หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ภาษาอังกฤษ) Ramathibodi Anesthesia Residency Training Curriculum

๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่ อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ชื่ อย่อ
(ภาษาไทย)
ว.ว.สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology

๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ภาควิชาวิสัญญี วิทยามี การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี แล้วนามากาหนดวัตถุประสงค์และ
แผนงานของภาควิชาฯ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานตามภารกิ จหลักของภาควิชาฯ
ในด้านการศึกษา การวิจยั การบริ การวิชาการ และการดูแลสุ ขภาพ รวมทั้งมีการประเมินและ
การปรับปรุ งแผนงานอย่างต่อเนื่อง
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๔.๑ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดีเป็ นสถาบันทางการแพทย์ช้ นั นาใน
ระดับสากล
๔.๑.๒ พันธกิจ
จัดการศึกษา สร้างงานวิจยั ให้การบริ การวิชาการ และดูแลสุ ขภาพ เพื่อสุ ขภาวะ
ของสังคม
พันธกิจด้ านการศึกษา: จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
พันธกิจด้ านการวิจัย: สร้างงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการนาไปประยุกต์ใช้
พันธกิจด้ านบริ การวิชาการ: ให้ความรู ้ หรื อคาปรึ กษาทางวิชาการด้านการแพทย์
พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พันธกิจด้ านการดูแลสุขภาพ: ให้การดูแลสุ ขภาพ (สร้างเสริ ม ป้ องกัน
รักษาพยาบาล แลฟื้ นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
๔.๒ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
๔.๒.๑ วิสัยทัศน์
ให้บริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในงานวิสัญญีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพใน
ระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยเน้นบริ การในระดับ Tertiary care
๔.๒.๒ พันธกิจ
(๑) ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ
(๒) สร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
(๓) ให้บริ การทางวิสัญญี ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
(๔) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการให้บริ การผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
(๕) ลดภาวะแทรกซ้อนในการให้บริ การทางวิสัญญี
(๖) มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
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๔.๓ พันธกิจของหลักสู ตร
“ผลิต บั ณฑิ ต วิสั ญญีแพทย์ ที่มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และมี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
วิช าชี พ พร้ อ มเรี ยนรู้ และพั ฒ นาตนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สู่ ความเป็ นมื อ อาชี พ และมีค วาม
รับผิดชอบต่ อสั งคมตามความเหมาะสม” เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
และระบบบริ การสุ ขภาพ
บัณฑิ ตวิสัญญีแพทย์ที่ มี คุณธรรม จริ ย ธรรม และมี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มี ความรู ้ ทางเวชกรรมอย่างรอบด้าน ความสามารถในการทาหัตถการที่
หลากหลาย การบริ หารจัดการ การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ และทักษะในการทางานเป็ น
ที ม เพื่อดู แลประคับประคองผูป้ ่ วยทั้งก่ อน ระหว่าง และหลังการระงับความรู ้ สึก ให้
ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีความรู ้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ และกระบวนการ
คุณภาพ มีการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง สามารถสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้
ตามการส ารวจของราชวิทยาลัยวิสัญญี แพทย์แห่ ง ประเทศไทยเมื่ อเดื อนกันยายน
๒๕๖๐ พบว่ า โรงพยาบาลระดับ ตติ ย ภู มิ ซึ่ งประกอบด้ ว ยโรงพยาบาลศู น ย์แ ละ
โรงพยาบาลทัว่ ไป ตามภาระงานควรมี วิสัญญี แพทย์อย่างน้อย ๕๙๙ คน แต่ปัจจุ บนั มี
วิสัญญีแพทย์อยู่เพียง ๔๒๘ คน ในขณะที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ หรื อโรงพยาบาล
ชุ มชนแม่ข่ายซึ่ งรั บส่ งต่อผูป้ ่ วย ปั จจุบนั มีวิสัญญีแพทย์เพียง ๒๙ คน จากที่ ควรมี อย่าง
น้อย ๘๖ คน จึงทาให้เห็ นได้ว่ายังมีการขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ในระบบสุ ขภาพอยู่อีก
เป็ นจานวนมาก ดังนั้นการเพิ่มการผลิตวิสัญญีแพทย์และการธารงรักษาให้บณ
ั ฑิตวิสัญญี
แพทย์ที่สาเร็ จการฝึ กอบรมแล้วดารงอยูใ่ นระบบ จึงเป็ นการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม และระบบสุ ขภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่ จ บการฝึ กอบรมจะมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามเกณฑ์ ข องแพทยสภา สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ในทุกส่ วนของระบบสุ ขภาพ และสามารถสมัครสอบวุฒิบตั รวิสัญญีวิทยาได้ มี
ความรู ้ ความสามารถขั้นต่ า ตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านตรงตามความต้องการของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
๕.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๕.๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญีวทิ ยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู ้สึก
๕.๑.๒ มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวังระหว่างการ
ระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ
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๕.๑.๓ มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๕.๑.๔ มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
๕.๑.๕ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ
(respiratory care)
๕.๑.๖ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาความปวด
๕.๒ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคม
รอบด้ าน (Medical knowledge and Skills)
๕.๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
๕.๒.๒ มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๕.๓ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
๕.๓.๑ มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างความรู ้ใหม่และพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ
๕.๓.๒ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
๕.๓.๓ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๕.๓.๔ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๕.๓.๕ มีเจตนารมณ์และเตรี ยมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เข้าร่ วมในกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง (CME) หรื อ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
๕.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๕.๔.๑ นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์
๕.๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๕.๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญี
วิทยา
๕.๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๕.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
๕.๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริ หารจัดการ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
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๕.๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
๕.๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕.๕ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๕.๖ การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๕.๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
๕.๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๕.๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
เนื้อหาของการฝึ กอบรมเป็ นไปตามหลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
วิสัญญีวทิ ยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ความรู้ พืน้ ฐานของวิสัญญีวิทยาและระบบทีเ่ กี่ยวข้ อง ทั้ง basic sciences และ
clinical science ตามหลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี
วิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาคผนวก
๑
๖.๑.๒ โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่
พบบ่อย และ/หรื อมีความสาคัญ ซึ่ งแพทย์ประจาบ้านต้องดูแล
รักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่
พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควร
ดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่
ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
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ตามที่กาหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ของหลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาคผนวก ๒
๖.๑.๓ หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้เห็น)
ตามที่กาหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ของหลักสู ตรและเกณฑ์การ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาคผนวก ๒
๖.๑.๔ การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional
activity (EPA)] คือ
๑. การประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู ้สึก (Provide preanesthetic
evaluation and preparation)
๒. การวางแผนและดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการระงับความรู ้สึก (Provide
plan and conduct of anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่ วยและเครื่ องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง (Use and interpret anesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างและหลังการระงับความรู ้สึก (Provide intra and post
anesthetic care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway)
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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ตามที่กาหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ ตาม
กาหนดเวลาที่สมควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ ๓
๖.๑.๕ การเรี ยนรู้ ทางด้ านบูรณาการ ประกอบด้วยทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
(Interpersonal and Communication Skills) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
และ การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
๖.๑.๖ การทาวิจัย แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั อย่างน้อย ๑ เรื่ องโดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก
หรื อผูว้ ิจยั ร่ วมในระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ ง าน ๓ ปี โดยมี ขอบเขตความรั บผิดชอบ
คุณลักษณะของงานวิจยั สิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิสาหรับการดาเนิ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ผูป้ ่ วย และ กรอบการดาเนิ นงานวิจยั ในเวลา ๓ ปี ของการฝึ กอบรม ดังแสดงใน
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชานาญ ในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาคผนวก ๔
๖.๒ วิธีการให้ การฝึ กอบรม
เนื่ องจากสาขาวิสัญญีวิทยา เป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง ร่ วมกับความสามารถในการทาหัตถการที่ประณี ตและ
ซับซ้อน ในการดู แลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึ งการระงับ
ความรู ้สึก หรื อ ให้ยากล่อมประสาท และการเฝ้าระวัง สาหรับการทาหัตถการต่างๆ การ
ระงับ ปวด การดู แลผูป้ ่ วยวิก ฤต และการกู้ชี พ แพทย์ผูเ้ ข้า ฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ ย วชาญสาขา
วิสัญญีวทิ ยาจึงควรมีความรู ้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
นอกจากความรู ้ และทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยาควรมี
ความสามารถด้า นอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ความสามารถในการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ การทางาน
เป็ นทีม การบริ หารจัดการ ความรู ้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ กระบวนการคุณภาพและ
ความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม
ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
การบริ การทางวิสัญญี
ดังนั้นการเรี ยนภาคทฤษฎี เพียงอย่างเดี ยว จึงไม่เพียงพอต่อการนาไปปฏิ บตั ิงาน
จริ งเมื่อจบการฝึ กอบรม การเรี ยนรู ้ภาคปฏิ บตั ิจึงมี ความสาคัญเป็ นอย่างมากที่จะทาให้
เกิ ดการนาความรู ้ ทางทฤษฎี และประสบการณ์มาปรับใช้ ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้น
ภาควิชาฯ จึงจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั แพทย์ประจาบ้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ดังนี้
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๖.๒.๑ ภาคทฤษฎี
สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๑
หัวข้อ
การเรี ยนการสอนวิสัญญีวทิ ยาขั้น
พื้นฐาน (Interhospital teaching
program)
โครงการปูพ้นื ฐานทางวิสัญญีวทิ ยา
(Basic Anesthesiology Course and
Workshops)
วิธีวจิ ยั และสถิติทางการแพทย์
(Clinical Epidemiology &
Biostatistics, EBM and Research
Methodology)
การพัฒนาทักษะเบื้องต้นในการ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้าน
การพัฒนาทักษะชีวติ ในการทางาน
และการสังคม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการช่วยชีวิตชั้นสู ง
(ACLS provider)

Topic review

สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒
หัวข้อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการพื้นฐาน
การสกัดกั้นเส้นประสาทส่ วนปลาย
(peripheral nerve block)

จานวน

ช่วงเวลาที่จดั

๘ ครั้ง

วันอังคารที่
กาหนด

ราชวิทยาลัย
ฯ

๖ วัน

ก่อนเริ่ มการ
ฝึ กอบรม

ภาควิชา ฯ

๑๗ ครั้ง

วันพฤหัสบดี
บ่าย

คณะ ฯ

๑ ครั้ง

ก่อนเริ่ มการ
ฝึ กอบรม

คณะฯ

Workshop ๕
ตามเวลาที่
ครั้ง และ ๔
คณะกาหนด
online modules
ตามเวลาที่
คณะกาหนด
๒ วัน
ช่วงต้นปี
การศึกษา
ตามตาราง
๘ ครั้ง
activity ของ
ภาควิชา ฯ

จานวน

ช่วงเวลาที่จดั

๒ วัน

ตามวันที่
กาหนด

ผูจ้ ดั

คณะฯ

คณะ ฯ

ภาควิชา ฯ

ผูจ้ ดั
ภาควิชา ฯ
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สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๓
หัวข้อ

จานวน

กิจกรรมทบทวนความรู ้ก่อนสอบ

๓๕-๔๐ ครั้ง

ช่วงเวลาที่จดั
ผูจ้ ดั
วันจันทร์
๑๔.๐๐-๖.๐๐ ภาควิชา ฯ
น

สาหรับแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี
หัวข้อ
Problem solving

๑๒ ชัว่ โมง

Interesting case

๑๕ ชัว่ โมง

Journal club

๖ ชัว่ โมง

Topic review

๘ ชัว่ โมง

ICU review

๖ ชัว่ โมง
๑๓-๑๖ ชัว่ โมง

MMC

๑๒ ชัว่ โมง

HA

๑๒ ชัว่ โมง

Anesth-Neuro conference

๔-๕ ชัว่ โมง

Research appraisal

๘ ชัว่ โมง

Paper award

๓ ชัว่ โมง

Staff lecture

๑๒ ชัว่ โมง

Guest lecture

๑๒ ชัว่ โมง

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
Anesthesia non-technical skills

ช่วงเวลาที่จดั

ผูจ้ ดั

๒๐-๒๕ ชัว่ โมง

Inhalation review

Review article
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จานวน

๑ ครั้ง

๗.๓๐-๘.๓๐
ตามตาราง
activity ของ
ภาควิชา ฯ
ภาควิชา ฯ

ตามวันที่
กาหนด

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
๑ ครั้ง
Communication skills
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง Difficult
๑ ครั้ง
airway mangement
ประชุมวิชาการประจาปี ของราช
๒ ครั้ง
วิทยาลัยฯ
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ จริ ยธรรมทาง
การแพทย์ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
หัวข้อละ ๑ ครั้ง
และกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดหลักสู ตร
กับวิสัญญีวทิ ยา

ราชวิทยาลัย
ฯ
ตามวันที่
กาหนด

ราชวิทยาลัย
ฯ

หัวข้อหลักสาหรับ guest lecture และ staff lecture ในแต่ละปี จะครอบคลุม
หัวข้อ กฎหมายทางการแพทย์ จริ ยธรรมทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก การ
ดูแลตนเองของแพทย์ และระบบสาธารณสุ ข อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้งต่อเรื่ อง
ตลอดการฝึ กอบรม ๓ ปี แพทย์ประจาบ้านจะต้องผ่านการเกณฑ์ประเมินใน
การนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการจานวนขั้นต่า ดังนี้
๑. Journal club
๓ ครั้ง
๒. Problem solving
๑ ครั้ง
๓. Review article
๑ ครั้ง
๔. Interesting case
๑ ครั้ง
๕. กิจกรรมคุณภาพ หรื อ MMC ๑ ครั้ง
๖. Topic review
๑ ครั้ง
๖.๒.๒ ภาคปฏิบัติ
แพทย์ประจาบ้านจะได้หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในหน่วยต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี
ตามตาราง โดยจัดให้แพทย์ประจาบ้านมีสมรรถนะในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น
ตามศักยภาพของชั้นปี ที่สูงขึ้นดังตาราง
ชั้นปี ๑
ตามอาจารย์ที่ปรึ กษา
Inhalation

ชั้นปี ๒

ชั้นปี ๓

๑ เดือนแรก
๑ เดือน

๑ เดือน
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General surgery

๑.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

Eye

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

Vascular

๑ เดือน

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

Ob-Gyn

๑.๒๕ เดือน

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

Ortho

๑ เดือน

๐.๒๕ เดือน

๐.๗๕ เดือน

Uro

๑ เดือน

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

Plastic

๑ เดือน

ENT

๑ เดือน

๐.๒๕ เดือน

๐.๕ เดือน

CVT

๐.๕ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

Neuro

๐.๕ เดือน

๑ เดือน

๐.๗๕ เดือน

Ped

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

๑ เดือน

Regional anesthesia

๐.๕ เดือน

Elective

๐.๕ เดือน

๑ เดือน

Outside

๑ เดือน

๐.๕ เดือน

Acute pain

๐.๕ เดือน

Pulmo

๐.๕ เดือน

Children Hospital

๑ เดือน

Cardio

๐.๕ เดือน

Painless

๐.๕ เดือน

๐.๕ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

ICU
Chronic pain
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๐.๕ เดือน

๑ เดือน

Research

๐.๒๕ เดือน

๐.๒๕ เดือน

Self-study

๐.๕ เดือน

๖.๓ จานวนปี การฝึ กอบรม มีระยะเวลา ๓ ปี
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ในการบริ หารการจัดการฝึ กอบรม ภาควิชา ฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผล
ต่ อการปรั บ ปรุ ง และพัฒนาหลัก สู ตร ทั้ง จากปั จจัย ภายนอก เช่ น ความคาดหวัง ของ
บัณฑิ ตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัย ฯ กฎหมาย เศรษฐกิ จ
สังคม และปั จจัยภายใน เช่ น นโยบายภาควิชา ฯ ทรัพยากร core competency รวมถึง
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล และคณะ ฯ มาเป็ นกรอบในการจัดทาและบริ หาร
หลักสู ตร ดังภาคผนวก ๕ โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้าน (ภาคผนวก ๖) ซึ่งประกอบไปด้วย
๑) ประธานหลักสู ตร ซึ่ งมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในสาขาวิสัญญีวทิ ยามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
๒) กรรมการหลักสู ตร
๓) หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านแต่ละชั้นปี
เป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ ประสานงาน บริ หาร และประเมินผล
หลักสู ตร
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน
๖.๕.๑ กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางวิชาการ ทั้งที่จดั ขึ้นเองในภาควิชา ฯ จัดโดยคณะ ฯ หรื อจัดโดยราชวิทยาลัย ฯ
ดังตาราง
เวลา/วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

๗:๓๐ –
กิจกรรมทางวิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี
๘:๓๐ น.
๙:๐๐ –
วิสัญญี
๑๔:๐๐ น.
วิทยาขั้น
พื้นฐาน
๑๔:๐๐ – กิจกรรม
วิธีวจิ ยั และ
สาหรับ
๑๖:๐๐ น. ทบทวน
สถิติ
ความรู ้ก่อน แพทย์
ทางการ
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สอบ
ประจาบ้าน
สาหรับ
ชั้นปี ที่ ๑
แพทย์
ประจาบ้าน
ชั้นปี ที่ ๓

แพทย์
สาหรับ
แพทย์
ประจาบ้าน
ชั้นปี ที่ ๑

๖.๕.๒ การปฏิ บั ติ ง านในเวลาราชการ แพทย์ป ระจ าบ้า นที่ อ ยู่ใ นช่ ว งปฏิ บ ัติ ง านใน
ภาควิชาฯ จะถูกจัดให้ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัดหรื อสถานที่ต่างๆ ตาม rotation ที่
กาหนดไว้ โดยรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ภายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ป ระจ าห้ อ ง แพทย์ป ระจ าบ้า นชั้น ปี ที่ ๑ จะต้อ ง
ปฏิ บ ตั ิ ง านภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของอาจารย์อย่า งใกล้ชิ ดในช่ วง ๑ เดื อนแรก
หลังจากนั้น แพทย์ประจาบ้านจะได้รับการกากับดูแลตามความสามารถของแพทย์
ประจาบ้า นอิ ง ตามผลการประเมิ น EPA/DOP ของแพทย์ประจ าบ้าน ความ
ซับซ้อนของผูป้ ่ วย และการผ่าตัด
แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ประเมิน เตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
และวางแผนการให้การระงับความรู ้สึกด้วยตนเองก่อนรายงานอาจารย์ประจาห้อง
ทราบและวางแผนการดู แลผูป้ ่ วยร่ วมกับอาจารย์อีกครั้ง และมีหน้าที่เยี่ยมผูป้ ่ วย
หลังผ่าตัดและรายงานอาจารย์ประจาห้องรับทราบทุกราย
๖.๕.๓ การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ภาควิชา ฯ กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านอยู่เวรอย่าง
น้อย ๕-๘ เวรต่อเดื อน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๗ แพทย์ประจาบ้านที่เป็ น
หัว หน้ า เวรในแต่ ล ะคื น จะได้รั บ อนุ ญ าตให้ ห ยุ ด พัก ไม่ ต้อ งมาปฏิ บ ัติ ง านใน
วันรุ่ งขึ้น ส่ วนแพทย์ประจาบ้านที่ไม่ใช่ หัวหน้าเวร หากต้องปฏิ บตั ิงานต่อเนื่ อง
หลังเที่ยงคืน หรื อติดต่อกันเป็ นเวลามากกว่า ๑๘-๒๐ ชัว่ โมง สามารถแจ้งอาจารย์
รับทราบ เพื่อพิจารณาให้พกั ได้ เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน ไม่อนุ ญาตให้แพทย์ประจาบ้านอยูเ่ วรติดกัน ๒ คืนหรื อติดต่อกันเป็ น
เวลามากกว่า ๑๘-๒๐ ชัว่ โมง
ช่ วงที่ แพทย์ประจาบ้านปฏิ บตั ิ งานในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ แพทย์ประจาบ้าน
จะต้องรับผิดชอบอยูเ่ วรที่หอผูป้ ่ วยวิกฤติ 3IC นอกเวลาราชการด้วย
๖.๕.๔ สิ ทธิการลา แพทย์ประจาบ้านมีสิทธิ ลาป่ วย ลากิ จ ลาพักผ่อน รวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
๑๐ วันต่อปี โดยเป็ นวันที่กาหนดล่วงหน้าร่ วมกันระหว่าง ภาควิชา ฯ และแพทย์
ประจาบ้าน ๕ วันต่อปี และ ๕ วันที่เหลื อแพทย์ประจาบ้านสามารถเลื อกใช้ได้
ตามรายละเอียดในภาคผนวก ๘ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอื่น เช่ น เจ็บป่ วยรุ นแรง
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สามารถขอลาเพิ่มเติมได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุ มดูแล ฯ ทั้งนี้ ตอ้ ง
ผ่านการฝึ กอบรมในหลัก สู ตรไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐ จึงจะมีสิ ทธิ เข้าสอบเพื่ อ
วุฒิบตั ร ฯ
๖.๖ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรของราชวิทยาลัยฯ ภาควิชาจัดให้มีการประเมิน
แพทย์ประจาบ้านสอดคล้องตามสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน โดยจัดการประเมินตามแต่ละ
สมรรถนะ ดังนี้
๑) Patient care ประเมินโดยการสอบ OSCE, EPA, DOP และแบบประเมิน
๓๖๐
๒) Medical knowledge and skills ประเมินโดยการสอบย่อยประจาเดือน สอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค
๓) Learning and improvement ประเมินโดย EPA, portfolio แบบประเมิน
ความก้าวหน้า ของงานวิจยั และแบบประเมิน ๓๖๐
๔) Interpersonal and communication skills ประเมินโดย EPA แบบประเมิน
๓๖๐ และแบบประเมินการนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการ
๕) Professionalism ประเมินโดย EPA และ แบบประเมิน ๓๖๐
๖) System based practice ประเมินโดยแบบประเมิน ๓๖๐
การประเมินผลเหล่านี้ แบ่งเป็ น formative evaluation คือการประเมินระหว่าง
การเรี ยนการสอนในแต่ละชั้นปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของ
แพทย์ประจาบ้าน ประกอบด้วย การสอบย่อยประจาเดื อน การประเมิ น EPA, DOP,
๓๖๐, portfolio, การนาเสนอกิ จกรรมทางวิชาการของแพทย์ป ระจาบ้า น และแบบ
ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจยั และ summative evaluation เป็ นการประเมินเมื่อ
สิ้ นสุ ดการเรี ยนรู ้ในแต่ละชั้นปี เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนและพิจารณาเลื่อนชั้นและส่ งชื่ อให้
เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ประกอบด้วย การสอบกลางปี และการสอบปลายปี
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
๖.๖.๑.๑ การประเมินระหว่างฝึ กอบรม
๑) การประเมินความรู้ ประเมินความรู ้ทางวิสัญญีวทิ ยา ตามเนื้อหา
สังเขปดังภาคผนวก ๑ โดยการสอบ ได้แก่
๑.๑) สอบย่อยประจาเดือนในเดือนสิ งหาคม กันยายน และตุลาคม
ก่อนสอบกลางปี และ เดือนธันวาคม และมกราคม ก่อนสอบ
ปลายปี รู ปแบบของการสอบจะเป็ นการสอบข้อเขียน เช่น
ข้อสอบ MCQ, True/False, MEQ หรื อ SAQ
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๑.๒) สอบกลางปี เป็ นการสอบข้อสอบ MCQ โดยแพทย์ประจาบ้าน
ปี ๑ จะเน้นความรู ้ดา้ น basic science มากกว่าแพทย์ประจาบ้าน
ปี ๒ และ ๓
๑.๓) สอบปลายปี ประกอบด้วยข้อสอบ MCQ, MEQ, short answer
question, OSCE และ Oral exam
๒) การประเมินทักษะ ประกอบด้วยการประเมิน
๒.๑) ทักษะทางคลินิกและทักษะทางหัตถการ ประเมินโดยการ
สอบปฏิบตั ิ EPA และ DOP กับอาจารย์แพทย์ตามข้อกาหนด
ของราชวิทยาลัย และการสอบ OSCE ปลายปี
๒.๒) ทักษะการติดต่อสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพ ประเมินโดย
การประเมิน EPA ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ และแบบ
ประเมิน ๓๖๐ ซึ่ งจัดขึ้นปี ละ ๑ ครั้ง โดยมีผปู ้ ระเมินเป็ น
อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน วิสัญญีพยาบาลและผูเ้ ข้า
อบรมวิสัญญีพยาบาล
๒.๓) ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ และการสื่ อสาร ประเมินโดย
แบบประเมินการนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการจากอาจารย์ที่
ดูแลกิจกรรมทางวิชาการนั้นทุกครั้ง
๓) การประเมินเจตคติ ประกอบด้วยการประเมิน
๓.๑) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ การพัฒนาความรู ้
และความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินจาก EPA ,
แบบประเมิน ๓๖๐
๓.๒) ความรับผิดชอบในการทากิจกรรมทางวิชาการและการทา portfolio
๓.๓) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเข้าร่ วม
กิจกรรมทางวิชาการที่ภาควิชา ฯ จัดให้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ และต้อง
เข้าร่ วมงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย ๓ ครั้งตลอด
ระยะเวลา ๓ ปี
๔) การทางานวิจัย ประเมินติดตามการทางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน ด้วย
แบบประเมินความก้าวหน้าของงานวิจยั โดยมีขอ้ กาหนดคือ
๔.๑) แพทย์ประจาบ้านปี ๑ ต้องทาโครงร่ างงานวิจยั และได้ยนื่ ขออนุญาต
คณะกรรมการการทาวิจยั ในคนของคณะ ฯ และส่ ง research proposal
ไปยังราชวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาชั้นปี ที่ ๑
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๔.๒) แพทย์ประจาบ้านปี ๒ ได้รับหนังสื ออนุมตั ิการทางานวิจยั จาก
คณะกรรมการการทาวิจยั ในคนของคณะ ฯ เก็บข้อมูลงานวิจยั เสร็ จ
สิ้ น และเริ่ มทาการวิเคราะห์ผลการวิจยั
๔.๓) แพทย์ประจาบ้านปี ๓ ต้องทางานวิจยั แล้วเสร็ จ และเขียนงานวิจยั
ฉบับเต็ม
๖.๖.๑.๒ การเลื่อนชั้ นปี ในการพิจารณาเพื่อตัดสิ นผ่านเกณฑ์ได้/ตก เพื่อเลื่อนชั้นปี แพทย์
ประจาบ้านจะต้องผ่านการประเมินทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และการ
ทางานวิจยั โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ด้ านความรู้ พิจารณาคะแนนรวมจากการสอบ formative และ
summative evaluation โดยตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและแพทย์ประจา
บ้านต้องได้ ๒.๐ หรื อ grade C ขึ้นไป คิดคะแนนจาก
๑.๑) การสอบย่อยประจาเดือน ๕ ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ ๑๐
๑.๒) MCQ สอบกลางปี
คิดเป็ น ร้อยละ ๒๐
๑.๓) MCQ สอบปลายปี
คิดเป็ น ร้อยละ ๓๐
๑.๔) MEQ สอบปลายปี
คิดเป็ น ร้อยละ ๒๐
๑.๕) SAQ สอบปลายปี
คิดเป็ น ร้อยละ ๒๐
๑.๖) ORAL EXAM สอบปลายปี ใช้ร่วมในการพิจารณาผ่าน
เกณฑ์การสอบภาคทฤษฎีในกรณี ที่คะแนนรวมได้นอ้ ยกว่า
ที่กาหนด
๒) ด้ านทักษะ แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านทักษะทางคลินิก หัตถการ
การสื่ อสารและการนาเสนอ โดยพิจารณาจาก
๒.๑) EPA แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านการประเมิน EPA แต่ละ
ชนิดตามระดับ และจานวนครั้งตามระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย
ฯ กาหนด
๒.๒) DOP แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านการประเมิน DOP แต่ละ
ชนิดตามระดับ และจานวนครั้งตามระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย
ฯ กาหนด
๒.๓) OSCE ต้องมีขอ้ ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ
๖๐ ของจานวนข้อทั้งหมด
๒.๔) ความสามารถในการนาเสนอในกิจกรรมทางวิชาการซึ่ง
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา ต้องอยูใ่ นระดับไม่ต่ากว่า
พอใช้
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๓) ด้ านเจตคติ แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านการประเมินด้านเจตคติ
โดยพิจารณาจาก
๓.๑) แบบประเมิน ๓๖๐ แพทย์ประจาบ้านต้องได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
๓.๒) Portfolio แพทย์ประจาบ้านจะต้องรวบรวมข้อมูลใน
portfolio และส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจอย่างน้อย ๖ ครั้ง
ต่อปี สาหรับแพทย์ประจาบ้านปี ๑ และ ๒ ครั้งต่อปี
สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ รวมทั้งมี
หลักฐานการเข้าร่ วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี สาหรับแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี
๓.๓) ความรับผิดชอบในกิจกรรมทางวิชาการ ต้องเป็ นที่พึง
พอใจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
๓.๔) Log book แพทย์ประจาบ้านต้องบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยใน log book
ของตนเองให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
แพทย์ประจาบ้านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหมวดจึงถือว่าผ่านการประเมิน
ได้เลื่อนชั้นปี หรื อมีสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ที่ไม่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน มีแนวทางการพิจารณาดังนี้
- ผูท้ ี่ไม่ผา่ นการสอบในหมวดความรู ้ มีสิทธิ สอบแก้ตวั ๓ ครั้ง ถ้าผ่านจะได้
เกรด ๒.๐ (grade C)
- ผูท้ ี่ไม่ผา่ นหมวดทักษะ อาจพิจารณาให้ผา่ นโดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบตั ิงานหรื อ
ฝึ กอบรมเพิม่ เติมได้ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมดูแล ฯ
- ผูท้ ี่ไม่ผา่ นหมวดเจตคติจะต้องแก้ไขในส่ วนที่บกพร่ อง จนกว่าจะได้รับการ
พิจารณาว่าผ่านจากคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึ กอบรม ฯ
ผูท้ ี่ไม่ผา่ นการประเมินจะต้องอบรมซ้ าชั้น หรื อ สิ้ นสุ ดการอบรมแล้วแต่กรณี
โดยมีคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นชี้ ขาดร่ วมกัน และแจ้งที่ประชุ ม
ภาควิชา ฯ พิจารณา
ทั้ง นี้ แพทย์ป ระจ าบ้า นจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ แพทยสภาว่ า ด้ว ยการรั ก ษา
จริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มนุ ษยธรรม ความ
รับผิดชอบ ความเชื่ อถื อได้ ความตรงต่อเวลา ความใส่ ใจในงานที่ทา ความมีสติสัมปชัญญะ
ความมีระเบียบวินยั ความมีน้ าใจ กิริยามารยาทที่ดี
หากแพทย์ประจาบ้ านมีความประพฤติเสื่อมเสี ย หรือปฏิบัติงานโดยขาดความ
รับผิดชอบ ครั้ งแรกจะตักเตือน ภาคทัณฑ์ และบันทึกในประวัติ ในกรณีทไี่ ม่ ปรั บปรุ ง
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พฤติกรรม อาจารย์ ผ้ ดู ูแลจะนาเข้ าทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เพือ่ พิจารณาและ
แจ้ งทีป่ ระชุมภาควิชา ฯ รั บทราบและพิจารณาโดยอาจให้ สิ้นสุ ดการอบรมหรื อ ไม่ ส่งชื่ อให้
เข้ าสอบเพือ่ วุฒิบัตรฯ
๖.๖.๑.๓ การอุทธรณ์ ผลการตัดสิ น แพทย์ประจาบ้านที่มีขอ้ สงสัยในผลการสอบ
หรื อผลการประเมิน สามารถยืน่ อุทธรณ์ได้ที่ ประธานคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน หรื อ รองประธานคณะ
กรรมการฯ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบผลการสอบดัง
ภาคผนวก ๙ ทั้งนี้แพทย์ประจาบ้านต้องทาการอุทธรณ์ผลการตัดสิ น
ภายใน ๗ วัน นับจากประกาศผลการสอบ
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตร ฯ
๖.๖.๒.๑ คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
- สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
๖.๖.๒.๒ เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่
กาหนด
- บทความงานวิจยั พร้อมส่ งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
- เอกสารรับรองการเข้าร่ วมอบรม ANTS และ communication
skills
- เอกสารรับรองการเข้าร่ วมประชุมวิชาการ ๓ ครั้ง
- ผลการประเมิน EPA/DOP ตามที่ราชวิทยาลัย ฯ กาหนด ดัง
ภาคผนวก ๓
๖.๖.๒.๓ วิธีการประเมินประกอบด้ วย
- 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)
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๒) ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน
(portfolio)
- การสอบปากเปล่า
- การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรื อโดยอยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยา
๖.๗ ตารางสรุ ปวิธีการให้ การอบรมและประเมินผล
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลทาให้บรรลุ ผล
ลัพธ์ตามสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ที่หลักสู ตรกาหนดไว้ ภาควิชา ฯ ได้สรุ ปวิธีให้การ
ฝึ กอบรม และการวิธีการประเมินผลไว้เป็ นตารางดังแสดงในภาคผนวก ๑๐
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี
๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชา ฯ รับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านปี ละ ๒๐ คน เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้สถาบัน
ฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วนปี ละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๑.๕ คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามที่กาหนดดังตาราง
ต่อไปนี้
งานบริการ
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับ
ผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับ
ผูป้ ่ วยนอกและ/หรื อนอกห้อง
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จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมชั้ นปี ละ ต่ อ จานวน
อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๑๖:๒๔ ๑๗:๒๖ ๑๘:๒๗ ๑๙:๒๙ ๒๐:๓๐
๔,๐๐๐ ๔,๒๕๐ ๔,๕๐๐ ๔,๗๕๐ ๕,๐๐๐
๑๗๐

๑๘๐

๑๙๐

๒๐๐

๒๑๐

ผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤต
ทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้ง
เฉี ยบพลันและเรื้ อรัง

๘๐๐

๘๕๐

๙๐๐

๙๕๐

๑๐๐๐

๘๐๐

๘๕๐

๙๐๐

๙๕๐

๑๐๐๐

๘. อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
ประธานคณะกรรมการ ฯ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นวิสั ญญี วิท ยาอย่า งน้อย ๕ ปี
ภายหลังได้รับวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาวิสั ญญี วิท ยา และคณะกรรมการ ฯ เป็ นแพทย์ซ่ ึ ง ได้รับ วุฒิ บตั ร ฯ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ภาควิชา ฯ จัดให้มีมีตวั แทน
แพทย์ป ระจาบ้า น และนักวิช าการการศึ กษาซึ่ ง มี หน้า ที่ ติดต่ อประสานงาน และเป็ น
ตัวแทนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักเข้าร่ วมในคณะกรรมการด้วย
๘.๒ คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๑) ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณั ฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒) ได้รับวุฒิบตั รวิสัญญีวทิ ยา หรื อผ่านการฝึ กอบรมทางด้านวิสัญญีวทิ ยาจาก
สถาบันที่แพทยสภารับรอง หรื อจากสถาบันต่างประเทศซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
๓) มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกาหนด
๔) มีประสบการณ์ในการทางานวิจยั หรื อมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มาก่อน
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๕) มีประวัติการทางานหรื อหนังสื อรับรองการทางานในอดีต
๖) มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั แพทย์ประจาบ้านได้
๘.๒.๒ จานวนและนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ภาควิชา ฯ มีอาจารย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร ฯ และปฏิบตั ิงานด้านวิสัญญีวทิ ยา
อย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั ร ฯ และปัจจุบนั ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาจานวน
๓๗ คน ดังรายชื่อในภาคผนวก ๑๑ และกาหนดนโยบายในการสรรหาและ
คัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมตามภาคผนวก ๑๒
๘.๒.๓ หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
๑) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ
๒) ปฏิบตั ิงานตามพันธกิจหลักทั้งด้านการสอน การวิจยั และการบริ การ อย่าง
สมดุลตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ภาควิชา ฯ
๓) รับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น
๓.๑) ควบคุมดูแลการเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎี เช่นการดูแลกิจกรรมทาง
วิชาการช่วงเช้าก่อนเข้าห้องผ่าตัด
๓.๒) ควบคุมและให้คาแนะนา ขณะแพทย์ประจาบ้านให้บริ การทางวิสัญญีใน
ห้องผ่าตัด ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๓.๓) มีส่วนร่ วมการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ รวมถึง workshop ต่างๆ
ให้กบั แพทย์ประจาบ้าน
๓.๔) มีส่วนร่ วมในการประเมินแพทย์ประจาบ้าน ทั้งการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานรายวันและการจัดเตรี ยมข้อสอบสาหรับการสอบ formative
และ summative evaluation
๓.๕) ควบคุม และให้คาปรึ กษา แพทย์ประจาบ้านในการทางานวิจยั
๔) รับผิดชอบงานบริ การตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ
๕) รับผิดชอบหน้าที่ในการดาเนิ นงานวิจยั ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ภาควิชา ฯ
๖) รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานบริ หาร หรื องานบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นต้น
๗) สาหรับอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จะมีหน้าที่และภาระ
งานเพิ่มเดิมดังแสดงในภาคผนวก ๑๓
๘.๒.๔ ระบบพัฒนาอาจารย์
ภาควิชา ฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ในด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา คื อ
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทุกคนต้องผ่านการอบรมแพทยศาสตร์ ศึกษาซึ่ งจัดโดย
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คณะ ฯ ภายใน ๑ ปี หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นอาจารย์ หลังจากนั้นภาควิชา ฯ
อนุ ญาตให้อาจารย์ที่ ส นใจ สามารถเข้า ร่ วมการอบรมฟื้ นฟู และพัฒนาความรู ้
ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาตามที่อาจารย์สนใจได้
ด้านวิชาการทางการแพทย์ แพทย์ประจาบ้านที่บรรจุเป็ นอาจารย์ทนั ทีหลังจบ
การฝึ กอบรม ฯ จะได้รับการจัดสรรให้ปฏิบตั ิงานตามหน่วยต่างๆ ในช่วง ๑-๒ ปี
แรก เพื่อฝึ กฝนและพัฒนาอาจารย์ให้มีประสบการณ์ ที่หลากหลาย หลังจากนั้น
ภาควิชา ฯ สนับสนุ นให้อาจารย์ทุกคน มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางของตนเอง
โดยมี ทุนเพื่อฝึ กอบรมในสาขาย่อยที่สนใจได้ ทั้งในและต่างประเทศโดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าหน่วย กรรมการบริ หารภาควิชา ฯ และหัวหน้าภาควิชา ฯ ให้
สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
นอกจากพัฒ นาอาจารย์ด้า นแพทยศาสตร์ ศึ ก ษา และด้า นวิ ช าการทาง
การแพทย์แล้ว ภาควิชา ฯ ยังสนับสนุ นให้อาจารย์ได้มีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านการ
วิจยั โดยอนุ ญาตให้อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธี
ด้า นการวิ จ ัย ทั้ง หลัก สู ต รระยะสั้ น ไปจนกระทั่ง หลัก สู ต รปริ ญ ญาเอก ตาม
ศักยภาพและความสนใจของอาจารย์
ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้อาจารย์สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุ นจากคณะ ฯ และเป็ นวิทยากรในการประชุ ม
วิช าการทั้ง ในและนอกประเทศได้ โดยความเห็ น ชอบของ กรรมการบริ ห าร
ภาควิชา ฯ และหัวหน้าภาควิชา ฯ
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิ ช า ฯ มี ส านัก งานอยู่ที่ อ าคาร ๑ ชั้น ๕ เป็ นที่ ท าการส าหรั บ เจ้า หน้า ฝ่ ายที่
สนับสนุ น และสถานที่หลักสาหรั บจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี มีหน่ วยระงับปวดอยู่ที่
ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ ชั้น ๖ และหน่วยช่วยหายใจอยูท่ ี่ อาคาร ๑ ชั้น ๒
๙.๑ มีสถานทีแ่ ละเครื่ องมืออุปกรณ์ ทเี่ พียงพอสาหรับงานบริการ และการฝึ กอบรม
๙.๑.๑ สถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน
๑) ห้องเรี ยน ห้องประชุม และห้องบรรยาย ของคณะ ฯ จานวนมากกว่า
๕๐ ห้อง แต่ละห้องสามารถรองรับผูเ้ รี ยนได้ต้ งั แต่ ๑๖-๓๕๐ คน
๒) ห้องประชุม จิรพรรณ มัธยมจันทร์ (อาคาร ๑ ชั้น ๕) รองรับผูเ้ รี ยน
๑๕๐ คน
๓) ห้องการเรี ยนการสอน (อาคาร ๑ ชั้น ๕) รองรับผูเ้ รี ยน ๒๐ คน
๔) ห้องประชุม ๒ (อาคาร ๑ ชั้น ๕) รองรับผูเ้ รี ยน ๑๕ คน
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๕) ห้องประชุมหน่วยบาบัดระบบหายใจ (อาคาร ๑ ชั้น ๒ หน่วยบาบัดระบบ
หายใจ) รองรับผูเ้ รี ยน ๒๐ คน
๖) ห้องประชุมหน่วยระงับปวด (ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ ชั้น ๖ หน่วยระงับปวด)
รองรับผูเ้ รี ยน ๑๕ คน
๗) หน่วยห้องปฏิบตั ิการทักษะทางคลินิก อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี ชั้น ๓ มีหอ้ ง skill lab จานวน
๕ ห้อง
๘) ห้องผ่าตัดและจุดบริ การวิสัญญีมากกว่า ๔๐ จุดต่อวัน
๙) ตึกผูป้ ่ วยใน เช่น การให้บริ การระงับปวด ทั้งปวดเรื้ อรัง และปวดฉับพลัน การ
ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ รวมถึงผูป้ ่ วยที่ได้รับการบาบัดระบบทางเดินหายใจ
๑๐)หน่วยบริ การอื่นๆ เช่น หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกเพื่อเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด
(Pre-anesthetic clinic) หรื อคลินิกระงับปวด (Pain clinic)
๙.๑.๒ อุปกรณ์ สาหรับการเรี ยนการสอน
๑) หุ่นสาหรับหัดใส่ ท่อทางเดินหายใจ ในภาควิชา ๑๐ ตัว
๒) หุ่นสาหรับหัดทา spinal block ในภาควิชา ๕ ตัว
๓) หุ่นสาหรับหัดแทง central line ๑ ตัวในภาควิชาและที่ skill lab ของคณะ ฯ
๔) หุ่น Sim Man ในภาควิชา ๑ ตัว
๕) หุ่น Sim Harvey, Sim Junior และ Sim Baby ของคณะ ฯ
๖) อุปกรณ์และเครื่ องมือเกี่ยวกับระบบบาบัดทางเดินหายใจเพื่อใช้สาหรับการ
เรี ยนการสอน ที่หน่วยบาบัดระบบทางเดินหายใจ
๗) อุปกรณ์ที่ทนั สมัยสาหรับฝึ กงานจริ งในการดูแลผูป้ ่ วย เช่นอุปกรณ์สาหรับการ
ดูแลผูป้ ่ วย difficult airway ๗ คัน, อุปกรณ์สาหรับการทา regional anesthesia,
อุปกรณ์สาหรับ vascular access และ transesophageal echocardiography
(TEE) เป็ นต้น
๙.๒ ห้ องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย คณะฯ จัดให้มีห้องสมุด ซึ่ งมีพ้ืนที่
๑,๘๐๐ ตารางเมตร บรรจุ ๑๕๐ ที่นงั่ มีส่วนที่เปิ ดให้บริ การ ๒๔ ชัว่ โมง ให้แพทย์ประจา
บ้านสามารถใช้เป็ นที่อ่านหนังสื อได้ตลอดเวลา มีบรรณารักษ์ช่วยบริ การค้นหาข้อมูลทั้ง
ที่มีในระบบคณะฯ และมหาวิทยาลัย และแหล่ งข้อมู ลจากมหาวิทยาลัยอื่ นทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ม หาวิทยาลัย ฯ ยังตอบรั บเป็ นสมาชิ ก ฐานข้อมูล วารสารทาง
วิชาการระบบออนไลน์ เช่ น E-book, E-journal, Point of care references หลากหลาย
ชนิ ด ซึ่ งฐานข้อมู ลเหล่ านี้ ส ามารถสื บ ค้นได้ท้ งั จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ไม่ ว่ า จะเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นระบบ VPN, application หรื อ ผ่ า นทาง
http://ejournal.mahidol.ac.th
สาหรับบริ การสารสนเทศ คณะ ฯ จัดให้มีจุดเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต ทั้งมีสายและไร้
สายในทุ กพื้นที่ ท้ งั อาคารเรี ยน โรงพยาบาลและหอพัก ให้สะดวกใช้ตลอดเวลา โดย
เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย โดยให้มี username และ password ประจาตัว
สาหรั บการเชื่ อมต่อ ซึ่ ง มี ความเร็ วเพี ยงพอและเสถี ยร และยังอนุ ญาตให้อาจารย์และ
แพทย์ประจาบ้านสามารถใช้ระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งดู แลโดยกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้
คณะฯ จัดหา sim card สาหรับโทรศัพท์มือถือให้แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดทุกคน เพื่อใช้สื่อสารกันเอง และติดต่อกับโทรศัพท์ในโรงพยาบาล
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ส่ วนโทรศัพท์และอุปกรณ์ อื่นๆ แพทย์ประจาบ้านจัดหามาเองตาม
นโยบาย bring your own device (BYOD)
ภาควิชา ฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ใน
ห้องพักแพทย์ประจาบ้าน และในห้องคอมพิวเตอร์ กลางภาควิชา ฯ เพื่อสื บค้นข้อมูลทาง
วิชาการ รวมทั้งสิ้ น ๗ เครื่ อง และจัดหาเครื่ องพิมพ์ กระดาษ และหมึกพิมพ์ให้พร้อม
สาหรับการใช้งาน
๙.๓ จานวนผู้ป่วย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่
มีห้องผ่าตัดและจุดบริ การวิสัญญีมากกว่า ๔๐ จุดต่อวัน มีผปู ้ ่ วยมารับบริ การทางวิสัญญี
มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายต่อปี ทาให้มนั่ ใจได้ว่ามีปริ มาณผูป้ ่ วยเพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ ของ
แพทย์ประจาบ้าน นอกจากนี้ แพทย์ประจาบ้านจะได้ผา่ นการฝึ กอบรมที่สถาบันสุ ขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็ นเวลา ๑ เดือนในขณะเป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การให้การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็ก และดูแลผูป้ ่ วยเด็กก่อนและหลังให้
การระงับความรู ้สึก
๙.๔ หน่ วยงานสนับสนุน
คณะ ฯ มีกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลิ นิกและชี วสถิติ ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์
แพทย์ และนักชี วสถิติที่เชี่ ยวชาญด้านการทาวิจยั ทางการแพทย์ คอยให้คาแนะนา และ
ช่วยเหลือแพทย์ประจาบ้านในการทางานวิจยั อย่างไรก็ตามบางครั้งการนัดนักสถิติของ
คณะ ฯ อาจต้องใช้เวลานาน ภาควิชา ฯ จึงได้จดั ให้มีนกั สถิติของภาควิชา ฯ จานวน ๒
คน เพื่อคอยช่วยเหลือแพทย์ประจาบ้านในการทางานวิจยั เช่นกัน นอกจากนี้ ภาควิชายังมี
บุ ค ลากรสนับ สนุ น เพิ่ ม เติ ม คื อ มี นัก วิ ช าการศึ ก ษา ๓ คน ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล
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ประสานงาน และอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน การสอบ และการ
ประเมินผล
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี้ ได้รับการรับรองและดาเนิ นการฝึ กอบรมภายใต้เกณฑ์ และ
การรับรองของแพทยสภา และราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งกาหนดให้มี
การตรวจประเมินคุ ณภาพการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุก ๕ ปี โดยราชวิทยาลัย ฯ
เป็ นผูด้ าเนิ นงานภายใต้การกากับดูแลของแพทยสภา และมีอานาจหน้าที่ในการอนุ มตั ิ หรื อ
เพิกถอนการฝึ กอบรมหากไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภาควิชาฯ จะจัดให้มีการประกันคุ ณภาพภายในด้านการศึกษา โดยทาการประสาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาทาการประเมินคุณภาพหลักสู ตรการฝึ กอบรม เป็ นประจาทุก 2 ปี และมี การ
ประเมินภายในภาควิชา ฯ โดยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจาบ้านจะได้ทาการประเมิน
หลัก สู ตรเป็ นประจ าทุ ก ปี ซึ่ ง หัวข้อในการประเมิ นประกอบด้ว ย พันธกิ จของแผนการ
ฝึ กอบรม/หลัก สู ต ร ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ พึ ง ประสงค์ แผนการฝึ กอบรม ขั้น ตอนการ
ดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู ้ใ ห้ ก ารฝึ กอบรม สถาบัน ฯร่ ว ม และ ข้อ ควรปรั บ ปรุ ง เป็ นประจ าทุ ก ปี
นอกจากนี้ ยงั มีการหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ ยวกับหลักสู ตรการฝึ กอบรม และความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก เช่นแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อีกด้วย
๑๑. การทบทวนและพัฒนา
เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับปั จจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัย ฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปั จจัย
ภายใน เช่ น นโยบายภาควิชา ฯ ทรั พ ยากร core competency รวมถึ งยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล และคณะ ฯ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หลัก เช่ น อาจารย์ และแพทย์ประจาบ้าน ดังนั้นปั จจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลที่ได้
จากการประเมิ นหลัก สู ตร จะถู ก สรุ ป รวบรวม และนาเสนอในที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านทุกปี เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การฝึ กอบรม และหาแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร พร้ อมทั้งนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิในที่
ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
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ภาควิชา ฯ บริ หารจัดการหลักสู ตร โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่ า งๆ ได้แก่ การรั บ สมัค รผู เ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรม ทั้ง เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กและจานวนที่ รั บ
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์
เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรม แพทย์ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมจะได้รับประกาศนี ยบัตรรับรอง
การสาเร็ จการฝึ กอบรม ซึ่ งออกโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี และได้รับการ
ส่ งชื่ อเข้าสอบเพื่อหนังสื อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ ค วามชานาญในการประกอบวิช าชี พ เวช
กรรมสาขาวิสัญญีวทิ ยา ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีวทิ ยา
เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การบริ ห ารจัด การการฝึ กอบรมเป็ นไปตามแนวทางที่ ว างไว้
ภาควิชา ฯ ได้แต่งตั้ง และกาหนดให้คณะกรรมการควบคุมดู แลการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรม ฯ รวมถึงการบริ หาร
จัดการงบประมาณของหลักสู ตรด้วย
นอกจากนี้ ภาควิ ช า ฯ ยัง จัด ให้ มี นั ก วิ ช าการการศึ ก ษา ๓ คน ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
ประสานงาน การจัดกิจกรรม academic activity, workshop, กิจกรรมนอกหลักสู ตร และการ
จัด สอบต่ า งๆ รวบรวมและประเมิ น ผลการสอบและแบบประเมิ นต่ า งๆ รวมถึ ง ท าการ
ตรวจสอบและจัดให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
หลั ก สู ตรได้ รั บ การประกั น คุ ณ ภาพ โดยมี ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ จาก
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
วิสัญญีวทิ ยา เป็ นประจาทุก ๕ ปี
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ภาคผนวก ๑
เนื้อหาสั งเขปของการฝึ กอบรมตาม
หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 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
27

1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions
1.3.5. Parasympathetic : location of ganglions
1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx
1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures
1.3.5.3. vagal reflex pathways
1.3.6. Carotid and aortic bodies, carotid sinus
1.4. Musculoskeletal system
1.4.1. Bone
1.4.2. Muscle
1.4.3. Joint
1.5. Anatomical landmarks
1.5.1. Neck: cranial nerves, tracheotomy site, cricoid membrane, internal and external
jugular veins, thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion.
1.5.2. Chest: pulmonary segments and lobes, cardiac landmarks and auscultation
sites, subclavian vein, diaphragm.
1.5.3. Vertebral column, ligaments, 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
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2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes
2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time
constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2
uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.
2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops
and hysteresis, surfactant, La Place law resistances ; principles of gas flow
measurement, methods of measurement, regulation of airway caliber, work of
breathing
2.1.3. Ventilation – perfusion : distribution of ventilation, distribution of perfusion,
hypoxic pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications
of A-aDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan
2.1.4. Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation,
diffusion hypoxia
2.1.5. Blood gas transport :
2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50,
respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG
2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2
dissociation curve, acid – base balance, acid – 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
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2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG,
heart sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology
2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac
pressure, force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility,
measurement limitations, cardiac output and its determinants and regulation,
mixed venous O2 tension and saturation, myocardial oxygen utilization
2.2.3. Venous return : venous tone and its controlling factors, muscle action,
intrathoracic pressure, body position, blood volume
2.2.4. Blood pressure : systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure,
systemic and pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular
resistance, blood viscosity, baroreceptor function
2.2.5. Microcirculation : capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post
capillary sphincter control, viscosity, rheology
2.2.6. Organ perfusion : cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver,
splanchnic, hepatic, muscle and skin, uterine and placental
2.2.7. Regulation of circulation and blood volume
2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis
2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes
2.2.7.3. Hormonal control
2.3. Central and peripheral nervous system
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
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2.3.1.1.6.

Specific anesthetics and drug effects,

2.3.1.2. Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule,
cerebellum, brain stem, reticular activating system
2.3.1.3. Cerebral blood flow
2.3.1.3.1.

Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral
metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white
matter

2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose
effects, effects of brain trauma or tumors
2.3.1.4. Cerebrospinal fluid
2.3.1.4.1.

Formation, volume, composition, flow and pressure

2.3.1.4.2.

Blood brain barrier, active and passive molecular transport
across, causes of disruption

2.3.1.4.3.

Relation to blood chemistry and acid – base balance

2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP)
2.3.1.5.1.

Factors affect ICP.

2.3.1.5.2.

Monro-Killie hypothesis

2.3.1.5.3.

Response of increased ICP

2.3.1.5.4.

Adverse effects of intracranial hypertension

2.3.2. Spinal cord :
2.3.2.1. General organization
2.3.2.2. Spinal reflexes
2.3.2.3. Spinal cord tracts
2.3.2.4. Evoked potentials
2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission
2.3.3.1. Morphology of receptors
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2.3.3.2. Mechanism of membrane potential
2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of
action, transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic
functions
2.3.4. Autonomic nervous system
2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release,
responses, termination of action
2.3.4.2. Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release,
responses, termination of action
2.3.4.3. Ganglionic transmission
2.3.4.4. Reflexes: afferent and efferent limbs
2.3.5. Pain mechanism and pathway :
2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons
2.3.5.2. Peripheral and central sensitization
2.3.5.3. Dorsal horn modulation and related receptors ie. opioid, glutamate,
GABA receptors
2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission
2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and
transmission, influences on pain perception
2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception
2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems
2.4.1. Dual blood supply and its regulation
2.4.2. Metabolic and synthetic functions
2.4.3. Excretory functions
2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion
2.4.5. Liver function tests
2.5. Renal and Urinary systems
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2.5.1. Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion
2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, reninangiotensin aldosterone system
2.5.3. Regulation of acid – base balance
2.5.4. Drug excretion
2.5.5. Renal function tests
2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis
2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes i.e. sodium,
potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium
2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion
2.6.3. Regulation of osmolality
2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems
2.6.5. Effects of electrolytes imbalance
2.6.6. Glucose requirement
2.7. Endocrine system
2.7.1. Hypothalamus, pituitary
2.7.2. Thyroid, parathyroid
2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex
2.7.4. Pancreas
2.8. Hematological system
2.8.1. Hematopoiesis
2.8.2. Coagulation system
2.9. Temperature Regulation
2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral
2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point
2.9.3. Heat production and conservation
2.9.4. Heat loss : mechanisms
2.9.5. Body temperature measurement : sites, gradients
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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:
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
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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
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
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3.4.2. Mode of action
3.4.3. Biotransformation and excretion
3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups
3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline)
3.4.6. Adverse effects, toxicity and management
3.4.6.1. Central nervous system
3.4.6.2. Cardiac and respiration
3.4.6.3. Allergy
3.4.6.4. Preservatives/additives
3.4.6.5. Methemoglobinemia
3.4.6.6. Treatment : general and specific
3.5. Neuromuscular blocking agents
3.5.1. Mechanism of action
3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.5.3. Effect on other organs
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
36

3.6.1.4. Agonists and antagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives,
ganglionic blockers, peripheral vasodilators)
3.6.1.5. Tocolytic uses
3.6.2.

Parasympathetic drugs :
3.6.2.1. Transmitters, types of receptors
3.6.2.2. Muscarinic effects
3.6.2.3. Nicotinic effects
3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase
3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate

3.7. Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents,
systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes
3.7.1. Mechanism of action
3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.7.3. Effect on other organs
3.7.4. Adverse effects and toxicity
3.7.5. Drug interaction
3.7.6. Indication and Contraindications
3.8. Central nervous system drugs : antidepressants, major tranquilizers, hypnotics,
anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine,
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
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3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants
3.9.1. Mechanism of action
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.9.3. Effect on other organs
3.9.4. Adverse effects and toxicity
3.9.5. Drug interaction
3.9.6. Indications and contraindications
3.10. Diuretics
3.10.1. Mechanism of action
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs
3.10.4. Adverse effects and toxicity
3.10.5. Drug interaction
3.10.6. Indications and contraindications
3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs,
vasopressin, insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors
3.11.1. Mechanism of action
3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.11.3. Effect on other organs
3.11.4. Adverse effects and toxicity
3.11.5. Drug interaction
3.11.6. Indication and contraindications
3.12. Immunosuppressive and anti-rejection drugs (in organ transplantation)
3.12.1. Mechanism of action
3.12.2. Effect on other organs
3.12.3. Adverse effects and toxicity
3.12.4. Drug interaction
4.

Applied physics
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4.1. Mechanics
4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping
4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle
4.2. Fluid mechanics:
4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow
4.2.1.1. Factors affecting flow
4.2.1.2. Flow meters and rotameter
4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement:
ultrasonography, echocardiography
4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect
4.2.2.

Properties of liquids, gases and vapors:

4.2.2.1. Diffusion of gases
4.2.2.2. Solubility coefficients
4.2.2.3. Relative and absolute humidity
4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure
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),
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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 Preanesthetic evaluation
1.2 ASA Physical Status
1.3 Investigations and special investigations
1.4 Information for patient : risk, education and informed consent
1.5 NPO recommendations
1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus,
hypertension, heart disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid ingestion,
morbid obesity, depression, COPD etc.
1.7 Premedication :
1.7.1 Non- pharmacological
1.7.2 Pharmacological : drug types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration
prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of
administration, interaction with chronic drug therapy and anesthetic agents
1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of aspiration,
PONV and allergies.
1.7.4 Adverse effects
2. General anesthesia
2.1 Inhalation
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2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators
2.1.1.1 Anesthesia machine :
2.1.1.1.1

Ergonomics of anesthesia machine

2.1.1.1.2

Safety features : proportioning devices, rotameter
configuration, pressure fail-safe

2.1.1.2 Principles of action of ventilators
2.1.1.2.1

Classifications : flow generation vs. pressure generation

2.1.1.2.2

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

2.1.1.2.3

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

2.1.1.3 Maintenance
2.1.1.4 Preanesthetic checklists
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and
vapors
2.1.1.6 Fail safe and other safety features
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems
2.1.1.8 Complications
2.1.1.9 Vaporizer types
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous
oxide, medical air supply system
2.1.1.11 Breathing system
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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
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
42

4. Fluid management
4.1 Perioperative intravenous fluid therapy
4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and
disposition
4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goaldirected therapy)
4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities
4.3 Patient blood management
4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes,
Jehovah’s witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold,
complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa
5.

Airway management

5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations
5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway
devices, video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)
5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy)
5.4 Extubation criteria
5.5 Complications and their management
5.6 Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)
6.

Positioning and potential injuries

6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.
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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
8. Special Techniques
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8.1 Deliberate hypotension :
8.1.1 Indications/contraindications
8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation)
8.1.3 complications
8.2 Deliberate hypothermia:
8.2.1 Indications/contraindications
8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming)
8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)
8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care
8.4 High altitude anesthesia
9. Postoperative care :
9.1 Post-anesthesia care unit (PACU) : handover, discharge criteria.
9.2 Acute postoperative pain management : pharmacologic (drugs, routes, risks and
benefits), non-pharmacologic
9.3 Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.
9.3.1 Airway and respiratory system
9.3.2 Cardiovascular system.
9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke
9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria
9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic
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
46

effusion
11.1.2.5 Others: pain, abdominal distention, etc.
11.2 Cardiovascular system
11.2.1 Ischemic heart disease
11.2.2 Valvular heart disease
11.2.3 Congenital heart disease (CHD)
11.2.4 Hybrid cardiac procedures
11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects
11.2.5.1 Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias
11.2.5.2 Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative
arrhythmias
11.2.5.3 Perioperative use of pacemaker : indications, complications
11.2.5.4 Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter
defibrillator (ICD)
11.2.5.5 Cardioversion
11.2.6 Cardiac failure, cardiomyopathy (ischemic, viral, hypertrophic)
11.2.7 Cardiac transplantation
11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis
11.2.9 Hypertension
11.2.10 Vascular diseases
11.2.10.1 Carotid endarterectomy
11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)
11.2.10.3 Arterial occlusive disease
11.2.11 Pulmonary embolism
11.3 Central nervous system, peripheral nervous system
11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage.
11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.
11.3.3 Congenital
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11.3.4 Vascular: aneurysms, A - V malformations,
11.3.5 Epilepsy
11.3.6 Awake craniotomy
11.3.7 Interventional neuroradiology,
11.3.8 Increased intracranial pressure
11.3.9 Fluid management
11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma
11.3.11 Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases
11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases
11.4.1

Gastrointestinal diseases
11.4.1.1 obstruction : causes (paralytic ileus, mechanical, vascular),
physiological changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia
management (full, stomach, fluid therapy, nitrous oxide)
11.4.1.2 Hemorrhage and perforation
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,
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11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor
11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass
11.6.4 Parathyroid : Primary/secondary hyperparathyroid
11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla
11.6.6 Carcinoid syndrome
11.7 Hematologic system
11.7.1 Disease of the blood
11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms
11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary
11.7.1.3 Clotting disorders : congenital, acquired, pharmacologic (antiplatelets,
anticoagulant and antagonists)
11.7.1.4 Hemoglobinopathies
11.8 Neuromuscular diseases
11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, GuillainBarre 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, potassiumaggravated 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
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11.9.4 Porphyria
11.9.5 Others.
11.10 Miscellaneous
11.10.1 Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides.
12.

CLINICAL SUBSPECIALTIES

12.1 Transplantation : (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.)
12.1.1 Donors :
12.1.1.1 Cadaveric and living
12.1.1.2 Selection of donors
12.1.1.3 Care of organ donors
12.1.2

Perioperative care of recipients

12.1.3

Ethical and legal issues: brain death, etc.
Pain : acute, chronic

12.2
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)
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12.2.4.3.4 Other somatic pain : myofascial pain, fibromyalgia,
arthropathy
12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain
12.2.4.4 Pain in palliative care.
12.2.5 Pain management :
12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices
12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment
12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management
12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain
12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks
12.2.5.2.2.2 Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation
12.2.5.3 Bio-psycho-social model
12.3 Anesthesia for cardiac surgery
12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery
12.3.2 Circulatory assistance
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.
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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
12.5.1

Obstetric anesthesia

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

12.5.2

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

12.5.3

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

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
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12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis
12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions,
blood conservation techniques,and hemorrhage protocols
12.5.7.6 Substance abuse
12.5.7.7 Molar pregnancy
12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders
12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related
complications
12.5.9.1 Amniotic fluid embolism
12.5.9.2 Venous thromboembolism
12.5.9.3 Difficult and failed intubation
12.5.9.4 Pulmonary aspiration
12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric
procedures: in vitro fertilization, fetal surgery.
12.6

Neonatal anesthesia

12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult
12.6.2 Anesthetic implications in prematurity.
12.6.3 Neonatal surgical conditions : diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar
emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele,
gastroschisis, 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.
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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, adenoidtonsillectomy, tracheostomy, nasal surgeries
12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries
12.11 Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and
fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries
(liposuction, etc.)
12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :
12.12.1 Laparoscopic : cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy,
adrenalectomy, gynecologic procedures, etc.
12.12.2 Video-assisted thoracoscopic
12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc.
12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc.
12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic
agents/techniques, ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye
injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common
ophthalmologic procedures
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12.14 Anesthesia for orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional
vs. general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal
surgery, special positions
12.15 Trauma, burn management : principle of advanced trauma life support, massive
trauma and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management
and teamwork, biological warfare), near drowning.
12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management,
anesthetic management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based
anesthesia.
12.17 Anesthesia in remote areas :
12.17.1 Dental procedures
12.17.2 Endoscopic procedures
12.17.3 Radiologic procedures: CT scan, MRI, PET, interventional radiology,
radiation therapy, etc.
12.17.4 Electroconvulsive therapy
12.17.5 Cardiac intervention.
12.18

Management of critically ill patients in intensive care

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

13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS)
13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using
authority and assertiveness
13.1.1

Assessing capabilities

13.1.2

Supporting others

13.2 Task management
56

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
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Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP

15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patientcentered, equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse
event, sentinel event)
15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices
15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability,
risk management
15.5 Quality and safety culture
15.5.1

No blame, no shame culture

15.5.2

Supporting system

15.6 Environment and occupational safety
15.6.1

Physical hazards : Occupational safety and health administration standards,
universal precautions and isolation precautions
15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity,
teratogenicity, carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation,
noise pollution
15.6.1.2 Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral
hepatitis, pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick
injury
15.6.1.3 Electrical safety, fire and explosion hazards : source of ignition
(static, misuse of 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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ภาคผนวก ๒
Clinical skills in anesthesia ตาม
หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
Clinical skills in General (non-subspecialty)
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient
Respiratory diseases
- COPD, Asthma
- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis
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,
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ระดับ ๑





ระดับ ๒




















ระดับ ๓

โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
thrombocytopenia, thrombophilia
- hematologic malignancy
- anticoagulated
- bone marrow transplantation
Endocrine diseases
- Diabetes mellitus
- Hyper / hypothyroid
- Adrenal dysfunction
- Parathyroid
Collagen vascular diseases
- Rheumatoid arthritis
- Systemic lupus erythematosus
Morbid obesity
Aging
Full stomach

ระดับ ๑

อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
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

ระดับ ๑





ระดับ ๒

ระดับ ๓













ระดับ ๒

ระดับ ๓
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
- Pulmonary catheter with / without
cardiac output
- Non-invasive cardiac output
monitoring
- Arterial line
- Thromboelastogram
Cardiac arrest
Patient blood management
a. Preoperative blood donation
b. Acute normovolemic hemodilution
c. Controlled hypotension
d. Intraoperative blood salvage
Fluid-electrolyte acid base
management
Local anesthetic systemic toxicity
Laryngospasm and sequelae
Oxygen therapy
Occupational hazards
Malignant hyperthermia
Autonomic hyperreflexia
Temperature management
Allergic/anaphylaxis reaction
Postoperative pain management
Postanesthetic complications
- Cardiovascular complications
- Pulmonary dysfunction
- Hepatic complications
- Renal complications
- Metabolic complications
- Incidental trauma
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ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓


























อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
- Altered mental status
- Postoperative nausea and vomiting
Anesthesiologist non-technical skill

ระดับ ๑



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

ระดับ ๑

II.

ระดับ ๒

ระดับ ๓


ระดับ ๒

ระดับ ๓










หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา (Procedural skills)
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ 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)
Intubation
- Conventional (e.g. under anesthesia,
awake)

หัตถการ
ระดับ ๑



หัตถการระดับ
๒

หัตถการระดับ
๓
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ชนิดของหัตถการ
- Fiberoptic
- Video laryngoscope
- Manual-in-line stabilization
- Awake intubation
- Blind nasal
Percutaneous tracheostomy
Emergency cricothyrotomy
Arterial line
Central venous pressure
- jugular
- subclavian
- femoral
- peripheral inserted (PICC line)
Pulmonary artery catheterization
Positioning
- Standard (supine, prone, jack-knife,
lithotomy, lateral (e.g. kidney, park
bench), trendelenberg, reverse
trendelenberg)
- Sitting in neurosurgery
- Sitting (e.g. beach chair)
Regional anesthesia
- Central neural blockade (adult)
spinal
Lumbar epidural
Thoracic epidural
Caudal
Combine spinal-epidural
- Peripheral neural blockade
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หัตถการ
ระดับ ๑





หัตถการระดับ
๒

หัตถการระดับ
๓





















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

หัตถการ
ระดับ ๑

หัตถการระดับ
๒


หัตถการระดับ
๓














4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ
๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรื อภาวะ
Analgesia and anesthesia for labor and

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ
vaginal delivery, vaginal birth after
cesarean delivery (VBAC)
Anesthesia for cesarean delivery
Anesthetic management in complicated
obstetrics
Anesthetic management of the parturient
with coexisting disorders
Risks, strategies and management of
anesthetic and obstetric-related
complications
Anesthetic considerations for in vitro
fertilization
Anesthetic considerations for fetal surgery,
EXIT, OOPS procedures
Anesthetic considerations for non-obstetric
surgery
Anesthetic considerations for hysteroscopy
Anesthetic considerations for laparoscopic
surgery: TLVH
Anesthetic considerations for tubal
sterilization
Molar pregnancy
Loop electrosurgical excision procedure
(LEEP)

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓














หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
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หัตถการวิสัญญี
Airway management in pregnancy
Painless labor (epidural block)
Left uterine displacement
Combined spinal-epidural (CSE) anesthesia

หัตถการ
ระดับ ๑




หัตถการระดับ
๒

หัตถการระดับ
๓



4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ
๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรื อภาวะ (Orthopedics)
Tourniquet management
Compartment syndrome
Bone cement
Arthroscopic surgery
Spine surgery
Fat embolism syndrome
Pediatric orthopedic surgery

ระดับ ๑








ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ (Trauma)
Advanced trauma life support
Multiple trauma
Burn
C-spine injury
Massive hemorrhage/shock
Mass casualty
Near drowning

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓








หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ 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

หัตถการ
ระดับ ๓

4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
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ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
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)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ
Kidney transplantation (Donors /
Recipients)
Shock wave lithotripsy
Renal Disease (Acute kidney injury,
decreased kidney function, ESRD, uremia,
oliguria, anuria, inappropriate secretion of
ADH)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓





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

หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการ
ระดับ ๑


หัตถการ ระดับ
๒

หัตถการ
ระดับ ๓

4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
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ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้าน อาจดูแลรักษาได้
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

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

II.

ระดับ ๑















ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๓





หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา

แพทย์ป ระจาบ้า นต้องรู ้ ข ้อบ่ ง ชี้ ข้อห้า ม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่ า ง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
72

ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓

JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway





4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ
๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรื อภาวะ
EGD colonoscopy
ERCP POEM single balloon
Diagnostic radiologic procedures: CT scan,
MRI
Radiation Therapy
Neurological interventions: Coil, glue,
study
Vascular: AVM bleomycin injection
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ระดับ ๑


ระดับ ๒







ระดับ ๓

โรคหรื อภาวะ
Procedures in Liver mass: TACE, RFA
Anesthesia for ECT (Electroconvulsive
therapy)
Anesthesia for dental procedures
Radiation hazards and prevention

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓





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

Level of sedation

หัตถการ
ระดับ ๑


หัตถการ
ระดับ ๒

หัตถการ
ระดับ ๓

4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
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โรคหรื อภาวะ
Organization of ambulatory unit
Selection of patients, procedures
Anesthetic techniques
Discharge criteria
Postanesthesia care
Patient education

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓







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

หัตถการ
ระดับ ๑


หัตถการ
ระดับ ๒

หัตถการ
ระดับ ๓

4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่ าตัด
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
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ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้
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
- Carotid stenosis
- Cerebral revascularization
Traumatic brain injury
Spinal cord injury
Spinal cord surgery
Epilepsy surgery
Hydrocephalus
Pediatric neurosurgery
Awake craniotomy
Surgery for abnormal movement

ระดับ ๑











ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ
Interventional neuroradiology

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ 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

หัตถการ
ระดับ ๑

หัตถการ
ระดับ ๒


หัตถการ
ระดับ ๓






4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้าน อาจดูแลรักษาได้
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี ระดับ ๑
Common congenital heart diseases: ASD,

VSD, PDA, TOF
Complicated congenital heart diseases:
TGA, single ventricle
Common congenital anomalies: Down

syndrome
Rare/Complicated congenital anomalies
Upper respiratory tract infection

Laryngospasm

Airway obstruction

Laryngeal edema

Emergence delirium

Neonates
Premature babies
Difficult airway
Hypothermia

Malignant hyperthermia

Muscular dystrophy

Glucose, fluid, electrolyte management

Massive bleeding

Postoperative pain management

Gastroschisis/omphalocele
Congenital diaphragmatic hernia
Tracheoesophageal fistula
Pyloric stenosis
Necrotizing enterocolitis
Retinopathy of prematurity
Strabismus & muscle correction

Adenotonsillectomy


ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี ระดับ ๑
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 านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Inhalation induction
Mask ventilation
Under mask technique
Endotracheal intubation in infant and children
Endotracheal intubation in neonate
LMA in pediatric patients
Fiberoptic intubation in pediatric patients
Ventilator setting in neonate and infant
Peripheral nerve block
- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block
- Penile block
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หัตถการ
ระดับ ๑







หัตถการ
ระดับ ๒

หัตถการ
ระดับ ๓






หัตถการวิสัญญี

หัตถการ
ระดับ ๑

- Brachial block
Caudal block
Lumbar epidural block

หัตถการ
ระดับ ๒



หัตถการ
ระดับ ๓



4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้าน อาจดูแลรักษาได้
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,

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรื อภาวะ
etc)
Valvular heart surgery
Coronary artery bypass graft surgery
(on pump or off pump)
Cardiac / lung transplantation
Abdominal aortic aneurysmal repair
Thoracic endovascular aneurysmal
repair
Cardiac implantable electronic
devices
Electrophysiology study with or
without ablation
Mediastinal mass biopsy or removal
Mediastinoscope
Lung (open or video assisted
thoracoscopic surgery)
Chest wall and pleural surgery
Bronchopleural fistula
Tracheal surgery
Lung lavage
Postoperative pain therapy after lung
surgery
Cardiac catheterization
Cardioversion
Bronchial stent

-

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓




















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

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

หัตถการ
ระดับ ๒


หัตถการ
ระดับ ๓





4.11 Clinical skills in Critical care
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ
๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
Approaches of emergency situations
(diagnosis, treatment)
- Shock states
- Myocardial ischemia / infarction
- Heart failure (systolic / diastolic)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
- Common cardiac dysrhythmias
- Respiratory failure
ARDS (acute respiratory distress syndrome)
AKI / ARF (acute kidney injury / acute
renal failure)
DM & Glucose control
Thyroid/parathyroid disorders
Adrenal disorders
Delirium / Confusion / Agitation /
Psychosis
TIA (transient ischemic attack) / Stroke
Hypoxic-ischemic encephalopathy
Anemia
Hemostasis / Massive transfusion
Coagulation disorders (hemophilia,
thrombocytopenia / thrombophilia, DIC,
….etc)
Prevention & management common
infection (HAP, VAP, CABSI, UTI etc.)
Antibiotics
Fluid & electrolytes management
Transfusion management
Nutrition management & metabolic support
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
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ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓






















โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
TTE
IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters
(CXR, ABG, PFT,…etc )

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓





II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter
- PICC line
- Cardiac output monitoring
Respiratory system
- Intubation (awake / under sedation / RSI)
- Ventilatory setting
- CMV (volume / pressure)
- PSV
- Recruitment maneuver
- Protective lung strategies
- Advanced setting
- Non-invasive mechanical ventilation
- Weaning (spirometry, compliance..etc )

หัตถการ
ระดับ ๑

หัตถการ
ระดับ ๒

หัตถการ
ระดับ ๓
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หัตถการ
- 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

หัตถการ
ระดับ ๑




หัตถการ
ระดับ ๒

หัตถการ
ระดับ ๓









4.12 Clinical skills in Chronic pain
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ
๑ และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย
ประจาบ้านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรื อภาวะ
Cancer pain
Neuropathic pain
Chronic musculoskeletal pain
Chronic visceral pain
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ระดับ ๑

ระดับ ๒





ระดับ ๓

Chronic ischemic pain
Headache




II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
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
Sympathetic block
Brachial plexus analgesia
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical nerve
stimulation

III.

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ
๒



หัตถการระดับ
๓










การประเมินหรื อดูแลรักษา

ระดับที่ ๑ การประเมินหรื อดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้ วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ ทาด้ วยตนเองหรื อช่ วย
ทา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรื อเคย
เห็น
การประเมินหรื อดูแลรักษา
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓
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ซักประวัติผปู ้ ่ วยที่มีความปวด
ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริ มาณ
ประเมินผลการระงับปวด
สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย
พิจารณาส่ งต่อการรักษาได้ถูกต้อง
ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
ประสานงานและปรึ กษากับผูร้ ่ วมการรักษาสาขา
อื่นได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์ มส่ งปรึ กษาได้ถูกต้อง
แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องและมีคุณธรรม











ภาคผนวก ๓
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and
Entrusable Professional Activity
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Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1. Provide preanesthetic evaluation and preparation
2. Provide plan and conduct of anesthesia
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments
4. Provide intra and post anesthetic care
5. Manage airway
6. Demonstrate technical skills
7. Manage crisis situation
8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications
9. Demonstrate communication and team working skills
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP)
1.1. DOP Spinal block
1.2. DOP Endotracheal intubation
1.3. DOP Rapid sequence induction
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV)
1.5. DOP Arterial line cannulation
1.6. DOP Lumbar epidural block
1.7. DOP Brachial plexus block
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation
2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures
2.2. Basic GA ETT
2.3. Basic GA under mask
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery
2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery
2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
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2.9. Anesthesia for pediatric
2.10. Intracranial surgery
2.11. Anesthesia for airway procedure
2.12. Painless labor
2.13. Anesthesia for neonatal / infant surgery
2.14. Anesthesia for open cardiac surgery
2.15. Thoracic anesthesia
2.16. Acute postoperative pain : PCA
2.17. Cancer pain / neuropathic pain
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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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7

8

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

Direct observe
procedural skills (DOP)

Assessment of Clinical skills and Entrustable professional activity (EPA)

R1
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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

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

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

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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. เทคนิคการ block
3.1 Sterile technique
3.2 ขั้นตอนถูกต้อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications
4.1 บอก complication ได้, รู ้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์ )
................................................. (ตัวบรรจง)

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................
วันที.่ ..................................................................
ไม่ ถูกต้ อง / ไม่ ถูกต้ องบางส่ วน /
ปฏิบัติ
ไม่ สมบูณ์

Endotracheal tube intubation

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (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 ในท่อหายใจ
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, ช่วย
หายใจ 3 นาที
3. เปิ ดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรื อ cross-finger technique โดยไม่มี trauma,
ปัดลิ้นได้หมด ปลาย blade อยูบ่ ริ เวณ vallecula ยก blade upward และ forward โดย
ไม่ใช้ฟัน เป็ น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผูใ้ หญ่)
5. ตรวจสอบตาแหน่งท่อช่วยหายใจ 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 นเหนียวของ
plaster ต้องพันรอบ ET

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )

................................................... (ตัวบรรจง)
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ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

DOPS 3 RSI เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

วันที.่ .....................................................
ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

Rapid sequence induction

ถูกต้ องบางส่ วน
/ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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 และ
ขนาด ฉี ดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ ว
3. อธิบายผูป้ ่ วยถึง procedure
4. จัดท่าผูป้ ่ วยถูกต้องเหมาะสม
5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม
6. 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
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์ )

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

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation
DOPS 7, 8 เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ 3 : 1 ครั้ง

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิ้นสุ ด 24 เดือน ต้ องได้ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................
หัวข้ อการประเมิน

วันที.่ ......................................................
ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (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

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
................................................(ตัวบรรจง)

95

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated
procedure
เมื่อสิ้นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..............................................................................

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

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 ปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
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 ยและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู้ ่ 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 และแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
 2 ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรื อแก้ไม่ถูกต้อง
 3 ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 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 ได้บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
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8. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
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 นส่วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์ ). ............................................................ (ตัวบรรจง).
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT
เมื่อสิ้ นสุ ด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2
ครั้งAssessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมื่อสิ้ นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 :
1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..............................................................................

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

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 การผ่าตัดและการระงับความรู ้สึก
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
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 ยและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง Induction
EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สัง่ ยาได้เหมาะสม
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
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8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 3 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
 4 ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4,6
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้ และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง
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 ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้ อมบอกภาวะที่ตอ้ 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
 1ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
 2 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
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16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น

EPA 7

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ 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 02
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated
surgery)
เมื่อสิ้ นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..............................................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
4.1. อุปกรณ์
4.2. ยา
4.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative
5.1. Specific considerations
5.1.1. Underlying disease related
5.1.2. Surgery related
5.2. General anesthesia
5.2.1. Induction
5.2.1.1. Technique
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
5.2.2. Airway management
5.2.3. Positioning
5.2.4. Maintenance
5.2.4.1. ยา
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
5.2.4.3. Transfusion management
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ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

หัวข้ อการประเมิน

6.

7.
8.
9.

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
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ )..............................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: GA for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุ ด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 06: RA for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.........................................................................
วันที่....................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
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
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
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ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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
6.2.3. Positioning
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte
6.2.5. Transfusion management
6.2.6. Hemodynamic
6.2.7. Ventilation / Oxygenation
6.2.8. Temperature control
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ) ....................................................... (ตัวบรรจง)

104

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..............................................................................

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

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 การผ่าตัดและการระงับความรู ้สึก
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
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 ยและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
4.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง induction EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สัง่ ยาได้เหมาะสม
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 induction
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
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8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ไม่ทราบการประเมิน
 2 ทราบแต่ประเมินผิด
 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
9. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA 4
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้ และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง
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 ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิ คไม่ครบ
 3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิ คได้ แต่เลือกใช้ยงั ไม่เหมาะสม
 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิ คได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้ อมบอกภาวะที่ตอ้ 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
 3 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
 4 สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
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16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ 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
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์ )........................................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.4. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Anatomy
4.2. Physiology
4.3. Disease specific consideration
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
6.1.4.3. Transfusion management

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

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 2

EPA 2
EPA 1

EPA 2,3

EPA 4,5,6,7
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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
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
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน...................................................................

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.

2.

3.
4.
5.

Hemodynamic
Ventilation / Oxygenation
Temperature control
Management of complications : VAE, bleeding, brain
edema, ruptured aneurysm, etc.
1.1.2. Emergence (early / late)
Postoperative
2.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
2.2. การส่งต่อข้อมูล
2.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid
& electrolyte balance, temperature
2.4. Specific postoperative care & complications management
2.5. การระงับปวด
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

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

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10
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ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

6. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
6.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย (neurologic and other)
6.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
6.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
7. การเตรี ยมก่อนผ่าตัด
EPA 1
7.1. General preparation
2.2. Specific preparation (include ICU)
5.5. Premedication
8. Choice of anesthesia
EPA 2
9. Specific considerations
9.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit
9.2. Intraoperative neuromonitoring
9.3. Systemic complications of neurological disease
10. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
EPA 3
10.1. อุปกรณ์
10.2. ยา
10.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
11. Intraoperative
EPA3,4,5,6,8
11.1. General anesthesia
11.1.1. Induction
11.1.1.1.Technique
11.1.1.2.ยา: ชนิดและขนาด
11.1.2. Airway management
11.1.3. Positioning
11.1.4. Maintenance
11.1.4.1.ยา
11.1.4.2.Fluid, glucose and electrolyte
11.1.4.3.Transfusion management
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.................................................
วันที่.................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia and anesthetic technique
4. Specific considerations
4.1. Airway management และการวางแผนสารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะทา airway procedure
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

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
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7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)
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ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..........................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
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)
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

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1,9

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 1,9

EPA 2
EPA 8

EPA 3

EPA
3,4,5,6,8

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
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7.

8.
9.
10.

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
Postpartum
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
7.5. การดูแลความปวด
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,9

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..........................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่ างกายที่สาคัญ
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.4. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่ วมด้วยหรื อไม่ ควรใช้วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic circuit
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: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 6,7

EPA 3

EPA 4,5,6
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7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)
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ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
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

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

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1,2

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 1,2

EPA 2
EPA 2,4

EPA 1,2,3,4

EPA 4,5,6,7
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7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,7,8,9,10

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ ).......................................................... (ตัวบรรจง)

119

Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปั ญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
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 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

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA1

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

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8
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7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
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
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ ออาจารย์ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )....................................................... (ตัวบรรจง)
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ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

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 ่ วยที่ใช้เครื่ อง
PCA
9. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

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

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

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

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
ตรวจร่ างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
จาแนกชนิดของอาการปวดเบื้องต้นได้
เลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้
สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้ หลังจากได้รับการรักษา
สามารถให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นได้
8. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม

เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

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

ภาคผนวก ๔
การทาวิจัย ขั้นตอนการทางานวิจยั เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวทิ ยา
ตามหลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวทิ ยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อ
หลักดังนี้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งใน
และต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกคน
ควรผ่านการอบรมด้าน
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของ
สถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนิ นภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจยั
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะใน
บทคัดย่อ
สิ่ งทีต่ ้ องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทา
วิจยั ตามข้อตกลงโดยเคร่ งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้ แจงผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อให้ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั ต้อง
ให้สาเนาแก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
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๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่ วมงานวิจยั ของ
ผูป้ ่ วย
๔. การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุ มตั ิแล้ว โดยการกระทา
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่
ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ จิ ยั
หรื อคณะผูว้ จิ ยั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับ
ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
๕. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่ งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป้ ่ วย ให้
ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รับทราบต่อไป
๖. หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้ รี บปรึ กษาอาจารย์ที่ ป รึ กษา
โครงการวิจยั หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณี ที่ไม่สามารถปรึ กษาได้
ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพื้นฐาน ๓ ข้อ ของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสิ นใจ
คือ
๖.๑ การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกับผูป้ ่ วย
๖.๒ การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
๖.๓ การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริ การ
ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่ องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่แพทย์ประจาบ้าน
วิสัญญีวิทยาต้องบรรลุตามหลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผทู ้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการ
ฝึ กอบรม ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจา
บ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และ
จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาส่ งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงาน
ชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่ ปรึ กษา และความคื บหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่ กาหนดไปยัง
ราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง

125

กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
๙
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
๑๒
สอบโครงร่ างงานวิจยั
๑๓
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน
(ถ้าต้องการ)
๑๕
เริ่ มเก็บข้อมูล
๒๑
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
๓๐
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
๓๑
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
๓๓
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่ งต่อไปยังราชวิทยาลัยให้
ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ิข้ นั สุ ดท้าย
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวทิ ยา ให้ “เทียบเท่า
ปริ ญญาเอก” นั้น ถือเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้
เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์
ประจาบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้
สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว.
และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” กรณี น้ ีผเู ้ ข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจยั
โดยที่เป็ นผูว้ จิ ยั หลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการ
รับรองคุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบ
ที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจาบ้าน
ทราบตั้งแต่วนั เริ่ มเปิ ดรับสมัครเข้าเป็ นแพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคุณวุฒิดงั กล่าว แต่มีทรัพยากร
จากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่ วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วย
ได้
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การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ ได้รับวุฒิบตั รสาขาวิสัญญีวิทยาแล้ว หากมี
ความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ดาเนิ นการออกเอกสารเพื่อ
รับรองว่า วุฒิบตั ร สาขาวิสัญญี วิทยา มี คุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผล
งานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ใน
ครั้งนั้น มีลกั ษณะดังนี้
๑. ผลงานวิจยั ต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้ง นี้ รายชื่ อวารสารที่ มี อยู่ใ นฐานข้อมู ล ดัง กล่ า วให้พิจารณา ณ วันที่
ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ ในวารสารนั้นๆ วารสารทางวิชาการที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ได้แก่วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี้
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index ; TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นกลุ่มที่ ๑ คือวารสารที่ผา่ น
การรับรองคุณภาพของ TCI และอยูใ่ นฐานข้อมูล ASAEN Citation Index
(ACI) และกลุ่มที่ ๒ คือวารสารที่อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งคุณภาพ เพื่อขอการ
รับรองจาก TCI และอยูใ่ นฐานข้อมูลของ 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-withfull-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)
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 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)
๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณี ที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ
แนะนาว่า ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และห้ามเขียน
คาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี้
มาใช้ให้ท่านเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรการศึ กษา
อาจารย์คุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อเป็ นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประจ าสถานศึ ก ษาได้ โดยเสนอให้
สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริ ญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดังนั้น วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสื ออนุมตั ิฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคา
ว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
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ภาคผนวก ๕
ระบบบริหารจัดการ การฝึ กอบรม
๑. การรวบรวมข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องละมีผลต่ อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
แหล่งข้อมูล
วิธีการหาข้อมูล
ผูร้ ับผิดชอบ
๑. จากปัจจัยภายนอก
- ความคาดหวังของผูใ้ ช้ - ข้อมูลจากแบบสอบถามผูใ้ ช้
- ประธานหลักสู ตร ฯ
บัณฑิต
บัณฑิต
ประสานกับตัวแทนที่
- กฎเกณฑ์ของแพทย
- ข้อมูลจากตัวแทนที่เข้าร่ วม
เข้าร่ วมประชุมกับ
สภาและราชวิทยาลัยฯ
ประชุมกับ อฝส./ราชวิทยาลัยฯ/
ฝ่ าย/หน่วยงาน/
- กฎหมาย เศรษฐกิจ และ แพทยสภา
องค์กรต่างๆ
สังคม
๒. จากปัจจัยภายใน
- ทรัพยากร
- ข้อมูลจากที่ประชุมภาควิชา
- นโยบายภาควิชา ฯ
- ข้อมูลจากตัวแทนที่เข้าร่ วม
- นโยบายคณะ ฯ
ประชุมกับฝ่ ายการศึกษาหลัง
- ยุทธศาสตร์
ปริ ญญา/กรรมการบริ หารคณะฯ
มหาวิทยาลัย
- ประกาศยุทธศาสตร์ของ
๓. ความคาดหวังของผูม้ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่ วนได้ส่วนเสี ยหลัก
- ข้อมูลจากแบบ ประเมินหลักสู ตร
เช่น อาจารย์ แพทย์
โดยอาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน
ประจาบ้าน และผูส้ าเร็ จ
และผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม
๒. กระบวนการทางาน
กระบวนการ
๑. การออกแบบและพัฒนา
หลักสู ตร
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กิจกรรม
๑.๑ ออกแบบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยภายนอกและภายในตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวม
ข้อมูลข้างต้น ร่ วมกับผลการ

ผูร้ ับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้าน

๒. การรับสมัคร

๓. การจัดการเรี ยนการสอน

ประเมินหลักสู ตรโดยอาจารย์
แพทย์ประจาบ้าน และผูส้ าเร็ จ
การฝึ กอบรม
๑.๒ นาเสนอในที่ประชุมภาควิชา ฯ - ประธานหลักสู ตร ฯ
เพื่อแจ้งให้อาจารย์ทราบเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
หรื อปรับใจความสาคัญของ
หลักสู ตร
๒.๑ ประกาศรับสมัครทาง website - นักวิชาการการศึกษา
ตามเวลาและเงื่อนไขที่กาหนด ของภาควิชา ฯ
โดย แพทยสภา และราช
วิทยาลัย ฯ กาหนด
๒.๒ ดาเนินการคัดเลือก
- กรรมการสัมภาษณ์ที่
ได้รับการแต่งตั้ง
๒.๓ ประกาศผลการคัดเลือก และ - นักวิชาการการศึกษา
ส่ งผลการคัดเลือกไปยัง
ของภาควิชา ฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราช
วิทยาลัย ฝ่ ายการศึกษาหลัง
ปริ ญญาของคณะ ฯ และ
แพทยสภา
๓.๑ การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี
- จัด academic activity
- อ. เชิ ดเกียรติ
๓.๒ การเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ
- จัด rotation
- อ.จิตติยา
- จัด workshop ANTS
- อ.รัฐพล
- จัด workshop
- คณะกรรมการ ฯ
communication skills
๓.๓ การดูแลเรื่ องการอยูเ่ วรและ
- อ.จิตติยา/อ.ธัญลักษณ์
การลาให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
- คณะกรรมการ ฯ
๓.๔ การบริ หารให้การจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นไปได้อย่าง
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๔. การประเมินผล

๕. การประเมินหลักสู ตร

ราบรื่ น
๔.๑ การประเมินภาคทฤษฎี
- MCQ
- MEQ
- SAQ
- ORAL
๔.๒ การประเมินภาคปฏิบตั ิ
- OSCE
- EPA/DOP
- การติดตาม EPA/DOP ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์
๔.๓ การวิเคราะห์ผลการสอบ และ
แจ้งผลสอบให้คณะกรรมการ
ฯ และอาจารย์ที่ปรึ กษาทราบ
๔.๔ การติดตามให้ความช่วยเหลือผู ้
มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
๕.๑ การประเมินหลักสู ตรโดย
อาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม และผูใ้ ช้
บัณฑิต
๕.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมิน
หลักสู ตรและแจ้งผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการ ฯ
ทราบ เพื่อปรับปรุ งพัฒนา
หลักสู ตรต่อไป

๓. ช่ วงเวลาของการทางาน
เดือน
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กิจกรรม

- อ.ธัญลักษณ์
- อ.ชูทิศ
- อ.ลิษา/อ.เชิดเกียรติ
- อ.อินทุอร
- อ.รัฐพล
- คณาจารย์ในภาควิชาฯ
- อ.ที่ปรึ กษา
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
- คณะกรรมการ ฯ/อ.ที่
ปรึ กษา
- นักวิชาการการศึกษา
ของภาควิชา ฯ
- ฝ่ ายการศึกษาหลัง
ปริ ญญาของคณะ ฯ
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ

ช่องทาง/ผูร้ ับผิดชอบ

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

- เปิ ดภาคการศึกษา
- จัดเลี้ยง รับ-ส่ ง แพทย์ประจาบ้าน
- สรุ ปผลการประเมินหลักสู ตร ของปี การศึกษา
ก่อน
- ประชุ มกรรมการฯ เพื่อออกแบบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้เหมาะสมกับปั จจัยภายนอกและ
ภายในตามข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูล
ร่ วมกับผลการประเมินหลักสู ตรโดยอาจารย์
แพทย์ประจาบ้าน และผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม
- นาเสนอในที่ประชุมภาควิชา ฯ เพื่อแจ้งให้
อาจารย์ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
หรื อปรับใจความสาคัญของหลักสู ตร
- เตรี ยมข้อสอบกลางภาค

- คณาจารย์ในภาควิชา
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
- คณะกรรมการ
หลักสู ตรฯ

- ประธานหลักสู ตรฯ

- อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
ข้อสอบ MCQ
- จัด workshop communication skills
- คณะกรรมการ
หลักสู ตรฯ
- สอบกลางภาค
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบข้อสอบ
MCQ
- คัดเลือกแพทย์ประจาบ้านปี การศึกษาใหม่
- หัวหน้าภาคฯ และ
คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
- ประชุ มกรรมการฯ เพื่อแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ - คณะกรรมการ
หลักสู ตรฯ
ประจาบ้าน และเลือก อาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับ
แพทย์ประจาบ้านที่คาดว่าจะต้องการการดูแล
ใกล้ชิด และแจ้งผลการสอบกลางภาค
- นักวิชาการการศึกษา
- แจ้งผลการสอบให้แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ที่ ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
ปรึ กษาทราบ
- นักวิชาการการศึกษา
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- จัดสอบแก้ตวั

ธันวาคม มกราคม
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ และ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
ข้อสอบ MCQ
- จัดให้มีการ present research proposal
- อ.โฉมชบา
- จัดเตรี ยมข้อสอบปลายภาค
- อาจารย์ที่รับผิดชอบ
ข้อสอบหมวดต่างๆ
- จัด rotation แล้วเสร็ จ
- ประธานหลักสู ตรฯ
- จัดประเมิน 360
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
- จัดสอบปลายภาค
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบข้อสอบ
หมวดต่างๆ และ
ประธานหลักสู ตร
- รวบรวมคะแนนประเมิน 360
- นักวิชาการการศึกษา
- ส่ งแบบประเมินบัณฑิตโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต และแบบ - นักวิชาการการศึกษา
ประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิตที่จบไปแล้ว
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
- ประชุ มกรรมการฯ เพื่อแจ้งผลการสอบปลายภาค - คณะกรรมการ
หลักสู ตรฯ
และการประเมิน 360
- แจ้งผลการสอบให้แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ที่ - นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
ปรึ กษาทราบ
หลักสู ตร ฯ
- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสู ตร ฯ
- จัดสอบแก้ตวั
- อ.รัฐพล และทีมงาน
- อ.เชิ ดเกียรติ
- จัด workshop ANTS
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เมษายน

พฤษภาคม

- จัด activity แล้วเสร็ จ
- รวบรวมผลการประเมินบัณฑิตโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
- นักวิชาการการศึกษา
และผลการประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิตที่จบไป
แล้ว
- ประชุ มกรรมการฯ เพื่อแจ้งผลการประเมินบัณฑิต - คณะกรรมการ
โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต และผลการประเมินหลักสู ตรโดย หลักสู ตรฯ
บัณฑิตที่จบไปแล้ว
- คณะกรรมการ
- พิจารณาปรับปรุ งเนื้ อหาหลักสู ตรปูพ้นื ฐาน
หลักสู ตรฯ
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ภาคผนวก ๖

ประกาศ ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
------------------------------------------เพื่อให้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในพันธกิจหลักของภาควิชาวิสญ
ั ญี
วิทยาดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย และแพทย์ประจาบ้านที่สาเร็ จการฝึ กอบรม เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ มีเจตคติ และจริ ยธรรมที่ดี ในการดูแลผูป้ ่ วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการระงับความรู ้สึก
ได้เป็ นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วนตามผลลัพธ์ ๖ ประการที่ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยาขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้าน โดยมีรายชื่อ หน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. อ.พญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร
ประธานคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผน และกากับดูแลการฝึ กอบรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายที่วางไว้
๒. สื่ อสารกับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน และกรรมการด้านการศึกษาของคณะฯ
๓. ดูแลงานธุรการด้านการศึกษาให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๔. จัดการข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๕. จัดตาราง rotation
๖. ดูแลการลาป่ วย ลากิจ ของแพทย์ประจาบ้าน
๒. อ.พญ.อินทุอร สง่าศิลป์
รองประธานคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. เป็ นกรรมการโครงการ Anesthesia Non-technical Skills
๒. ดูแลการจัดสอบ Oral
๓. ปฏิบตั ิงานให้ความช่วยเหลือประธานฯ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. รศ.พญ.โฉมชบา สิ รินนั ทน์
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. กากับดูแลด้านงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน
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๔. ผศ.พญ.วริ นี เล็กประเสริ ฐ
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดูแลจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้าน
๕. ผศ.นพ.รัฐพล แสงรุ ้ง
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. เป็ นประธานโครงการ Anesthesia Non-technical Skills
๒. ดูแลการจัดสอบ OSCE
๖. อ.นพ.ชูทิศ กี่สกุล
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. หัวหน้าทีมดูแลแพทย์ประจาบ้านที่มีผลการเรี ยนอ่อน
๒. ดูแลการจัดสอบ MEQ
๗. อ.พญ.ลิษา สังฆ์คุม้
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดูแลการจัดประเมิน ๓๖๐ องศา
๒. ดูแลการจัดสอบ SAQ
๓. ปฏิบตั ิงานในทีมงานดูแลแพทย์ประจาบ้านที่มีผลการเรี ยนอ่อน
๘. อ.นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดตาราง Academic activity
๒. ควบคุมดูแลการเข้า activity ของแพทย์ประจาบ้าน
๓. ดูแลการจัดสอบ SAQ
๔. ปฏิบตั ิงานในทีมงานดูแลแพทย์ประจาบ้านที่มีผลการเรี ยนอ่อน
๙. อ.พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจารัสศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดูแลแพทย์ประจาบ้านต่างภาควิชาฯ
๒. ควบคุมการจัดตารางเวรและการอยูเ่ วรของแพทย์ประจาบ้าน
๓. ดูแลการจัดประเมิน ๓๖๐ องศา
๔. กากับดูแลการเก็บข้อมูล EPA/DOP และ Portfolio
๕. ดูแลการจัดสอบ MCQ
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๑๐. หัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน ชั้นปี ที่ ๑, ๒, ๓
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ให้ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตร ในมุมมองของแพทย์ประจาบ้าน
๑๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
๑. นส.สิ ริพชั ร ศรี ลาใย
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. รวบรวมและสรุ ปข้อมูล EPA/DOP และ Portfolio ทุกเดือน
๒. ประสานงานการจัดกิจกรรม Academic activity
๓. ประสานงานการจัดสอบ Quiz กลางภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
๔. ประสานงานการจัด workshop การเรี ยนการสอน / การฝึ กอบรม
๕. ประสานงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตร
๖. ประมวลผลการสอบ
๗. ประมวลผลแบบประเมินการเรี ยนการสอน / การฝึ กอบรม
๘. ตรวจสอบและดูแลความพร้อมใช้อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอน
๙. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษา
๒. นส.สุ ทศั นีย ์
จดชัยภูมิ
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ประสานงานการรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
๒. ประสานงานการจัดกิจกรรม Academic activity
๓. ประสานงานการจัดสอบ Quiz กลางภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
๔. ประสานงานการจัด workshop การเรี ยนการสอน / การฝึ กอบรม
๕. ประสานงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตร
๖. ตรวจสอบและดูแลความพร้อมใช้อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอน
๗. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนิต วีรังคบุตร)
หัวหน้าภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่ คุณภาพ ร่ วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสั งคม
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ภาคผนวก ๗
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เวรวิสัญญีในห้ องผ่ าตัด
แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา ที่ไม่ได้อยู่ในช่ วง elective หรื อ ICU หรื อ rotate นอก
โรงพยาบาล ต้องอยูเ่ วรวิสัญญีในห้องผ่าตัดนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ๕-๘ ครั้งต่อ
เดือนตลอดสามปี โดยปี ที่ ๑ อยู่ ๗ – ๘ ครั้ง/เดือน, ปี ที่ ๒ อยู่ ๖ – ๗ ครั้ง/เดือน และ ปี ที่ ๓ อยู่ ๕
– ๖ ครั้ง/เดือน โดยแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๓ ผลัดกันเป็ นหัวหน้าเวรนอกเวลาวันละ ๑ คน ตลอดปี
การศึกษา และแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ เริ่ มเป็ นหัวหน้าเวรในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็ นหัวหน้าเวร
ช่ วงเวลา ๑๖.๐๐-๐.๐๐ น. ในวันทาการและเวลา ๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ในวันหยุดราชการ และเป็ น
หัวหน้าเวรตลอดเวรหลังจากเดือนมีนาคมเป็ นต้นไป ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจาบ้านปี ๓ ที่
เป็ นหัวหน้าเวร
การอยูเ่ วรช่วงนอกเวลาราชการ ในวันทาการเริ่ มตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๗.๐๐ น. ของเช้าวันรุ่ งขึ้น
ส่ วนในวันหยุดราชการเริ่ มตั้งแต่ ๘.๐๐-๘.๐๐ น. ของวันรุ่ งขึ้น แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีที่อยูเ่ วรมี
หน้าที่ให้การระงับความรู ้ สึกแก่ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดฉุ กเฉิ น และ รับปรึ กษาเกี่ ยวกับงานของ
วิสัญญีแพทย์ท้ งั หมด (เช่น งานหน่ วยช่วยหายใจ งานระงับปวด ทีม CPR ใส่ ET tube ฉุ กเฉิ น
intravenous access, arterial line cannulation เป็ นต้น) ขณะอยู่เวรควรอยู่แต่ภายในอาคารซึ่ ง
สามารถได้ยินประกาศเรี ยก และให้พกโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลา ไม่ อนุ ญาตให้ กลับไปนอนที่
หอพั ก แพทย์ ผู ้อ ยู่ เ วรเดิ ม จะออกเวรได้ต่ อ เมื่ อ มี ผู ้รั บ ผิ ด ชอบเวรใหม่ ม ารั บ เวรแล้ ว เท่ า นั้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หัวหน้ าเวร มีหน้าที่เป็ นหัวหน้าเวรต้องดูแลรับผิดชอบผูป้ ่ วยทุกราย ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของอาจารย์เวร ๑ มีหน้าที่รับ set ผ่าตัด และให้การดูแลผูป้ ่ วยได้ดว้ ยตนเอง หรื อรายงานอาจารย์เวร
เพื่อร่ วมกันวางแผนดูแลผูป้ ่ วยตามความเหมาะสม หัวหน้าเวรมีหน้าที่มอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงาน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้มีความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย แพทย์ประจาบ้านหัวหน้าเวรควรเริ่ ม
ตรวจสอบตามห้องผ่าตัดต่างๆ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อประเมินจานวนห้องที่ตอ้ งรับเวร และ
วางแผนจัดกาลังคน รวมทั้งรายงานอาจารย์เวรเมื่อถึงเวลารับเวร แพทย์ประจาบ้านหัวหน้าเวรปี ที่
๓ (เฉพาะในช่วงที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด) จะได้รับอนุ ญาตให้หยุดในวันรุ่ งขึ้น (off เวร) และ
แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ ที่ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้าเวร ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็ นต้นไป จะได้รับอนุญาต
เช่นเดียวกัน
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แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๒ ชื่อแรกในตารางเวรเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแล ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่อยู่
เวรให้ไปยังห้องผ่าตัดเมื่อมี case ฉุ กเฉิ นต่าง ๆ นอกเวลาราชการและสอนนักศึกษาแพทย์ที่อยูเ่ วร
ในวันนั้นตามความเหมาะสม ส่ วนแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ ชื่อลาดับอื่น มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานระงับ
ความรู ้สึกตามที่หวั หน้าเวรกาหนด
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ ๑ มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานระงับความรู ้สึกตามที่หวั หน้าเวรกาหนด
ในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
แพทย์ประจาบ้านสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยได้ดว้ ย
ตนเอง ยกเว้นผู้ป่วยต่ าง ๆ ดังต่ อไปนีใ้ ห้ ปรึ กษาอาจารย์ ก่อนทุกราย
๑. ผูป้ ่ วยที่มี ASA status ตั้งแต่ 3E ขึ้นไป
๒. เด็กเล็ก อายุต่ากว่า ๑ ปี
๓. ผูป้ ่ วยที่มี difficult airway หรื อ ที่คาดว่าจะมี difficult intubation
๔. ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัด emergency opened heart หรื อ closed heart surgery
๕. ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัด liver transplantation และ case ผ่าตัดใหญ่อื่น ๆ ที่เห็น
ว่าสมควร
๖. Airway procedure เช่น laryngoscope หรื อ bronchoscope
อย่ างไรก็ตามเมื่อแพทย์ ประจาบ้ านมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วย แพทย์ ประจาบ้ านสามารถ
ปรึกษาอาจารย์ ได้ ทุกกรณี
หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลจัดตารางการอยูเ่ วรวิสัญญีของแพทย์ประจาบ้านใน
ชั้นปี ของตนเอง ไม่ อนุ ญาตให้ อยู่เวร ๒ วันติดกัน ในกรณีที่มีการแลกเวรแพทย์ ประจาบ้ านต้ องมี
ความรับผิดชอบแก้ไขตารางเวรทีห่ ้ องผ่ าตัดศัลยกรรม ภาควิชาฯ และห้ องพักแพทย์ เวรชั้ น ๙ หาก
มีการแลกเวรกัน แล้วผู้ที่รับแลกลืมอยู่เวร ถื อเป็ นความรั บผิดชอบของเจ้ าของเวรเดิมผู้มีชื่ออยู่ใน
ตารางเวรนั้น แพทย์ประจาบ้านที่เป็ นหัวหน้าเวรในแต่ละคืนจะได้รับอนุ ญาตให้หยุดพักไม่ตอ้ งมา
ปฏิ บตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น ส่ วนแพทย์ประจาบ้านที่ไม่ใช่หัวหน้าเวร หากต้องปฏิบตั ิงานต่อเนื่ องหลัง
เที่ยงคืน หรื อติดต่อกันเป็ นเวลามากกว่า ๑๘-๒๐ ชัว่ โมง สามารถแจ้งอาจารย์รับทราบ เพื่อพิจารณา
ให้พกั ได้
เวรหอผู้ป่วยวิกฤติ
ช่วงที่แพทย์ประจาบ้านหมุนเวียนปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ แพทย์ประจาบ้านจะต้อง
รับผิดชอบอยูเ่ วรที่หอผูป้ ่ วยวิกฤติ 3IC นอกเวลาราชการด้วย โดยจานวนเวรขึ้นกับจานวนแพทย์
ประจาบ้านที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยวิกฤติในเดือนนั้น
การอยูเ่ วรช่วงนอกเวลาราชการในวันทาการเริ่ มตั้งแต่ ๑๖.๐๐- ๗.๐๐ น. ของเช้าวันรุ่ งขึ้น
ส่ วนในวันหยุดราชการเริ่ มตั้งแต่ ๘.๐๐-๘.๐๐ น. ของวันรุ่ งขึ้น แพทย์ประจาบ้านที่อยู่เวรในหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤติ มีหน้าที่ ดู แลผูป้ ่ วยในหอวิกฤติ ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ รับผูป้ ่ วยใหม่จากห้องผ่าตัด
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ห้องฉุ กเฉิ น หรื อหอผูป้ ่ วยสามัญ ขณะอยูเ่ วรควรอยูแ่ ต่ภายในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ ไม่อนุ ญาตให้กลับไป
นอนที่ หอพักแพทย์ เพื่อให้พร้ อมและสามารถให้การดู แลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ กรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ได้ท ัน ที และให้ พ กโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไว้ต ลอดเวลา ผู อ้ ยู่ เ วรเดิ ม จะออกเวรได้ต่ อ เมื่ อ มี
ผูร้ ับผิดชอบเวรใหม่มารับเวรแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีปัญหาในการดู แลผู้ป่วยแพทย์ ประจาบ้ านสามารถปรึ กษาอาจารย์ เวรวิสัญญี
ประจาหอผู้ป่วยวิกฤติได้ ตลอดเวลา
เวรห้ องฉุ กเฉิ น สาหรับแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑
กาหนด
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จะมี การอยู่เวรห้องฉุ กเฉิ นตามตารางที่ คณะฯ

ภาคผนวก ๘
การลาหยุด
แพทย์ประจาบ้านสามารถลาพักผ่อน ลาป่ วย รวมกันในแต่ละปี ได้ไม่เกิน ๑๐ วันทาการ ไม่มี
การสะสมข้ามปี โดยแพทย์ประจาบ้านจะได้รับการจัดให้มีช่วงลาพักผ่อน ๕ วันทาการต่อปี ตามที่
ตาราง rotation กาหนด โดยให้หวั หน้าแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๑ และชั้นปี ที่ ๒ รวบรวมรายชื่อแพทย์
ประจาบ้าน พร้ อมระบุเดื อนที่ตอ้ งการลา ส่ งให้ประธานหลักสู ตรอย่างน้อย ๕ เดื อน ก่อนเริ่ มต้นปี
การศึกษาใหม่ ทั้งนี้ แพทย์ประจาบ้านสามารถลาพักผ่อน ลาป่ วยเพิ่มได้ รวมกับช่ วงลาพักผ่ อนตาม
ตาราง rotation แล้วไม่ เกิน ๑๐ วัน/ปี
๑) การลาทุกประเภทจะต้องแจ้งอาจารย์ผดู ้ ูแลการลาของแพทย์ประจาบ้าน (อ.จิตติยา หรื อ อ.
ธัญลักษณ์) และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้แพทย์ประจาบ้านเขียนใบลาล่วงหน้าแล้วนาใบลา
ส่ งที่ คุณสิ ริพชั ร คุณสุ ทศั นีย ์ หรื อคุณปราณี (เจ้าหน้าที่การศึกษา) ล่วงหน้ าอย่ างน้ อย ๓ วัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่การศึกษาลงสมุดในตารางการทางานประจาวัน เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการ
จัดกาลังคนปฏิ บตั ิงานประจาวันให้เป็ นไปอย่างถู กต้อง แพทย์ประจาบ้านที่ตอ้ งการลา มี
หน้าที่ ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึ กษาได้เขี ยนแจ้งไว้ในสมุ ดแจ้งงานพิเศษ เพื่อให้
อาจารย์ผจู ้ ดั ตารางทางานประจาวันรับทราบเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่ อนุญาตให้ แพทย์ ประจา
บ้ านเขียนลาในสมุดแจ้ งงานเอง และให้แจ้งหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านรับทราบทุกครั้งที่ทา
การลา
๒) การลาป่ วยกะทันหันให้โทรศัพท์แจ้งอาจารย์ผดู ้ ูแลการลาของแพทย์ประจาบ้าน อาจารย์ผทู ้ ี่
แพทย์ประจาบ้านจะต้องปฏิบตั ิงานด้วย อาจารย์ผจู ้ ดั ตารางทางานประจาวัน และเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการศึกษา ในเช้าวันที่หยุดงานก่อนเวลา ๗.๐๐ น. และให้ส่งใบลาต่ออาจารย์ผดู ้ ูแลฯ ใน
วันแรกที่กลับมาปฏิ บตั ิงาน หากลาป่ วยเกิน ๒ วัน ต้ องมีใบรั บรองแพทย์ แสดงด้ วย โดย
แพทย์ประจาบ้านจะต้องส่ งใบลาทุกครั้ง การไม่ ส่งใบลาถือว่ าขาดงาน หากแพทย์ ประจา
บ้ านไม่ ส่งใบลาตามระยะเวลาทีก่ าหนดโดยไม่ มีเหตุผลสมควร อาจจะถูกพิจารณาหักวันลา
๒ เท่าของจานวนวันทีข่ าดหายไป
๓) ภาควิชาฯ อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านสามารถลาพักผ่อนได้ไม่เกิน ๓ คนต่อวัน ไม่
อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ลาพักผ่อนในช่วง ๔ เดือนแรก และไม่อนุญาตให้แพทย์
ประจาบ้านปี ที่ ๑ และ ๒ ลาพักผ่อนในช่วง ๒ เดือนสุ ดท้ายของปี การศึกษา
๔) ไม่ อนุญาตให้ ลาพักผ่ อน ในช่ วงซึ่งแพทย์ประจาบ้ านออกไปปฏิบัติงานนอกภาควิชาวิสัญญี
วิทยา หรื อปฏิ บ ตั ิ งานในหน่ วยพิ เศษของภาควิช าวิสั ญญี วิท ยา ได้แก่ หน่ วยระงับ ปวด
140

หน่วยช่วยหายใจ หอผูป้ ่ วยวิกฤติ 3IC หน่วยระงับความรู ้สึกสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือด และทรวงอก
๕) แพทย์ประจาบ้านต้องมีเวลาการฝึ กอบรมในแต่ละหน่วยย่อย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ งานทั้งหมดในหน่ วยนั้น ๆ ในแต่ละปี หากเวลาการฝึ กอบรมในหน่ วย
ย่อยใดไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จะต้องปฏิบตั ิงานชดเชยให้ครบตามกาหนด จึงจะมีสิทธิ ได้รับการ
เสนอชื่อให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
๖) ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านลาหยุด จะต้องมอบหมายให้แพทย์ประจาบ้านผูอ้ ื่นรับผิดชอบ
งานที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิได้ในช่วงที่หยุดงาน เช่น การอยูเ่ วร การนาเสนอกิจกรรมทาง
วิชาการ เป็ นต้น
๗) หากมีความจาเป็ นที่จะต้องลานอกเหนือระเบียบนี้ ให้ขออนุมตั ิจากประธานหลักสู ตร ฯ
เป็ นกรณี ไป
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ภาคผนวก ๙
แนวทางในการดาเนินการตรวจสอบผลการสอบ

แพทย์ประจำบ้ำนขอตรวจสอบผลกำรสอบ ภำยใน ๗ วันนับจำกประกำศผลกำรสอบ
โดยสำมำรถแจ้งโดยตรงกับประธำน/รองประธำนหลักสูตร ฯ

ประธำน/รองประธำนหลักสูตร ฯ
พูดคุยซักถำมถึงเหตุผลของกำรอุทธรณ์ และส่วนของข้อสอบที่ขอตรวจสอบ

ประธำน/รองประธำนหลักสูตร ฯ ประสำนงำนกับนักวิชำกำรกำรศึกษำ
ตรวจสอบผลกำรสอบให้กับแพทย์ประจำบ้ำน

ไม่มีขอ้ สงสัย

มีขอ้ สงสัย
ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบข้อสอบในส่วนที่มีปัญหำ
เพื่อตรวจสอบผลกำรสอบให้กับแพทย์ประจำบ้ำน

ไม่มีขอ้ สงสัย

มีขอ้ สงสัย

ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้ออกข้อสอบที่มีปัญหำ
เพื่อตรวจสอบผลกำรสอบให้กับแพทย์ประจำบ้ำน

สรุปผลกำรตรวจสอบ และแจ้งให้แพทย์ประจำบ้ำนทรำบ
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ภาคผนวก ๑๐
ตารางสรุ ปวิธีการให้ การอบรมและประเมินผล
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
๑.๑) มีทกั ษะในการดูแล -แพทย์ประจาบ้านจะได้ผลัดเปลี่ยน
ด้านวิสัญญีวทิ ยาตั้งแต่
หมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานในการดูแล
ระยะก่อน ระหว่าง หลัง ผูป้ ่ วยทางด้านวิสัญญีวทิ ยา ตั้งแต่ระยะ
ผ่าตัด และ
ก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ
ภาวะแทรกซ้อน จากการ ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ
ระงับความรู ้สึก
ความรู ้สึกตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
๑.๒) มีทกั ษะในการระงับ โดยแพทย์ประจาบ้านจะได้มีโอกาสให้
ความรู ้สึกแบบทัว่ ไป
การระงับความรู ้สึก ทั้งแบบทัว่ ไป
เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวัง เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวังระหว่างการ
ระหว่างการระงับ
ระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ ที่
ความรู ้สึกในผูป้ ่ วยโรค
หลากหลายตลอด ๓ ปี
ต่าง ๆ
๑.๓) มีทกั ษะในการดูแล -จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการหัวข้อ basic
ทางเดินอากาศหายใจ
manual skills และ intubation เพื่อให้มี
(airway management)
โอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิกบั หุ่นจาลอง
ให้กบั แพทย์ประจาบ้านก่อนเริ่ มการ
ฝึ กอบรม
-จัด workshop difficult airway ให้กบั
แพทย์ประจาบ้าน
-จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลทางเดิน
หายใจหลากหลายไว้ในโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาส
เห็น เรี ยนรู ้และฝึ กใช้งานอุปกรณ์
เหล่านี้
๑.๔) มีทกั ษะในการช่วย -แพทย์ประจาบ้านทุกคนจะได้รับการ
ฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย
อบรมการช่วยฟื้ นคืนชีพ (CPR) ในช่วง
(cardiopulmonaryแรกของการฝึ กอบรม
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วิธีการประเมินผล
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
-แบบประเมิน
EPA/DOP
-แบบประเมิน ๓๖๐
-log book

-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
-แบบประเมิน
EPA/DOP

-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
-การสอบ OSCE

cerebral resuscitation)

-แพทย์ประจาบ้านจะหมุนเวียนกัน
รับผิดชอบร่ วมทีม CPR ของ
โรงพยาบาล
๑.๕) มีทกั ษะในการดูแล -จัดให้หมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานในหอ
และรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต
ผูป้ ่ วยวิกฤติ ในระหว่างเป็ นแพทย์
และ การบาบัดทางระบบ ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๑ และ ๓ ปี ละ ๑
หายใจ (respiratory care) เดือน
๑.๖) มีทกั ษะในการดูแล จัดให้หมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานในหน่วย
และรักษาความปวด
ระงับปวด โดยประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒ จะ
ได้ดูแลผูป้ ่ วยปวดเฉียบพลัน และแพทย์
ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๓ จะได้ดูแลผูป้ ่ วย
ปวดเรื้ อรัง

-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง

-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง

๒) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
วิธีการประเมินผล
๒.๑) เข้าใจวิทยาศาสตร์ -จัดให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ได้เข้า -การสอบข้อเขียน เช่น
การแพทย์พ้นื ฐานของ
ร่ วมกิจกรรม Interhospital Teaching
MCQ, SAQ, MEQ,
ร่ างกายและจิตใจ
Program (Basic Anesthesiology) ซึ่งจัด หรื อ QUIZ
โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
-การสอบปากเปล่า
ประเทศไทยในวันอาคาร ตามตารางที่ -การสังเกตการทางาน
กาหนด
หรื อการสอบถามความรู ้
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
ประจาวันในห้องผ่าตัด
๒.๒) มีความรู ้
-จัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย -การสอบข้อเขียน เช่น
ความสามารถในวิชาชีพ ให้แพทย์ประจาบ้านได้เข้าร่ วมรับฟัง MCQ, SAQ, MEQ,
และเชี่ยวชาญในสาขา
และผลัดกันนาเสนอ เช่น Journal club, หรื อ QUIZ
วิสัญญีวทิ ยา
MMC, Interesting case, Review article -การสอบปากเปล่า
หรื อ Problem solving เป็ นต้น
-การสังเกตการทางาน
-จัดให้แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๓ ได้มี หรื อการสอบถามความรู ้
เวลาทบทวนเนื้อหาความรู ้ทางวิชาการ ระหว่างปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประจาวันในห้องผ่าตัด
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๓) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
วิธีการประเมินผล
๓.๑) มีความคิด
-เปิ ดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านได้มี -ประเมินจากการ
สร้างสรรค์ตามหลัก
โอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก นาเสนอในชัว่ โมง
วิทยาศาสตร์ในการสร้าง วิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาการทางาน กิจกรรมคุณภาพ
ความรู ้ใหม่และพัฒนา
ในชีวติ ประจาวันให้มีประสิ ทธิภาพ
-ประเมินจากการ
ระบบบริ การสุ ขภาพ
เพิ่มขึ้น และนาเสนอในชัว่ โมงกิจกรรม นาเสนอในชัว่ โมง
คุณภาพของภาควิชา
research appraisal
-เปิ ดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านได้มี -ประเมินจาก research
โอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก question ของงานวิจยั
วิทยาศาสตร์ ในการคิดหัวข้องานวิจยั
ของตนเอง
๓.๒) ดาเนินการวิจยั
-ให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสฝึ ก
-ประเมินจากการดาเนิน
ทางการแพทย์และ
ทางานวิจยั อย่างน้อย ๑ เรื่ อง ตลอด
งานวิจยั ของแพทย์
สาธารณสุ ขได้
ระยะเวลาการฝึ กอบรม ๓ ปี
ประจาบ้าน
๓.๓) วิพากษ์บทความ
- จัดสอนวิธีการวิพากษ์งานวิจยั ทาง
-ประเมินจากการ
และงานวิจยั ทางการ
การแพทย์
นาเสนอและการมีส่วน
แพทย์
- จัดกิจกรรม Journal club ให้แพทย์
ร่ วมในการวิพากษ์
ประจาบ้านได้ฝึกอ่าน รวมถึงฝึ กวิพากษ์ บทความและงานวิจยั ใน
บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
กิจกรรม Journal club
๓.๔) เรี ยนรู ้และเพิม่
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านได้มี
-การสังเกตการทางาน
ประสบการณ์ได้ดว้ ย
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิที่
หรื อการสอบถามความรู ้
ตนเองจากการปฏิบตั ิ
หลากหลาย ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์ ระหว่างปฏิบตั ิงาน
รวม สหวิชาชีพ เพื่อฝึ กฝน และส่ งเสริ ม ประจาวันในห้องผ่าตัด
ให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู ้ได้ -แบบประเมิน ๓๖๐
ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน
๓.๕) มีเจตนารมณ์และ - เปิ ดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านได้เข้า -จานวนกิจกรรม
เตรี ยมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง (CME) การศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เข้าร่ วมใน
หรื อ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(CME) หรื อ การพัฒนา
กิจกรรมการศึกษา
(CPD)
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
ต่อเนื่อง (CME) หรื อ การ
(CPD) ที่เข้าร่ วม
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พัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (CPD)
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
วิธีการประเมินผล
๔.๑) นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย - จัดให้แพทย์ประจาบ้านประเมินผูป้ ่ วย -สังเกตการปฏิบตั ิงาน
และอภิปรายปั ญหาอย่างมี ก่อนเข้าห้องผ่าตัด และฝึ กให้อภิปราย ในสถานการณ์จริ ง
ประสิ ทธิภาพ
ปัญหาและวางแผนการให้การระงับ
-แบบประเมิน ๓๖๐
ความรู ้สึกร่ วมกับอาจารย์ประจาห้อง
-ประเมินจากการ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านได้นาเสนอ
นาเสนอกิจกรรมทาง
ข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาใน
วิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น Interesting
case, problem solving หรื อ MMC
๔.๒) ถ่ายทอดความรู ้และ - จัดให้แพทย์ประจาบ้านทากิจกรรม
-แบบประเมิน ๓๖๐
ทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษา ทางวิชาเพื่อเป็ นการฝึ กทักษะการ
-ประเมินจากการ
แพทย์และบุคลากร
ถ่ายทอดความรู ้ เช่น review article
นาเสนอกิจกรรมทาง
ทางการแพทย์
- ส่ งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านถ่ายทอด วิชาการ
ความรู ้และทักษะ ให้กบั แพทย์ประจา
บ้านรุ่ นน้อง นักศึกษาแพทย์ และผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมวิสัญญี ทั้งในเวลาและนอก
เวลาราชการ
- กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วร
นอกเวลาราชการมีหน้าที่ในการให้
ความรู ้กบั นักศึกษาแพทย์ที่อยูเ่ วร
๔.๓) สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ - จัด workshop communication skill
-แบบประเมิน ๓๖๐
ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่าง เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านทราบวิธีการ -สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้องและมี
สื่ อสารกับญาติและผูป้ ่ วยที่เหมาะสม ในสถานการณ์จริ ง
ประสิ ทธิภาพ โดยมี
- มีการเสริ มประเด็นในด้านการสื่ อสาร -แบบประเมิน EPA
เมตตา เคารพการ
กับญาติและผูป้ ่ วยในกิจกรรม MMC
ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของ และกิจกรรมคุณภาพ
ความเป็ นมนุษย์
๔.๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - จัดให้แพทย์ประจาบ้านมี
-แบบประเมิน ๓๖๐
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ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุก
ระดับอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๔.๕) เป็ นที่ปรึ กษาและ
ให้คาแนะนาแก่แพทย์
และบุคคลากรอื่น
โดยเฉพาะทางวิสัญญี
วิทยา

ประสบการณ์การทางานร่ วมกับ
บุคลากรหลายระดับ เช่น อาจารย์แพทย์
แพทย์ประจาบ้านต่างภาค แพทย์ประจา
บ้านต่างชั้นปี วิสัญญีพยาบาล และผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมวิสัญญี เพื่อฝึ กให้แพทย์
ประจาบ้านสามารถทางานกับผูร้ ่ วมงาน
ทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๓ และปี ที่
๒ (ในช่วงปลายปี การศึกษา) ทางานที่
เป็ น chief resident ซึ่งมีหน้าที่ให้
คาปรึ กษาแก่แพทย์ประจาบ้านต่างภาค
แพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง รวมถึง
วิสัญญีพยาบาลในระหว่างที่ปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านทาหน้าที่ตอบ
ใบรับคาปรึ กษาจากภาควิชาอื่น ๆ

-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ ง
-แบบประเมิน EPA

-แบบประเมิน ๓๖๐

๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
วิธีการประเมินผล
๕.๑) มีคุณธรรมจริ ยธรรม - จัดให้แพทย์ประจาบ้านปฏิบตั ิงาน
-แบบประเมิน ๓๖๐
และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาในช่วง 1 เดือน
ญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วม แรก เพื่อให้เห็น role model ที่ดีในช่วง
วิชาชีพและชุมชน
เริ่ มต้นของการทางาน
- หลังจากนั้นจัดให้มีอาจารย์ควบคุม
การปฏิบตั ิงานประจาวัน เพื่อให้มี
แบบอย่างในการปฏิบตั ิงาน และมี
อาจารย์คอยให้ feedback ทั้งข้อเด่นและ
ข้อด้วยของแพทย์ประจาบ้านในด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีใน
การปฏิบตั ิงาน
- ระหว่างปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
แพทย์ประจาบ้านจะมีโอกาสได้สังเกต
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การให้คาปรึ กษา และคาแนะนา โดย
อาจารย์ต่อผูป้ ่ วยและญาติอย่างใกล้ชิด
- มีการจัดอบรม Communication skills
และ ANTS ให้กบั แพทย์ประจาบ้านทุก
คน
๕.๒) มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่ - จัด workshop anesthesia non-แบบประเมิน ๓๖๐
เทคนิค (non-technical
technical skill
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
skills) และสามารถ
- จัด workshop communication skill
ในสถานการณ์จริ ง
บริ หารจัดการสถานการณ์
-แบบประเมิน EPA
ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
๕.๓) มีความสนใจใฝ่ รู ้ - จัดให้แพทย์ประจาบ้านเลือกหัวข้อที่ -แบบประเมิน ๓๖๐
และสามารถพัฒนาไปสู่ สนใจเพื่อทากิจกรรมทางวิชาการ เช่น
ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่อง Review article, Journal club ด้วย
ตลอดชีวิต (Continuous ตนเอง
Professional
- เปิ ดโอกาสให้เลือกทางานวิจยั ที่สนใจ
Development)
ได้
- เปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมกิจกรรมประชุม
ทางวิชาการที่สนใจได้
๕.๔) มีความรับผิดชอบ - กาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
-แบบประเมิน ๓๖๐
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้แก่ การ
-ประเมินจากความ
ปฏิบตั ิงานในและนอกเวลาราชการ
รับผิดชอบในการ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจยั
ปฏิบตั ิงาน และความ
รับผิดชอบในการทา
กิจกรรมทางต่างๆตามที่
ได้รับมอบหมาย
-แบบประเมิน EPA
๕.๕) คานึงถึง
- มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมส่ วนรวม - การมีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของคณะ ฯ และ ภาควิชา ฯ
กิจกรรมส่ วนรวม
๖) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีให้การฝึ กอบรม
๖.๑) มีความรู ้เกี่ยวกับ
- จัด core lecture เรื่ องระบบสุ ขภาพ

วิธีการประเมินผล
-แบบประเมิน ๓๖๐
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ระบบสุ ขภาพของ
ประเทศ

๖.๒) มีความรู ้และมีส่วน
ร่ วมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย

๖.๓) ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพ
อย่างเหมาะสม (Cost
Consciousness Medicine)
และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้า
กับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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ของประเทศ
- จัดกิจกรรม Panel discussion โดย
วิสัญญีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลจังหวัด เรื่ องบทบาท
หน้าที่ และลักษณะงานของวิสัญญี
แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในกระทรวง
สาธารณสุ ข
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านเข้าร่ วม
กิจกรรมคุณภาพของภาควิชา ฯ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านปี 2 นาเสนอ
วิธีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ผ่านกิจกรรมคุณภาพ
- จัด Airway workshop เพื่อให้รู้จกั
วิธีการใช้งาน และดูแลอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
- มีการจัดสอนวิธีการใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ใหม่ก่อนนามาใช้งาน
- มีการตรวจสอบเครื่ องมือด้านวิสัญญี
อย่างสม่าเสมอเพื่อส่ งเสริ มให้แพทย์
ประจาบ้านใช้เครื่ องมือดังกล่าวอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านฝึ กบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอ่ ย่างจากัดขณะ
อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
-จัด workshop anesthesia crisis
resource management รวมอยูใ่ น
workshop non-technical skills
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านได้มีส่วนร่ วม
ในการคิดค่าใช้จ่ายในการระงับ
ความรู ้สึก

-ประเมินจากการทางาน
ของแพทย์ประจาบ้าน
ประจาวัน
-การนาเสนอใน
กิจกรรมคุณภาพ
-แบบประเมิน ๓๖๐

-การสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานประจาวันใน
ห้องผ่าตัด และขณะอยู่
เวรนอกเวลาราชการ
-ประเมินจากการ
เลือกใช้ยา และอุปกรณ์
ต่างๆระหว่างให้กร
ระงับความรู ้สึกที่
เหมาะสม
-แบบประเมิน ๓๖๐

ภาคผนวก ๑๑
รายชื่ ออาจารย์ ทปี่ ฏิบัติงานในภาควิชา
ลาดับที่

1

ชื่ อ - สกุล

อายุ

ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร

56

คุณวุฒิ

พ.บ.น.บ., ป.บัณฑิตศึกษา,
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว.(อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต)

ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา
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ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Fellow in Anesthesia, University of
Louisville, Kentucky, USA
อ.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
วท.ม.(พัฒนาสุขภาพ : ระบาดวิทยาคลินิก),
อ.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
M.P.H
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
FRCAT, M.Sc.(Epidemiology)
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
อ.ว. (อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Fellowship in Pediatric anesthesia,
อ.ว. (อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก),
Research Fellow of Cardiothoracic
anesthesia
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
อ.ว. (อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),

2

ศ.นพ.วิชยั อิทธิชยั กุลฑล

60

3

รศ.พญ.วราภรณ์ ไวคกุล

63

4

รศ.พญ.โฉมชบา สิ รินนั ทน์

58

5

ผศ.พญ.วริ นี เล็กประเสริ ฐ

55

6

รศ.พญ.มะลิ รุ่ งเรื องวานิช

55

7
8

ผศ.นพ.วรสรวง ทองสุข
อ.นพ.อมร วิจิตพาวรรณ

54
47

9

ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ

46

10

รศ.พญ.นุช ตันติศิรินทร์

42
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ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา

















ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา

อ.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
อ.ว. (อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
Certificate of Clinical Research Fellow
in Neuroanesthesia,
Certificate of Clinical Pain Fellowship
Program
11

อ.พญ.วัลภา อานันทศุภกุล

44

12

อ.พญ.นฤมล ประจันพาณิ ชย์

43

13

ผศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ

42

14

ผศ.นพ.ยุทธพล ปั ญญาคาเลิศ

41

พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Certification of Clinical Fellowship in
Regional Anesthesia, Monteral General
Hospital, McGill University, Monteral,
Canada
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
อ.ว.(อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก),
Research Fellow of Cardiothoracic
anesthesia, Hiroshima General Hospital,
Hiroshima, Japan
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก),
Research Fellowship in Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia, Mayo Clinic,
Rochester, MN, USA (2013-2014)
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ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

15

อ.นพ.สัณฐิติ โมรากุล

47

16

อ.พญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร

40

17

ผศ.พญ.กนกพร คุณาวิศรุ ต

41

18

ผศ.นพ.นรุ ตม์ เรื อนอนุกลู

40

19

อ.นพ.นคนันท์ แสงดี

40

20

อ.นพ.อภิเดช แซ่เล้า

42

21

อ.นพ.วรพจน์ อภิญญาชน

38

22

ผศ.พญ.ชวิกา พิสิฎฐศักดิ์

38

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก),
Certificate of Training in Cardiothoracic
Anesthesia Fellowship, The National
Heart Centre Singapore (2010),
Research Fellowship in Neuroanesthesia,
University of Illinois at Chicago, Chicago,
IL, USA (2011-2012)
พ.บ.,ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก),
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา) ,
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Research Fellow in Liver Transplant
Anesthesia,University of California,
Los Angeles (UCLA), USA
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต),
Research fellow in Critical care, UBC,
Canada
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ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา
















ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

23

อ.พญ.อินทุอร สง่าศิลป์

38

24

อ.นพ.ชูทิศ กี่สกุล

37

25

อ.พญ.พัฒนริ นทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ

36

26

อ.พญ.วิชญา ศุภโอภาสพันธ์

38

27

อ.พญ.ศศิมา ดุสิตเกษม

36

28

อ.พญ.สุนนั ทา พฤฒิธาดา

36

29

อ.นพ.ชูศกั ดิ์ ตันประสิ ทธิ์

38

30

อ.นพ.กุลวัฒน์ จีระแพทย์

36

31

อ.นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ

37

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Research Fellow in Liver Transplant
Anesthesia,University of California, Los
Angeles (UCLA), USA
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา) ,
อ.ว.(อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก),
Research Fellow in Respiratory care,
University of Massachusetts Medical
School, Massachusetts, USA
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Certificate of Clinical Fellowship in
Pediatric anesthesia, Monteral General
Hospital, McGill University, Monteral,
Canada
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Certificate of Clinical Research Fellow in
Obstetric Anesthesia, Ohio State
University, USA
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Research Fellow in Regional Anesthesia,
Toronto Western Hospital, University of
Toronto, Toronto, Canada (2557)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคทางระบบประสาท)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต)

ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา
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ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

32

ผศ.นพ.ธนิศร์ ประวิตรางกูร

34

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

33

อ.พญ.ลิษา สังฆ์คุม้

36

34

อ.พญ.อมรรัตน์ ตั้งจิตบาเพ็ญบุญ

36

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
Certificate of Clinical Research Fellow in
Obstetric Anesthesia, Tulane University,
New Orleans, USA (2558)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

35

อ.พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจารัสศรี

35

36
37

อ.นพ.มโนชา เสงี่ยมศักดิ์
อ.พญ.ศิวพร เติมพรเลิศ

35
36

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

38

อ.พญ.อาภา ชุติพงศ์ธเนศ

35

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

39

อ.พญ.พรภัทรา อารี รักษ์

34

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

40
41

อ.พญ.ณิ ชาวรรณ วิรัชพิสิฐ
อ.พญ.ปั ญชิกา ลือตระกูล

33
33

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

42

อ.พญ.ปุณยนุช เจริ ญคุปต์

33

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

43

ผศ.นพ.รัฐพล แสงรุ ้ง

46

44

อ.พญ.พิมพ์วฒั นา ปิ่ นเสม

36

45

32

1
2

อ.พญ.ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร
อาจารย์ พเิ ศษ/ไม่ เต็มเวลา
รศ.พญ.จันทิมา พรรณรายน์
ศ.เกียรติคุณเพลินจิตต์ ศิริวนั สาณฑ์

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาการระงับปวด แขนง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
ว.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

3

ศ.พญ.อมรา พานิช

75

155

79
78

Dr. med
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
F.A.C.A. Dip. Anes. Board of Amer.
Subspecialty Ped.Anes.
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา


(ลาศึกษาต่อ)



(ลาศึกษาต่อ)



(ลาศึกษาต่อ)

(ลาศึกษาต่อ)

(ลาศึกษาต่อ)


(ลาศึกษาต่อ)

(ลาศึกษาต่อ)




7 ชม.
21 ชม.

7 ชม.

ลาดับที่

4
5
6
7

ชื่ อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ประเภท (ถ้ าเป็ นบางเวลา
ระบุจานวนชั่วโมง/สั ปดาห์ )
เต็มเวลา
บางเวลา

74
67
71
65

พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
พ.บ.น.บ.,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

7 ชม.
3 ชม.
14 ชม.
21 ชม.

8

รศ.พญ.อรทัย ตันติศิรินทร์
ผศ.นพ.สุทธิพงศ์ ลิมปิ สวัสดิ์
ผศ.พญ.สุรีรัตน์ ศรี สวัสดิ์
ศ.คลินิกเกียรติคุณประภาพรรณ
ศรี จินไตย
ศ.พญ.ศิริวรรณ จิรสิ ริธรรม

64

พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
FRCAT,
Certificate in CVT Anesthesia, UK
Certificate in Organ Transplant
Anesthesia, UK

21 ชม.

9

ผศ.พญ.วรรณวิมล แสงโชติ

62

21 ชม.

10

รศ.พญ.เพชรา สุนทรฐิติ

56

พ.บ., ป.บัณฑิตศึกษา,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา),
อ.ว. (อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต),
อ.ว. (อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก)
พ.บ., ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

7 ชม.
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ภาคผนวก ๑๒
ประกาศภาควิชา เรื่ องการคัดเลือกอาจารย์
ประกาศ ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่ อง การคัดเลือกอาจารย์
๑. หลักการและแหตุผล
ที่ ผ่ า นมาภาควิ ช า ฯ จัด ให้ มี ก ารด าเนิ น การคัด เลื อ กแพทย์ที่ คุ ณ สมบัติ แ ละ
ความสามารถเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็ นอาจารย์ในภาควิชา ฯ เป็ นระยะ เพื่อรองรับภาระงาน
ตามพันธกิ จและวิสัย ทัศน์ ของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ได้แก่ งานด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การ การบารุ งศิลปวัฒนธรรม และการ
บริ หาร รวมถึงงานอื่นๆ นอกเหนือจากพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
๓. เกณฑ์การพิจารณา
๓.๑ คุณวุฒิ
๓.๑.๑ ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และ
๓.๑.๒ ได้รับวุฒิบตั รวิสัญญี วิทยา หรื อผ่านการฝึ กอบรมทางด้านวิสัญญี วิทยาจาก
สถาบันที่ แพทยสภารั บรอง หรื อจากสถาบันต่า งประเทศซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ
หรื อ
๓.๑.๓ กาลังปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี สุ ดท้าย อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ จะ
ดาเนินการบรรจุเป็ นอาจารย์เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรม และได้รับหนังสื อรับรอง
หรื อได้รับวุฒิบตั รวิสัญญีวทิ ยาแล้วเท่านั้น
๓.๒ คุณสมบัติ
๓.๒.๑ มี คุ ณ สมบัติ ท ่ัว ไปครบถ้ ว น และไม่ มี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
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๒๕๕๑ และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี เรื่ อง รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี และลูกจ้างชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ
๓.๒.๒ มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกาหนด คือ
- IELTS (Academic Module) ไม่ต่ากว่า 6 คะแนน หรื อ
- TOEFL-IBT (Internet Base) ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรื อ
- TOEFL-ITP ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อ
- TOEFL-CBT ไม่ต่ากว่า 213 คะแนน หรื อ
- MU GRAD test ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
๓.๒.๓ มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน
ทุกระดับ
๓.๒.๔ มีประวัติการทางาน หรื อหนังสื อรับรองการทางานที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี
๓.๒.๕ มีประสบการณ์ในการทางานวิจยั หรื อมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มาก่อน
๔. กระบวนการพิจารณา
๔.๑ กระบวนการรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรื อ website ภาควิชาฯ
๔.๒ กระบวนการคัดเลือก
๔.๒.๑ กาหนดวันประชุ มเพื่อคัดเลือกและประกาศแจ้งให้อาจารย์ทราบ โดยภาควิชา
ฯ จะน าใบสมัค รของผูท้ ี่ เข้ารั บการคัดเลื อ กให้อ าจารย์แ พทย์ไ ด้พิ จารณา
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย ๑ สัปดาห์
๔.๒.๒ ผู ม้ ี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งคัด เลื อ ก ได้แ ก่ อาจารย์แ พทย์ใ นภาควิ ช าฯ ทุ ก ท่ า นที่
ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา รวมถึงอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในประเทศ
๔.๒.๓ การลงคะแนนเสี ยง ใช้วิธีล งคะแนนลับ ตามแบบฟอร์ มลงคะแนนที่เลขา
ภาควิชาฯ ได้จดั เตรี ยมไว้ ในกรณี ที่ อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มใน
วันที่มีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ หรื อสามารถ
ออกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นและหลัง การประชุ ม ไม่ เ กิ น 24 ชั่ว โมง กรณี ที่
อาจารย์ไ ม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองดังกล่ าวได้ สามารถแจ้งการออก
เสี ยงลงคะแนนทางโทรศัพท์มาที่เลขา ภาควิชาฯ ได้
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๔.๓ เกณฑ์การตัดสิ น
ผูส้ มัครต้องได้รับคะแนนเสี ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนทั้งหมด
หากมีผูส้ มัครมากกว่าตาแหน่ งที่สามารถรับได้ ผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงมากที่ สุดจะ
ได้รับคัดเลือกตามจานวนที่สามารถบรรจุได้ ผลการตัดสิ นของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ถือ
เป็ นการสิ้ นสุ ด
๕. หน้าที่ของอาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
๕.๑ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ
๕.๒ ปฏิบตั ิงานตามพันธกิจหลักทั้งด้านการสอน การวิจยั และการบริ การ อย่างสมดุลตาม
ข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ภาควิชาฯ
๕.๓ รับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
๕.๓.๑ ควบคุมดูแลการเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎี เช่นการดูแลกิจกรรมทางวิชาการช่วง
เช้าก่อนเข้าห้องผ่าตัด
๕.๓.๒ ควบคุมดูแลให้คาแนะนาขณะนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจา
บ้านต่อยอด และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล ในการให้บริ การทางวิสัญญี
ในห้องผ่าตัด ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๕.๓.๓ มีส่วนร่ วมการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ รวมถึง workshop ต่างๆ ของ
ภาควิชา
๕.๓.๔ มีส่วนร่ วมในการประเมินนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด และ ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมวิสัญญี พยาบาล ตามที่ ได้รับมอบหมาย ทั้งการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานรายวัน การสอบปฏิบตั ิ การจัดเตรี ยมข้อสอบสาหรับ
การสอบ formative และ summative evaluation การตรวจและการคุม
๕.๓.๕ ควบคุมและให้คาปรึ กษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใน
การทางานวิจยั
๕.๔ รับผิดชอบงานบริ การตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ
๕.๕ รับผิดชอบหน้าที่ในการดาเนินงานวิจยั ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ภาควิชาฯ
๕.๖ รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานบริ หาร หรื องานบารุ งศิลปวัฒนธรรม
เป็ นต้น

159

๕.๗ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาให้กบั นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด หรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. การพัฒนาตนเองของอาจารย์แพทย์
ภาควิชาฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ดา้ นแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมทุกคนต้องผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษาซึ่ งจัดโดยคณะ ฯ ภายในระยะเวลา ๑
ปี หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นอาจารย์ หลังจากนั้นภาควิชาฯ อนุ ญาตให้อาจารย์สามารถ
เข้าร่ วมการอบรมฟื้ นฟูและพัฒนาความรู ้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาตามที่อาจารย์มีความ
สนใจได้
ด้า นวิช าการทางการแพทย์ แพทย์ประจาบ้านที่ บรรจุ เป็ นอาจารย์ทนั ที หลังจบการ
ฝึ กอบรมฯ จะได้รับ การจัดสรรให้ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามหน่ วยต่ างๆ ในช่ วง ๑-๒ ปี แรก เพื่ อ
ฝึ กฝนและพัฒนาอาจารย์ให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย หลังจากนั้นภาควิชา ฯ สนับสนุ น
ให้อาจารย์ทุกคน มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางของตนเอง โดยมีทุนเพื่อฝึ กอบรมในสาขา
ย่อยที่สนใจได้ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วย คณะกรรมการ
บริ หารภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชา ฯ ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
นอกจากพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการทางการแพทย์แล้ว
ภาควิชาฯ ยัง สนับสนุ นให้อาจารย์ได้มีค วามรู ้ พ้ืนฐานทางด้า นการวิจยั โดยอนุ ญาตให้
อาจารย์ที่ส นใจสามารถเข้าร่ วมการอบรมเกี่ ยวกับระเบี ยบวิธีด้า นการวิจยั ทั้งหลักสู ตร
ระยะสั้น ไปจนถึงหลักสู ตรปริ ญญาเอกตามศักยภาพและความสนใจของอาจารย์
ภาควิช าฯ ยัง ได้ใ ห้ก ารสนับสนุ นอาจารย์ไ ปนาเสนอผลงานทางวิช าการในระดับ
นานาชาติ ด้วยทุนอุดหนุ นของคณะฯ รวมทั้งการเป็ นวิทยากรในการประชุ มวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ โดยความเห็ นชอบของคณะ- กรรมการบริ หารภาควิชาฯ และหัวหน้า
ภาควิชาฯ
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ภาคผนวก ๑๓
หน้ าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
๑. ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการด้านทักษะอาชี พด้านบุคลิกภาพและทักษะชี วิตและด้านการ
พัฒนาส่ งเสริ มศักยภาพด้านต่างๆแก่แพทย์ประจาบ้านอย่างสม่าเสมอ
๒. คอยประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะในการทาหัตถการ ทักษะในการสื่ อสาร และ
ช่วยแนะแนวทางพัฒนา เมื่อความรู ้และทักษะของแพทย์ประจาบ้านไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่
ภาควิชากาหนด
๓. ติดตามบันทึกการให้ยาระงับความรู ้สึกของแพทย์ประจาบ้าน จัดการให้แพทย์ประจา
บ้านได้ทาหัตถการในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ทา หรื อยังไม่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
๔. ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก ๆ
๓ เดือน
๕. ตรวจสอบ portfolio และการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนของแพทย์ประจาบ้าน
๖. คอยเฝ้าดู สังเกต การปฏิบตั ิงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจา
บ้าน พยาบาล และผูร้ ่ วมง่ านอื่ น ๆ ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรมเพื่อจะได้ตรวจพบ
ปั ญ หา และช่ ว ยแนะน าการปฏิ บ ัติ ต ัว ที่ เ หมาะสมต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา
ระหว่างเพื่อนร่ วมงานขึ้น
๗. ประเมินทักษะในการสื่ อสารของแพทย์ประจาบ้านต่อผูป้ ่ วย
๘. ควรพบแพทย์ประจาบ้านทุก ๑ เดือนในช่วง ๖ เดือนแรกของแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่
๑ และ หลังจากนั้นควรพบแพทย์ประจาบ้านทุก ๆ ๓ เดือน
๙. ให้ความใส่ ใจและดูแลแพทย์ประจาบ้านแบบองค์รวม และให้คาแนะนาเมื่อพบปั ญหา
๑๐. พยายามส่ งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านมีพฤตินิสัยที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ ซื่ อสัตย์ยดึ ถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
๑๑. กระตุน้ และส่ งเสริ มให้แพทย์ประจาบ้านมีทกั ษะในการค้นคว้าหาข้อมูลทางการแพทย์
เพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑๒. รายงานปัญหา และปรึ กษากรรมการดูแลแพทย์ประจาบ้านในกรณี ที่มีปัญหาใด ๆ
เกิดขึ้น
๑๓. อาจารย์พึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พของอาจารย์ซ่ ึ งประกาศอยู่ในคู่มือของสภา
คณาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตามแนวปฏิ บตั ิขอ้ ๑๔ คือ ยอมรับฟั งความคิดเห็ น
เกื้อกูลต่อศิษย์ และรักษาความลับของศิษย์
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