังกัด
ผ่านการอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี และผ่านการใช้ทุน ๑ ปี กรณี ที่เป็ นผูส้ มัครอิสระ
หัวข้อประเมิน
คะแนนที่ได้
1 ทัศนคติต่อวิชาชีพ (20%)
คะแนนเต็ม 20
1.1 เหตุผลในการเลือกเรี ยนวิสัญญีวิทยา (10%)
..........................................................................................................................................
1.2 วิสัญญีแพทย์มีบทบาทต่อผูป้ ่ วยอย่างไร (10%)
..........................................................................................................................................
2 อุปนิสัย บุคลิกภาพ และการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (20%)
คะแนนเต็ม 20
2.1 กิจกรรมและงานอดิเรก (3%)
ได้แก่................................................................................................................................
2.2 ปั ญหากับผูร้ ่ วมงานระหว่างการใช้ทุนและวิธีแก้ไข (5%)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2.3 จากการสัมภาษณ์ เช่น ไหวพริ บในการตอบปั ญหา การแต่งกาย (3%)
2.4 จดหมายรับรอง (3%)
2.5 ความเห็นของอาจารย์ที่เคยปฏิบตั ิงานด้วย (3%)
2.6 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อน หรื อรุ่ นพี่ (3%)
3 ความตั้งใจจริ ง ผลการเรี ยน และการใฝ่ รู ้ (30%)
คะแนนเต็ม 30
3.1 ความตั้งใจจริ ง
ถ้าไม่ใช่วสิ ัญญีตอ้ งการเรี ยนต่อด้านใด (2.5%)........................................................
เหตุผลในการเลือกเรี ยนที่วชิระ (5%).........................................................................
การมาติดต่อกับภาควิชา การมาสมัครหลายครั้ง หรื อเคยมา elective (2.5%)
3.3ผลการเรี ยน
เกรดเฉลี่ย (2.5%).............................................
คะแนนวิสัญญีวทิ ยา (2.5%)..........................
คะแนนภาษาอังกฤษ (2.5%)...........................
ความสามารถพิเศษอื่นๆ (2.5%).......................................................................................
3.4 มีวธิ ี หาหรื อพัฒนาความรู ้เพื่อใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยระหว่างการใช้ทุนอย่างไร (10%)
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4

5

6

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ทักษะการปรับตัวเข้ากับระบบ (20%)
4.1 กรณี ถูกตามไปช่วยทางานคุณภาพ (HA) แต่ไม่เคยรู ้เรื่ องมาก่อนทาอย่างไร (10%)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4.2 ข้อดีและข้อเสี ยของระบบในโรงพยาบาลที่ใช้ทุนและวิธีแก้ไขด้านต่างๆ (10%)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ความรู ้ทวั่ ไป (5%)
5.1 รู ้จกั หรื อมีบทบาทต่อระบบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขณะใช้ทุนอย่างไร (2.5 %)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.2 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวชิ รพยาบาล (2.5%)
..............................................................................................................................................
ต้นสังกัด (5%) (ขอทุนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน คูณ
1.5)

คะแนนเต็ม 20

คะแนนเต็ม 5

คะแนนเต็ม 5

ระบุจงั หวัด.................................................................................................
คะแนนรวม

รวมคะแนน............................................................ ผูป้ ระเมิน.....................................................................
หมายเหตุ ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 3 ลาดับแรก จากผลรวมคะแนนของคณะกรรมการถือเป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือก
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ภาคผนวกที่ ๙
คุณวุฒิของอาจารย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านวิสัญญีวิทยา
ลาดับ
ที่

๑
๒

๓

๔

๕

๖
๗

รายนามอาจารย์ แพทย์

อาจารย์ สุ จารี ย ์ ภู่พิพฒั น์ภาพ

คุณวุฒิ

พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
อาจารย์ พรสิ ริ วรรณดิลก
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) ,
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก)
อาจารย์ พลอยนภัส ลิ้มพันธ์อุดม พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา),
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว.(เวชบาบัดวิกฤต),
อาจารย์ ปิ ยศักดิ์ วิทยาบูรณา
พบ., ป. ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา),
นนท์
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา),
Cert. Anesth, Training in Pain
อาจารย์ ชมพูนุท ปธนสมิทธิ์
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) ,
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก)
อาจารย์ ศิริพร ศิระเกล้า
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
อาจารย์ ธนาวดี ธีรัชฌานันท์
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
Clinical fellowship on
neuroanesthesia

วันบรรจุ
(ระยะเวลาบรรจุถึง
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑)

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
วิสัญญี
(ปี )

๑ ก.พ. ๒๕๕๑
(๑๐ปี ๘ เดือน)

๑๓

๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๐ ปี ๕ เดือน)

๑๑

๑ ก.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๑ เดือน)

๘

๑ มิ.ย. ๒๕๔๙
(๑๒ ปี ๔ เดือน)

๘

๘ พ.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๕ เดือน)

๗

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗

๒ ก.ค. ๒๕๕๐
(๑๑ ปี ๓ เดือน)

๗

157

๘

อาจารย์ เกศลมัย สายแวว

๙

อาจารย์ รัชยา วีระยุทธวัฒนะ
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๑ -๓๐ มิ.ย. ๖๓)

๑๐

อาจารย์ ปรัชญ์วไิ ล นุชประมูล
(ลาศึกษา ๑ ก.ค. ๖๐ -๓๐ มิ.ย. ๖๒)

๑๑

อาจารย์ สุ กานดา เจนจรัตน์

๑๒

อาจารย์ วิรชัช สนัน่ ศิลป์

๑๓

อาจารย์ กรกนก ยุวพัฒนวงศ์

๑๔

อาจารย์วนัชพร สุ จริ ตธรรม

๑๕

อาจารย์ ศิถี ชุมทอง

๑๖

อาจารย์ภิญญดา พิสุทธิ์ เจริ ญ

of Mainz Germany
อ.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วยโรค
ทางระบบประสาท)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.,ป.ชั้นสู ง(วิสัญญีวทิ ยา) ,
ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา)
พบ.
(ลาศึกษาวิสัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒)
พบ.
(ลาศึกษาวิสัญญีถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๒)

ภาคผนวกที่ ๑๐

๑ ก.พ. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๘ เดือน)

๗

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๕ เดือน)

๔

๑ ต.ค. ๒๕๕๗
(๔ ปี ๑ เดือน)

๔

๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(๕ ปี ๔ เดือน)

๑.๕

๓ ก.ค. ๒๕๖๐
(๑ ปี ๓ เดือน)

๑.๕

๑ ก.ค. ๒๕๕๗
(๔ ปี ๓ เดือน)

๐.๕

๑ ต.ค. ๒๕๖๑
(๑ เดือน)

๐.๕

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘
( ๓ปี ๓ เดือน)

๐

๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
(๒ ปี ๔ เดือน)

๐
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