หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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สารบัญ
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
๑. ชื่อหลักสูตร
๒. ชื่อวุฒิบัตร
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ภาคผนวกที่ ๑
ภาคผนวกที่ ๒
ภาคผนวกที่ ๓
ภาคผนวกที่ ๔
ภาคผนวกที่ ๕
ภาคผนวกที่ ๖
ภาคผนวกที่ ๗
ภาคผนวกที่ ๘
ภาคผนวกที่ ๙

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Anesthesiology of Khon Kaen University

๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
Diploma Thai Board of Anesthesiology

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยสภาและราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยากาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
เพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม ตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. ผู้เรียน
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลทั้งด้านวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลและส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้สอน
- ส่งเสริมผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและทันสมัยอยู่เสมอ
๓. ระบบ
- บริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาควิชาฯ จัดฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาซึ่งเป็นสาขาวิชา
ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งร่วมกับความสามารถในการทาหัตถการที่
ประณี ตและซับ ซ้ อน ในการดูแลผู้ ป่ วยทั้งในระยะก่อนผ่ าตัด ในระหว่ างผ่ าตัด และหลั งผ่ าตัด รวมถึ งการระงั บ
ความรู้สึกหรือให้ยากล่อมประสาทและการเฝ้าระวัง สาหรับการทาหัตถการต่างๆ การระงับปวด การดูแลผู้ป่วย
ระยะวิกฤตและการกู้ชีพขั้นสูง แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะด้าน
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน การทางานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบ
สุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิ ดชอบ
มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการบริการ
ทางวิสัญญี และเพื่อสาเร็จเป็นวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศไทย
นอกจากความรู้และทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยา ควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่
สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่
ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวิสัญญี
๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้น
ต่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทักษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน
จากการระงับความรู้สึก
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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ข. มีทักษะในการระงับความรู้สึ กแบบทั่ว ไป เฉพาะส่ว นและเฝ้ าระวังระหว่างการระงับความรู้สึ ก
สาหรับหัตถการต่างๆ และในผู้ป่วยชนิดต่างๆ
ค. มีทักษะในการดูแลทางเดินหายใจ (airway management)
ง. มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
จ. มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
ฉ. มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความปวด
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
ก. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา
๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒ นาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม
หลั กสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ผู้ เข้าฝึ กอบรมเพื่อวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่ฝึกอบรมแพทย์
ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิสัญญีวิทยา แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการฝึกอบรมโดยมีการสอนความรู้ภาคทฤษฎีคู่ไปกับการฝึก
ปฏิบัติงาน โดยจะเพิ่มความยากและซับซ้อนของผู้ป่วยให้มากขึ้นตามปีการฝึกอบรม
๑). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
จัดตารางการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของภาควิชาฯ (จัดให้สอดคล้องตาม milestone และ
สามารถประเมิน procedural skills) โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ
ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ก. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๑ เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับไม่ซับซ้อน ได้แก่
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสูติ-นรีเวชวิทยา ร่วมทั้งการผ่าตัดคลอด
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก
- การดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด
ข. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๒, ๓ เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับซับซ้อน ได้แก่
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
- การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็กและทารก
- การระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
- การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative care) หน่วยการุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์
- การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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- การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หน่วยดูแลรักษาทางระบบหายใจ
- วิชาเลือก
ตารางที่ ๑ ตารางการหมุนเวียนเพื่อฝึกปฏิบัติงานของแต่ละปีการฝึกอบรม
ปีการ
อบรม
๑
๒

๓

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

GENERAL SURGERY, OB-GYN, ORTHOPEDIC, EMERGENCY ROOM, UROLOGICAL, OUTSIDE OPERATING ROOM (MRI,
ANGIOGRAM, ENDOSCOPE), PAIN, Research week (RW)
General ENT
EYE
CVT OUTSI ENDOS ER/LR NEURO P R O
ELECTIVE (นอก
W
N
surgery
DE
COPE
bภาควิชา):
B
gy ICU,INHALATION,
n
NEURO
General CVT
PED NEURO
ER
OUTSI
RR
PNB
FREE
ELECTIVE (นอก Resear
surgery
DE
ELECTI ภาควิชา: PAIN,
-ch
VE
GENERAL
week
SX+TRAUMA

ในแต่ละชั้นปี จะจัดตารางปฏิบัติงานเป็น rotation ที่จะต้องได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ของอฝส.(ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อ
แพทย์ผู้ฝึกอบรมปฏิบัติงานในแต่ละ rotation ครบรอบตาม rotation แล้ว แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม จะต้อง
- ขอประเมิน EPA, DOPS ที่กาหนดใน zone นั้นๆ ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 4 กับอาจารย์ที่อยู่
ประจาห้องในวันนั้นๆ ให้เรียบร้อย หากวันจันทร์ off เวร หรือลางาน ให้ขอประเมินวันถัดมา แต่ให้
แล้วเสร็จก่อนหมด rotation นั้น (ถ้าเป็น rotation 2 wk ของปี 1 ให้ขอประเมินสัปดาห์ที่ 2)
- ถ้าหากขอประเมินมากกว่า 1 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน แต่สิ้นสุด rotation ไปก่อน อนุญาตให้มาขอ
ประเมินซ่อมหากอยู่ในช่วง rotation ที่ไม่ใช่ the must แต่จะต้องแจ้งประธาน PG ก่อนทุกครั้งเพื่อ
สลับห้องกับคนอื่นให้
- อาจารย์และ resident จะต้องมีการ self-reflection และ feedback ก่อนลง rotation (week
สุดท้ายของเดือน)
- กาหนดวันทางานในแต่ละ rotation ต้องทางานอย่างน้อย 80% ของวันทางานใน rotation นั้นๆ
หากไม่ครบต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมจึงจะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ
การออกฝึกงานในสถาบันร่วม (Elective)
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นอกจากการปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมหลักของตนเองแล้ว แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสในการปฏิบัติงาน
ในภาควิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและสถาบันอื่นๆด้วย ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานภาควิชาฯ ซึ่งได้จัดให้แพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมวนไป elective ตามกาหนดเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการเลือกอิสระ
(free elective) ในสถาบันหรือโรงพยาบาลที่แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมสนใจได้ทั้งในและต่างประเทศตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งตารางการออกฝึกงานนอกสถาบัน เป็นดังนี้
ตาราง elective นอกภาควิชา resident ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Resident ๒ week

site

Resident ๒

week

site

ICU

๔

รพ.รามาธิบดี

Pain

๒

รพ.รามาธิบดี

Inhalation

๔

รพ.รามาธิบดี

Free selective*

๔

อิสระ

Neuro

๒

รพ.ประสาท สถาบัน
ประสาทวิทยา/รพ.
จุฬาลงกรณ์

Palliative care

๒

รพ.ศรีนครินทร์

Trauma

๒

รพ.อุดรธานี/รพ.

สรรพสิทธิ์ประสงค์

รวม
๑๐
รวม
๑๐
หมายเหตุ: *โรงพยาบาลที่เลือกฝึกงาน (free selective) จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
- เป็นโรงพยาบาลทีผ่ ู้ฝึกอบรมรับทุนมาและต้องไปปฏิบัติงานจริงหลังสาเร็จการศึกษาหรือวางแผนจะไปทางาน
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนัน้ ๆหลังสาเร็จการศึกษา
- เป็นโรงพยาบาลที่มีวสิ ัญญีแพทย์ อย่างน้อย 2 คน
- ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมอาจารย์ postgrad

๒). ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) (ตารางที่ ๒)
ก. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๑ เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (Correlated basic
medical science) และวิสัญญีวิทยาทั่วไป
ข. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของวิสัญญีวิทยา
ค. แพทย์ ผู้ เข้าฝึ กอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ว มในกิจกรรมทางวิช าการ เช่น interesting case,
morbidity-mortality conference, journal club and journal appraisal เป็นต้น
ง. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ใน
วิสัญญีวิทยา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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ตารางที่ ๒ แผนการฝึกอบรมการสอนภาคทฤษฎีคู่กับการฝึกปฏิบัติ
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๑
รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
รายวิชาปฏิบัติในหลักสูตร
ความรู้
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
พื้นฐานการแพทย์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
(Correlated basic medical
sciences)
ความรู้ภาษาอังกฤษทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
การแพทย์
(English for medical
professional)
ความรู้ด้านการบริหารทาง
การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม
การแพทย์
(general administration in
medical practice)
ความรู้พื้นฐานสาหรับการระงับ Basic Anesthesiology I, II
ความรู้สึก ได้แก่ สรีรวิทยา,
(วิสัญญีวิทยาพืน้ ฐาน I, II)
เภสัชวิทยา, ชีวเคมี, ฟิสิกส์,
เครื่องมือต่าง ๆทางวิสัญญี
ความรู้พื้นฐานด้านวิสัญญีวิทยา Advance Anesthesiology I, II เข้าปฏิบัติงานตามตาราง
คือ เทคนิคการระงับความรู้สึก (วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
การฝึกอบรมของแพทย์ผู้
การติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่วย การ
เข้าฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑
ให้ยาระงับความรู้สึกสาหรับ
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทัว่ ไป
ความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัย
Medical epidemiology
การทางานวิจัยด้วยตนเอง
ความรู้หรือการวิพากษ์บทความ Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือเข้าร่วม
จากวารสาร
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
กิจกรรมการวิพากษ์
บทความจากวารสาร
การแพทย์ (journal club
and journal appraisal)
การดูแลผู้ป่วยด้านต่าง ๆ
Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือการเข้า
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
ร่วมกิจกรรม
Case discussion, interesting
case, morbidity and
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

การประเมินผลการเรียนรู้
๑. การสอบภาคทฤษฎี
รายวิชาป.บัณฑิต
โดยส่วนกลางของคณะ
๒. การสอบทฤษฎี (MCQ
SAQ Essay)
๓. การสอบปฏิบัติ
(EPA/DOPS, OSCE)
๔. การลง Log book
จานวนผูป้ ่วยและ
หัตถการ
๕. ประเมินการทากิจกรรม
วิชาการตามแบบฟอร์ม
ของแต่ละกิจกรรม โดย
อาจารย์ผู้ควบคุม
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การช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง
การใช้เครื่อง PCA

ความรู้
- การให้ยาระงับ
ความรู้สึกสาหรับการ
ผ่าตัดเฉพาะด้านหรือ
ผู้ป่วยซับซ้อน
- การดูแลความปวด
- การดูแลระบบหายใจ
- การดูแลผู้ป่วยระยะ
วิกฤตและในหออภิบาล

mortality conference
ACLS workshop
PCA workshop

ACLS workshop
การจัดสอนและปฏิบัติจริง
กับผู้ป่วย

แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๒
รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
รายวิชาปฏิบัติในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
Advance Anesthesiology I, II เข้าปฏิบัติงานตามตารางการ
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
ฝึกอบรมของแพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมชั้นปีที่ ๒

ความรู้หรือการวิพากษ์
บทความจากวารสาร

Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือเข้าร่วม
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
กิจกรรมการวิพากษ์บทความ
จากวารสารการแพทย์ (journal
club and journal appraisal)
การระงั บ ความรู้ สึ ก เฉพาะ Regional anesthesia
การเข้าร่วม workshop และ
ส่ ว น โ ด ย ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง workshop
การปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย
ultrasound
การดูแลทางเดินหายใจ
Airway management
การเข้าร่วม workshop และ
workshop
การปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย
การเรียนรู้ด้าน Anesthesia ANTS workshop/Counseling การเข้าร่วมกิจกรรม
Non- Technical Skills
workshop
การนามาใช้ระหว่างการทางาน
(ANTS) และ counseling
การดูแลผู้ป่วยด้านต่าง ๆ
Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือการเข้าร่วม
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
กิจกรรม
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

การประเมินผลการเรียนรู้
๑. การสอบทฤษฎี (MCQ
SAQ Essay)
๒. การสอบปฏิบัติ
(EPA/DOPS, OSCE)
๓. การลง Log book
จานวนผูป้ ่วยและ
หัตถการ
๔. ประเมินการทากิจกรรม
วิชาการตามแบบฟอร์ม
ของแต่ละกิจกรรม โดย
อาจารย์ผู้ควบคุม
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Case discussion, interesting
case, morbidity and
mortality conference

แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมปีที่ ๓
รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
รายวิชาปฏิบัติในหลักสูตร
การประเมินผลการเรียนรู้
ความรู้
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
ป.บัณฑิตชั้นสูง / กิจกรรม
๑. การสอบทฤษฎี (MCQ
- การให้ยาระงับความรู้สึก Advance Anesthesiology I, II เข้าปฏิบัติงานตามตาราง
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
การฝึกอบรมของแพทย์ผู้
SAQ Essay)
สาหรับการผ่าตัดเฉพาะ
เข้าฝึกอบรมชั้นปีที่ ๓
๒. การสอบปฏิบัติ
ด้านหรือผู้ป่วยซับซ้อน
(EPA/DOPS, OSCE)
- การดูแลความปวด
๓. การลง Log book จานวน
- การดูแลระบบหายใจ
ผู้ป่วยและหัตถการ
- การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤต
๔. ประเมินการทากิจกรรม
และในหออภิบาล
วิชาการตามแบบฟอร์มของ
- การดูแลผู้ป่วยระยะ
แต่ละกิจกรรม โดยอาจารย์
สุดท้าย (palliative care)
ผู้ควบคุม
ความรู้หรือการวิพากษ์
Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือเข้าร่วม
บทความจากวารสาร
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
กิจกรรมการวิพากษ์
บทความจากวารสาร
การแพทย์ (journal club
and journal appraisal)
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน Regional anesthesia
การเข้าร่วม workshop
โดยการใช้เครื่อง ultrasound workshop
และการปฏิบตั ิจริงกับผูป้ ่วย
การเรียนรู้ด้าน Anesthesia
ANTS workshop/Counseling การเข้าร่วมกิจกรรม
Non- Technical Skills
workshop
การนามาใช้ระหว่างการ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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(ANTS) และ counseling และ
ทางาน
counseling
การดูแลผู้ป่วยด้านต่าง ๆ
Advance Anesthesiology I, II การนาเสนอหรือการเข้า
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I, II)
ร่วมกิจกรรม
Case discussion, interesting
case, morbidity and
mortality conference

ตารางที่ ๓ กิจกรรมวิชาการของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน

๘.๐๐-๙.๐๐

๙.๐๐๑๑.๐๐

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

๑๓.๐๐๑๔.๐๐

๑๔.๐๐๑๕.๐๐

๑๕.๐๐๑๖.๐๐

จันทร์
อังคาร
Case
discussion

พุธ

เรียน ป.บัณฑิต

๑ มิย - ๓๐ มิย

พฤหัส ๑ กค - ๖ ธค

IC/MM

Lecture
ชั้นปีที่ ๑

๖ ธค - ๓๐ พย(ปีถัดไป)

ศุกร์

Wk ๑: Noon report
Wk ๒: Tutorial topic
Wk ๓: Noon report
Wk ๔: Essay writing

Academic topic of the year

Journal
appraisal

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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๓). การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and
Improvement) แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปีควร
ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ ในรายวิชา Advance
Anesthesiology I,II รวมทั้งจากการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
ข. ปฏิ บั ติ ง านสอนนิ สิ ต นั ก ศึ กษาแพทย์ หรื อ นัก ศึ กษาวิ สั ญญี พ ยาบาล (ถ้ ามี ) หรือ แพทย์ ผู้ เ ข้ า
ฝึกอบรมรุ่นหลังได้
ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ง. ต้องทางานวิจัย ได้ ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ crosssectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย ๑ งานวิจัยในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้คาแนะนา ช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้า โดยมี timeline ในการ
ท าวิ จั ย อย่ า งชั ด เจน เริ่ ม ต้ น จากการมี ส อนวิ ธี ก ารทางระบาดวิ ท ยา ( Epidemiological
methodology) ใน research hour ก่อน เพื่อให้ความรู้ก่อนเริ่มทาวิจัยด้วยตนเอง มีชั่วโมง
นาเสนอความก้าวหน้าวิจัยเป็นระยะๆระหว่างฝึกอบรม
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมทุกชั้นปีต้อง
ก. เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะปฏิ สั ม พั น ธ์ และการสื่ อ สาร โดยมี ก ารจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
communication (ANTS workshop) และ medical counseling ให้กับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
ทุกคน และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้นา
ข. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล(ถ้ามี) และแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมรุ่น
หลัง
ค. น าเสนอข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยและอภิ ป รายปั ญ หาในกิ จ กรรมวิ ช าการได้ เช่ น case discussion,
interesting case, noon report เป็นต้น
๕). ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกชั้นปีต้อง
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ โดยภาควิชาฯสนับสนุนให้ เข้า
ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางการแพทย์อย่างสม่าเสมอ เช่น การประชุมวิชาการประจาปีของ
คณะ การประชุมประจาปีของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และการประชุมอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้ าอบรม counseling และ
Anesthesia Non- Technical Skills (ANTS) ซึ่งทางภาควิชาฯจัดให้กับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน
ตารางที่ ๔ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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งานประชุม
ประชุมราชวิทยาลัยวิสัญญีประจาปี
(๒ ครั้ง/ปี)
ประชุมประจาปีของสมาคมระงับปวด
แห่งประเทศไทย
ประชุมฟืน้ ฟูวิชาการวิสญ
ั ญีประจาปี จัด
โดยภาควิชาฯ
Workshop หรืองานประชุมอื่นๆที่จัด
โดยภาควิชาฯ 2-3 ครั้ง/ปี

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
พจบ.ปี ๑,๒ เข้าประชุม ๑-๒ ครั้ง/ปี
พจบ.ปี ๓ เข้าประชุม ๒ ครั้ง/ปี
ต้องเข้าประชุมอย่างน้อย ๓ ครั้งในเวลา ๓ปี
พจบ.ปี ๑ ทุกคน

ภาควิชาสนับสนุน
ค่าลงทะเบียน และ/หรือค่า
เดินทาง ค่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน

- พจบ.ทุกคน

ค่าลงทะเบียน

- พจบ.ทุกคน

ค่าลงทะเบียน

*งานประชุมวิชาการนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น หากแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสนใจ
สามารถขออนุมัติเข้าร่วมประชุมได้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ฝ่ายหลังปริญญาเป็นครั้งๆไป และ
สามารถขอทุนเข้าร่วมประชุมจากคณะฯได้ตามเกณฑ์ที่คณะฯกาหนดไว้
๖). การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ ผู้ เข้าฝึ กอบรมทุกชั้น ปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,
patient safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทาง
วิสัญญี รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ โดยในระหว่างฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เข้า
ร่วมกิจกรรม morbidity and mortality conference ได้ร่วมอภิปรายและฟังข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทางวิสัญญี รวมทั้งมีการจัด
ชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety, crisis resource
management, กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของ
ชาติให้ด้วย

ตารางที่ ๕ แสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละสมรรถนะหลัก ๖ ด้านของการฝึกอบรม
สมรรถนะหลัก
๑ สมรรถนะการดูแลรักษา ผู้ป่วย (Patient Care)
-

การประเมินผลการเรียนรู้
การลง Log book จานวนผู้ป่วยและ
หัตถการ
การสอบทฤษฎี (MCQ SAQ Essay)
การสอบปฏิบัติ (EPA/DOPS, OSCE)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

เกณฑ์ผ่าน
-

ใช้เกณฑ์ ค่า MPL ของข้อสอบใน
ชุดนั้นๆ
เกณฑ์ผ่าน EPA/DOPS ตาม อฝส.
กาหนด
เกณฑ์ผ่านการสอบแบ่งระดับตาม

ความถี่ในการ
ประเมิน
ภาคต้นและภาค
ปลาย; ๒ ครั้งต่อปี
(ตารางที่ ๗)
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๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการ นาไปใช้แก้ปัญหาของ
ผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge
and Skills)

การสอบทฤษฎี (MCQ SAQ Essay)
การสอบปฏิบัติ (EPA/DOP, OSCE)

-

-

๓ การพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Practice-based
Learning and
Improvement)
๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์และ
การสื่อสาร
(Interpersonal and
Communication
Skills)
๕ ความเป็นมืออาชีพ
(Professionalism)

๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับ
ระบบ (System-based
Practice)

แบบประเมินการทากิจกรรมทางวิชาการ
การสอบปฏิบัติ (EPA/DOPS)

-

การทาวิจัย ๑ เรื่อง

-

การนาเสนอ journal appraisal และ
ประเมินการทากิจกรรมทางวิชาการ
(journal presentation)
- แบบประเมินจริยธรรมแพทย์ประจาบ้าน
3600โดยผู้ร่วมงาน
- แบบประเมินการนาเสนอกิจกรรมวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรม ANTS และ
Counseling workshop
3. แบบประเมินจริยธรรมแพทย์ประจาบ้าน
3600โดยผู้ร่วมงาน
5. แบบประเมินการนาเสนอกิจกรรมวิชาการ
6. การเข้าร่วมกิจกรรม ANTS และ
Counseling workshop
- แบบประเมินจริยธรรมแพทย์ประจาบ้าน
3600โดยผู้ร่วมงาน
- แบบประเมินการนาเสนอกิจกรรมวิชาการ

-

ชั้นปี
ตามรายวิชาป.บัณฑิตชั้นสูง ต้องได้
เกรดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ใช้เกณฑ์ ค่า MPL ของข้อสอบใน
ชุดนั้นๆ
เกณฑ์ผ่าน EPA/DOPS ตาม อฝส.
กาหนด
เกณฑ์ผ่านการสอบแบ่งระดับตาม
ชั้นปี
ตามรายวิชาป.บัณฑิตชั้นสูง ต้องได้
เกรดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ประเมินผ่านโดยอาจารย์ผู้ควบคุม
เกณฑ์ผ่าน EPA/DOPS ตาม อฝส.
กาหนด
มีความก้าวหน้าวิจัยตามกาหนด
(ตารางที่ ๘)
ประเมินผ่านโดยอาจารย์ผู้ควบคุม

ภาคต้นและภาค
ปลาย; ๒ ครั้งต่อปี
(ตารางที่ ๗)

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ภาคต้นและภาค
ปลาย; ๒ ครั้งต่อปี
(ตารางที่ ๗)
ทุกปี
เมื่อสิ้นสุดการทา
กิจกรรม

1. ต้องได้ S ในทุกหัวข้อของการ
ประเมิน
2. ประเมินผ่านโดยอาจารย์ผู้ควบคุม

เมื่อสิ้นสุดการทา
กิจกรรม
ทุกปี

4. ต้องได้ S ในทุกหัวข้อของการ
ประเมิน
7. ประเมินผ่านโดยอาจารย์ผู้ควบคุม

ทุกปี

8. ต้องได้ S ในทุกหัวข้อของการ
ประเมิน
9. ประเมินผ่านโดยอาจารย์ผู้ควบคุม

ทุกปี

เมื่อสิ้นสุดการทา
กิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดการทา
กิจกรรม

๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑). ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง ใน ภาคผนวกที่ ๓
๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ง แพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรม อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และ
สถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
ตามที่กาหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๔
๓). หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็น
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
ตามที่กาหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๕
๔). การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ
๑. การประเมิ น และเตรี ย มผู้ ป่ ว ยก่ อ นการระงั บ ความรู้ สึ ก (Provide
preanesthetic
evaluation and preparation)
๒. การวางแผนและดาเนินการดูแลผู้ป่วยระหว่างการระงับความรู้สึก (Provide plan and
conduct of anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Use and
interpret anesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังการระงับความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Airway management)
๖. การมีทักษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills)
๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
๘. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรือระหว่างการผ่าตัด (Manage
peri-anesthetic /peri-procedural complications)
๙. ก า ร มี ทั ก ษ ะ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม ( Demonstrate
communication and team working skills)
๑๐. การแสดงออกถึ ง ความเป็ น มื อ อาชี พ และทั ก ษะที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างเทคนิ ค (Demonstrate
professionalism and non-technical skills)
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ตามที่กาหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ ตาม
กาหนดเวลาที่สมควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ ๕
ตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ด้านต่างๆ
Competency
Patient care
Medical knowledge
Practice based
learning &
improvement
Interpersonal &
Communication skills
Professionalism
System based
practice

EPA๑ EPA๒ EPA๓ EPA๔ EPA๕ EPA๖ EPA๗ EPA๘ EPA๙ EPA๑๐





































































































๕). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๕. การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน (difficult case)
๖. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย
๒. พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย
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- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. จริยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ และรับ
ฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา
กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วย ตัดสินใจ
ไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกัน
สุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น
- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย และกระบวนการ
hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๙

-

ความรู้ เกี่ ยวกั บ การใช้ ทรั พยากรสุ ขภาพอย่ างเหมาะสม (cost consciousness
medicine) เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล เป็นต้น
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
- หลักการของการบริหารจัดการ
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
เป็นต้น
๖.๓ การทาวิจัย ขั้นตอนการทางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือทา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
๑. จุดประสงค์ของการวิจัย
๒. วิธีการวิจัย
๓. ผลการวิจัย
๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ
แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
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๒. แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับคาถามวิจัย
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการทาวิจัยตามข้อตกลง
โดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สาเนาแก่
ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้ มี
การระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
๕. กรณีที่โครงการวิจัยกาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ
หากมีผ ลลั พธ์ที่อ าจส่ งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ ป่วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๖. หากเกิดกรณีอื่น นอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน ๓ ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑ การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
๖.๓ การยึ ดมั่นในหลั กความเสมอภาคของทุกคนในสั งคมที่ จะได้รั บบริการทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาต้อง
บรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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เตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุด
การทางานวิจั ยและจั ดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ส ถาบันฝึ กอบรมจะต้อง
รายงานชื่องานวิจั ย อาจารย์ที่ป รึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราช
วิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้
เดือนที่
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๕
๒๑
๓๐
๓๑
๓๓

ประเภทกิจกรรม
เรียน research methodology ใน research hour ของภาควิชาฯ
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
จัดทาโครงร่างงานวิจัย
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
เริ่มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
จัดทารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทาการ
ประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบั น ที่ ให้ การฝึ ก อบรมฯ และความสมั ครใจของแพทย์ ผู้ เ ข้า ฝึ ก อบรมแต่ล ะรายด้ว ย หากแพทย์ ผู้ เ ข้ า
ฝึกอบรมมีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อั กษรก่อนว่าจะ
รับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้า
อบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
ในกรณีที่ส ถาบั น ฝึกอบรมฯไม่ส ามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึ กอบรม เพื่อให้ มีการรับรอง
คุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็น
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง
ว.ว. ให้ มีคุ ณวุฒิ ดัง กล่ าว แต่มีท รั พ ยากรจากั ด สถาบั นสามารถติด ต่อ ขอความร่ ว มมือ จากอาจารย์ และ
ทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่ แพทย์ ผู้ เข้ าฝึ ก อบรมสอบผ่ านและมี สิ ทธิ์ไ ด้รับ วุฒิ บัต รสาขาวิสั ญญีวิ ทยาแล้ ว หากมี ความ
ประสงค์จะให้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการออกเอกสารเพื่อ
รับรองว่า วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจัยหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
๑. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุ ณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้รายชื่อวารสารที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลดังกล่าวให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ วารสาร
ทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ได้แก่วารสารที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดังต่อไปนี้
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
; TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และ
อยู่ในฐานข้อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มที่ ๒ คือวารสารที่อยู่ระหว่างการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ขอการรั บ รองจาก TCI
และอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ของ TCI
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)
- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select
ebscohost and then academic search premier)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 BIOSIS (http://www.biosis.org)
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-fulltext)
 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)
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๒๓












Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
Scopus (http://www.info.scopus.com)
Social Science Research
Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และ
ห้ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มา
ใช้ ใ ห้ ท่ า นเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รการศึ ก ษา อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษา อาจารย์ คุ ม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษา
แยกกันดังนี้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
๖.๔ จานวนปีของการฝึกอบรม ๓ ปี
๖.๕ การบริหารจัดการการฝึกอบรม
สถาบันฯ ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริหารและการประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
มีส่ ว นร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลั กสู ตรต้องมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่กากับดูแล
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ต้องมีการกาหนดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมดในปี
การฝึกอบรม (ตารางที่ ๓) และบันทึกลายนิ้วมือหรือเซ็นชื่อเมื่อเข้าร่วมประชุมด้วย โดยให้เข้าช้าได้ 5
นาที และจะตรวจสอบทุก 3 เดือน หากเข้าไม่ครบตามกาหนด จะลงโทษโดยให้อยู่เวรเสริมเพิ่ม 3 เวร
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นที่รั บ ผิ ดชอบต้อ งบันทึกหั ว ข้อ วั นและเวลาที่ทากิจกรรมลงในแฟ้มบันทึกกิจกรรม
ประจาตัวของตนเองและลงบันทึกในใบกิจกรรมรวมประจาปี ที่กระดานหน้าห้องพักแพทย์ประจาบ้าน
โดยเขียนประกาศในใบกิจกรรมรวมหน้าห้องประชุมอย่างช้าวันจันทร์ของสัปดาห์นั้น ๆ และรายงาน
อาจารย์ผู้ควบคุมด้วยทุกครั้ง
- การปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในคู่มือแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องอยู่เวรนอกเวลา
ราชการตามที่กาหนดให้ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมที่อยู่เวรจริง (๑๖.๐๐ น.-๘.๓๐ น. ของวันราชการ หรือ
๘.๓๐-๘.๓๐น. ของวันถัดไปของวันหยุดราชการ) จะได้พักเวรในวันรุ่งขึ้น
- สิทธิการลา แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีสิทธิในการลาทุกประเภท (ลาพักผ่อนประจาปี ลากิจ) รวมกันไม่เกินปี
ละ ๑๐ วัน และไม่มีการสะสมวันลาข้ามปี ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอด
บุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร เป็นต้น ทาให้มีเวลาฝึกอบรมในแต่ละช่วงการหมุนเวียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องฝึกอบรม
ทดแทนให้ครบตามกาหนดเวลา เพื่อให้มีสิทธิสอบวุฒิบัตรฯได้
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีค่าตอบแทนแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสมคือ ค่าตอบแทนการอยู่เวรเดือนละ ๖,๓๐๐ บาท
๖.๖ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯภาควิชาฯจัดให้มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เข้า
รับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมและแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ โดยผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถ
ขอรับการตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ได้ หากมีข้อสงสัย (ภาคผนวก ๘ และ ๙)
การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย
๖.๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับ การฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๒๕

มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA, DOPs ตามที่อฝส.กาหนดโดยอาจารย์ (ภาคผนวกที่ ๕)
มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) โดยมีการประเมินตามรายวิชาป.
บัณฑิตชั้นสูง (ภาคต้นและภาคปลาย; ๒ ครั้งต่อปี/ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา) (ตารางที่ ๕)
และประเมินคุณสมบัติของพชท/พจบ เพื่อติดตามผลการฝึกอบรม (ภาคต้นและภาคปลาย;
๒ ครั้งต่อปี/ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา)
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: e-portfolio (logbook)
มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
มิติที่ ๕ การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสัญญี
มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ Anesthesia Non- Technical
Skills (ANTS) workshop ใน e-portfolio
มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน
ตารางที่ ๗ การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา
ปีที่ 1 การศึกษาภาคต้น
เครื่องมือที่ใช้ จานวน น้าหนักคะแนน
ประเมิน
ข้อสอบ
(ร้อยละ)

รายวิชา

Basic Anesthesiology I MCQ
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน I)
Short essay
Practice

๑๒๐

๖๐

๔

๔๐

๒

๑๐๐

รวม
คะแนน
๗๕
๒๕

รวม

๑๐๐

เครื่องมือที่ใช้ จานวน น้าหนักคะแนน
ประเมิน
ข้อสอบ
(ร้อยละ)

รวม
คะแนน

เกณฑ์ผ่าน
ได้คะแนนเฉลีย่ รวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ และในแต่ละ
part MCQ และ SAQ ต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าค่า
MPL ของข้อสอบชุดนั้น

ปีที่ 1 การศึกษาภาคปลาย
รายวิชา

Basic Anesthesiology II MCQ
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน II)
MEQ

๑๘๐

๕๐

๑

๕

Short essay

๑๒

๒๐

Osce

๑๕

๑๐

Practice

๒

๑๐๐

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

๘๕

๑๕

เกณฑ์ผ่าน
ได้คะแนนเฉลีย่ รวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ และในแต่ละ
part MCQ และ SAQ ต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าค่า
MPL ของข้อสอบชุดนั้น

หน้า ๒๖

รวม

๑๐๐

เครื่องมือที่ใช้ จานวน น้าหนักคะแนน
ประเมิน
ข้อสอบ
(ร้อยละ)

รวม
คะแนน

ปีที่ 2 การศึกษาภาคต้น
รายวิชา
Advance
Anesthesiology I
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I)

MCQ
Short essay
Practice

๑๒๐
๖
๓

๖๐
๔๐
๑๐๐

๗๕
๒๕

รวม

๑๐๐

เครื่องมือที่ใช้ จานวน น้าหนักคะแนน
ประเมิน
ข้อสอบ
(ร้อยละ)

รวม
คะแนน

เกณฑ์ผ่าน
ได้คะแนนเฉลีย่ รวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๕ และใน part
MCQ และ SAQ ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าค่า MPL
ของข้อสอบชุดนั้น

ปีที่ 2 การศึกษาภาคปลาย
รายวิชา
Advance Anesthesia II
(วิสัญญีขั้นสูง II)

MCQ
MEQ

๑๘๐

๕๐

๑

๕

Short essay

๑๒

๒๐

Osce

๑๕

๑๐

Practice

๒

๑๐๐

รวม

๘๕

๑๕

เกณฑ์ผ่าน
ได้คะแนนเฉลีย่ รวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๕ และใน part
MCQ, SAQ และ OSCE
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าค่า
MPL ของข้อสอบชุดนั้น

๑๐๐

การประเมินคุณสมบัติของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อติดตามผลการฝึกอบรม
ภาควิชาฯ จะจัดการประเมินคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม ปีละ ๒ ครั้ง (ตามภาคการศึกษา) โดยอิงเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ของ อฝส. ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วยการประเมิน ๔ ด้าน
ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิสัญญี จริยธรรมในวิช าชีพและทักษะในการสร้าง
งานวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
โดยผู้ฝึกอบรมต้องตามตามเกณฑ์ในทุกหัวข้อการประเมิน หากมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ตกเกณฑ์การประเมิน
อาจส่งผลให้ผู้ฝึกอบรมต้องออกจากการฝึกอบรมกลางคันและหรือไม่ถูกส่งรายชื่อเพื่อสอบวุฒิบัตร (รายละเอียดใน
เกณฑ์การผ่าน)
หากผู้ฝึกอบรมไม่ได้เลื่อนชั้นปี เนื่องจากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่ละชั้นปีของหลักสูตรฯ ผู้ฝึกอบรมสามารถซ้าชั้น
หรือเรียนจบช้ าได้ 1 ปี ในกรณีที่ เป็นแพทย์ประจาบ้า นปี 1 หรือปี 2 แล้ วซ้าชั้ นครบ 1 ปีแต่ ยังประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้
ฝึกอบรมต้ องออกจากการฝึ กอบรม ในกรณีที่เป็นแพทย์ ฝึกอบรมปี 3 แล้ว ซ้าชั้นครบ 1 ปี แต่ ยังประเมินไม่ผ่า นเกณฑ์ ผู้

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๒๗

ฝึกอบรมต้องออกกลับไปทางานที่รพ.ต้นสังกัดโดยยังไม่จบจากหลักสูตรฯ แต่อนุญาตให้มาสอบเพื่อประเมินตามเกณฑ์จบ ได้
อีก 1 ปี (โดยไม่ได้อยู่ในสถานฝึกอบรม)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๒๘

ตารางที่ ๘ การประเมินคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมและเกณฑ์การผ่าน
ชั้นปีที่ ๑
หัวข้อการประเมิน
ความรู้ทางวิชาการ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

จริยธรรมในวิชาชีพ
การสร้างงานวิจัยและการนาเสนอ

ชั้นปีที่ ๑
หัวข้อการประเมิน
ความรู้ทางวิชาการ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

จริยธรรมในวิชาชีพ
การสร้างงานวิจัยและการนาเสนอ
ชั้นปีที่ ๓
หัวข้อการประเมิน
ความรู้ทางวิชาการ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

จริยธรรมในวิชาชีพ
การสร้างงานวิจัยและการนาเสนอ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏีในภาคต้นและภาค
ปลาย
คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี (EPA)๑
ผลการประเมินการทาหัตถการทางวิสัญญีตาม
ระดับชั้นปี (DOPs)๒
ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม
๑.การนาเสนอผลงานในชั่วโมง reseach hour
จานวน ๓ ครั้ง
๒. โครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์

เกณฑ์การผ่าน
คะแนนรวมเฉลี่ยในการสอบแต่ละครั้งไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐
สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏี
คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี (EPA)๑
ผลการประเมินการทาหัตถการทางวิสัญญีตาม
ระดับชั้นปี (DOPs)๒
ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม
ใบยื่นขอพิจารณาจริยธรรมในงานวิจัย

เกณฑ์การผ่าน
คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕
สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏี
คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี (EPA)๑
ผลการประเมินการทาหัตถการทางวิสัญญีตาม
ระดับชั้นปี (DOPs)๒
ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม
การนาเสนอผลงานวิจัยของผู้ฝึกอบรมในการประชุม
ระดับชาติ เช่น ในงานประชุมวิชาการประจาปีของ
คณะแพทย์ หรืงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ

เกณฑ์การผ่าน
คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ

ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อการ
ประเมิน
-ต้องได้รับการประเมินผ่าน (S) ใน ทุกครั้งของ
การนาเสนอ
-มีโครงร่างวิจัยฉบับบสมบูรณ์

ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อการ
ประเมิน
ได้ส่งยื่นขอพิจารณาจริยธรรม

ต้องได้รับการประเมิน S ในทุกหัวข้อการ
ประเมิน
การผ่านการนาเสนอผลงาน

หมายเหตุ
- ๑EPA (Entrustable professional activity), ๒DOPs (Direct observe procedural skill)
- ในส่วนการประเมินความรู้ทางวิชาการและการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน หากผู้ฝึกอบรม
สอบและทาคะแนนได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่ระบุและให้สอบซ่อมได้ ๒ ครั้งทั้งในภาคต้นและภาคปลาย
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๒๙

- ในส่วนการประเมินผลการทาหัตถการทางวิสัญญี (DOPs) ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ โดยได้ผล
การสอบเป็น S ในทุกหัวข้อหัตถการที่สอบ หากไม่สามารถสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ได้ถึง ๒ ครั้ง ภาควิชาฯ
จะตัดสิทธิ์ในการฝึกอบรมและให้พ้นสภาพการฝึกอบรมโดยอ้างตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ
- ในส่วนการประเมินจริยธรรมในวิชาชีพ ผู้เข้าฝึกอบรมต้องได้รับการประเมินเป็น S ในทุกหัวข้อประเมิน
และในกรณีที่ผู้ประเมินกึ่งหนึ่ง (๕๐%) ประเมินให้ช่องใดช่องหนึ่งแม้เพียง ๑ ช่องของแบบประเมิน “ต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน” (U) ถือว่าไม่ผ่านและภาควิชาฯ มีสิทธิ์ให้ออกจากการฝึกอบรมซึ่งมีผลให้พ้นสภาพ
ระหว่างการฝึกอบรมได้
- ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถร้องเรียนหรือขอตรวจสอบผลการสอบและผลการประเมินการปฏิบัติงานได้โดย
ผ่านประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาตลอดระยะเวลาการ (ภาคผนวกที่ ๘)
การแจ้งผลการสอบประเมินภาคทฤษฎี
- การสอบ MCQ จะแจ้งผลสอบภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบ
- การสอบ SAQ, MEQ และ OSCE จะแจ้งผลสอบภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ
การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาโดย
- ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรม/สถาบั นฝึ กอบรม ท าการบั นทึ กข้ อมู ลในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ องลงใน
electronic portfolio ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนดในแต่ละปีการศึกษา
- สถาบันฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา ทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในมิติที่ ๑-๖ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ตามที่กาหนด
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
๒. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น
๖.๖.๒ การเลื่อนชั้นปี
- เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินทั้งด้านความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียนตามรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงโดยต้องได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า ๓.๐๐
ร่วมกับได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านจึงจะได้รับการเลื่อนชั้นปี
- แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสอบแก้ตัวในกรณีที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ โดยสามารถสอบ
แก้ตัวได้ ๑ ครั้ง
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- แนวทางการดาเนินการเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อแพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินโดยพิจารณาจากการสอบภาคทฤษฎีและการประเมินการ
ปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติงานในชั้นปีนั้นซ้า โดยระยะเวลาเป็นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
- แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถร้องเรียนผลการตัดสินการเลื่อนชั้นปีได้โดยผ่านประธาน
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาตามช่องทางการร้องเรียนเรื่องการศึกษาในคู่มือแพทย์
ผู้เข้าฝึกอบรม
๖.๖.๓ การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา (ภาคผนวกที่ ๖)
(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
(๒) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
- บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย
- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ส่วน คือ
๑. ปรนัย (multiple choice question; MCQ)
๒. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question;
SAQ)
- ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วย
๑. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
๒. ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
- การสอบปากเปล่า
- การประเมินผลงานวิจัย
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
๖.๖.๔ การสอบหนังสืออนุมัติฯ แสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา (ภาคผนวกที่ ๖)
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(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
- เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
- เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาก่อนปีการฝึกอบรม ๒๕๕๘ ซึ่ง
ฝึกอบรมครบ ๓ ปี และ ได้ทางานสาขาวิสัญญีวิทยาหลังจบการฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า
๒ ปีในสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐ และมีผลงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยในวันสมัคร
สอบ หรื อเป็ น แพทย์ที่ ได้รั บวุฒิ บัตรสาขาวิ สั ญญี วิทยาจากต่า งประเทศที่แ พทยสภา
รับรอง
(๒) เอกสารประกอบ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาก่อนปีการฝึกอบรม ๒๕๕๘
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
- บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐ
สาหรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยาจากต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
- วุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย
- การสอบข้อเขียน คือ ปรนัย (multiple choice question; MCQ) และอัตนัย
(modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ)
- การสอบภาคปฏิบัติ คือ การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
- การสอบปากเปล่า
- เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาจากต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง (ที่ยังไม่
หมดอายุ) กระบวนการสอบตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ ๗)
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ได้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิต หรือเทียบเท่าที่ แพทยสภารับรองได้รับการขึ้ นทะเบีย น
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี
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๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาหรับสาขาวิสัญญีวิทยา คือ
- กรณีมีต้นสังกัด สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี
- กรณีไม่มีต้นสังกัด สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา
๑ ปี และภายหลังจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ๒ ปี
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑) หลักสูตรจัดให้มีการคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยคานึงถึงความต้องการ
วิสัญญีแพทย์ของประเทศไทย และการเพิ่มจานวนอาจารย์ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มการผลิตวิสัญญีแพทย์
๒) โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
๗.๓ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ๑ คน ตามที่กาหนดตามตารางต่อไปนี้
งานบริการ
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

งานบริการ
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
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จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ จานวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี)
๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖ ๑๔:๒๘ ๑๕:๓๐
๒๗๕๐ ๓๐๐๐ ๓๒๕๐ ๓๕๐๐ ๓๗๕๐
๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐
๑๖๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐
๗๕๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐
๗๕๐

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ จานวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี)
๑๖:๓๒ ๑๗:๓๔ ๑๘:๓๖ ๑๙:๓๘ ๒๐:๔๐
๔๐๐๐ ๔๒๕๐ ๔๕๐๐ ๔๗๕๐ ๕๐๐๐
๑๗๐ ๑๘๐ ๑๙๐ ๒๐๐
๒๑๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐
หน้า ๓๓

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึกอบรม
- ต้องเป็ นแพทย์ ซึ่งได้รั บวุฒิบัตร หรือหนังสื ออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๓ ปีภายหลัง
ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ
- ประธานคณะกรรมการต้องเป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๕ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติ ฯ
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๒ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติ ฯ
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ต้องมีจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจานวนผู้เข้ารับการ
อบรม ๑ คน ภาควิชาฯมีอาจารย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลา จานวน ๒๙ คน ปัจจุบัน (ปีพ.ศ.
๒๕๖๑) รับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมปีละ ๑๒ คน
๘.๒.๓ กาหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ภาควิชาฯ มีการกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตร โดยระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุม
ความชานาญที่ต้องการ ได้แก่
- เชิงวิชาการ ด้านการสอน และเจตคติความเป็นอาจารย์
- ความชานาญทางคลินิก
- เชิงวิจัย
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
โดยมีนโยบายการสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจนและโปร่งใส
๘.๒.๔ การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
ภาควิชาฯ มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการ หลักสูตรฯมีจานวนอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
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แพทยสภากาหนด ทาให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม ให้คาปรึกษาและกากับ
ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๘.๒.๕ ระบบพัฒนาอาจารย์
ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ
- ด้านวิชาการ ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในอนุสาขาที่ยังขาดแคลน
- ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมสัมมนาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
ตามที่คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรม โดยกาหนดให้อาจารย์ในคณะกรรมการการศึกษาหลั ง
ปริญญาเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๓ ปี อาจารย์ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ต้องผ่านการ
สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ด้านการวิจัย ภาควิชาฯสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัย โดยอนุญาตให้
อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้นไปจนกระทั่ง
หลักสูตรปริญญาเอกตามศักยภาพและความสนใจของอาจารย์
- มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ โดยผู้บังคับบัญชา แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมและผู้ร่วมงาน
๘.๒.๖ การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบัน จะพิจารณา
ลดจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวกที่ ๒)
ภาควิชาฯ ได้รับการรับรองเป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาจากแพทยสภา
มีการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมครบ คือ
- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งผู้ป่วยนอกและในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยวิกฤต
- มีสถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- มีการสอนความรู้ และมีการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม
- มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ
- มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ทันสมัยและเพียงพอ
- มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
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- มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
- มีการฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาฯ กากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจา มีกลไกสาหรับการ
ประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุม ดังนี้
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
หลักสูตรฯแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลั ก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รของภาควิ ช าฯ จั ดให้ มี ก ารทบทวนและพั ฒ นาคุ ณภาพของหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี โดยการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และ
สมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้
ทัน สมัย อยู่เสมอ ปรั บ ปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมูล อ้างอิง โดยต้องผ่ านการประชุมและการ
สัมมนาของภาควิชาฯ
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๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- ภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม การบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ด้านการฝึกอบรม ดาเนินการฝึกอบรม กิจกรรมวิชาการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการที่ดี
และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ในภาควิชาฯ
- คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ใน
ด้านต่างๆ อย่างมีธรรมภิบาล ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่
รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออก
เอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- คณะกรรมการบริ ห ารภาควิช าฯ บริห ารจัดการให้ มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และ
หน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการ
เปิดการฝึกอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้หลักสูตรฯ จะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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ภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณาจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ
๑.

ชื่อ-สกุล
รศ.นพ.สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี

อายุ

คุณวุฒิ

๖๘

พ.บ., ป.บัณฑิตการแพทย์
คลินิก (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑),
ป.บัณฑิตการแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,
อ.ว. อนุสาขาวิสัญญี
วิทยาการระงับปวด,
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.
ม.) สาขาการพัฒนาสุขภาพ
(ระบาดวิทยาคลินิก),
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
แพทย์ฝังเข็ม
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
อ.ว. อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด

๒.

รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช

๕๓

๓.

รศ.นพ.อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ

๕๓

๔.

รศ.ดร.พญ. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์

๕๑
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สาขาผู้เชี่ยวชาญ

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลาระบุจานวน
ชั่วโมง/สัปดาห์)
เต็มเวลา บางเวลา

วิสัญญีวิทยา



(๒๐ ชม.)
วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
ระบาดวิทยาคลินิก



วิสัญญีวิทยา



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวง
อก
ระบาดวิทยาคลินิก
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๕.

รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ

๔๗

๖.

รศ.พญ.มาลินี วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์

๔๖

๗.

รศ.นพ.พลพันธ์ บุญมาก

๔๕

๘.

รศ.พญ.สุหัทยา บุญมาก

๔๕

๙.

ผศ.พญ.ศรินญา จันทะวงศ์

๔๐

เลือดใหญ่และทรวงอก,
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์คลินิก)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒),,
ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,
อ.ว. อนุสาขาวิสัญญี
วิทยาการระงับปวด,
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
แพทย์ฝังเข็ม
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
Certification of Clinical
Research Fellowship in
Anesthesia, University of
Alberta, Canada.
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด



วิสัญญีวิทยา



วิสัญญีวิทยา



วิสัญญีวิทยา



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอด



หน้า ๓๙

๑๐.

ผศ.พญ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์

๔๐

๑๑.

อ.พญ.คัทลียา เกษมศิริ

๓๘

๑๒.

อ.พญ.ธนพร ศรีเมือง

๔๕

๑๓.

ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

๔๑

ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
แพทย์ฝังเข็ม
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒),
ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
อ.ว. (อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สาหรับผูป้ ่วยโรคทางระบบ
ประสาท),
Certification of Clinical
Research Fellowship in
Neuroanesthesia, Wexner
Medical Center, Ohio
State University, Ohio,
USA.
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

เลือดใหญ่และ
ทรวงอก

วิสัญญีวิทยา



(ลาศึกษาต่อ)

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
สาหรับผูป้ ่วยโรคทาง
ระบบประสาท



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจและ
หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจและ



หน้า ๔๐

๑๔.

ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์
งามแสงสิริทรัพย์

๔๔

๑๕.

อ.พญ.สุกัญญา ภักดีสงคราม

๓๖

๑๖.

อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์

๓๖

๑๗.

อ.นพ.นรินทร์ พลายละหาร

๓๖

ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก,
วทบ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มสธ.,
Certification in Medical
gas system inspector
ASSE6020 NPFA99.
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก

หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก
ผู้ตรวจสอบระบบ
ก๊าซทางการแพทย์

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจและ
หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก



พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
Masters of Health
Professions Education,
Maastricht University,
Netherlands,
Masters of Medical
Sciences in Medical
Education, Harvard
Medical School, USA.
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง

วิสัญญีวิทยา



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

(ลาศึกษาต่อ)

วิสัญญีวิทยา
แพทยศาสตร์ศึกษา



วิสัญญีวิทยา


หน้า ๔๑

๑๘.

อ.พญ.ปรารถนา วิทยาไพโรจน์

๓๕

๑๙.

อ.พญ.ฟ้างาม เจริญผล

๓๓

๒๐.

อ.พญ.มนสิชา สมจิตร

๓๕

๒๑.

อ.พญ.ดรุณี ศรีผดุงกุล

๓๒

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับผูป้ ่วยโรคทางระบบ
ประสาท
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาการ
ระงับปวด
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
Clinical research
fellowship program in
Obstetric
anesthesia ,Ohio State
University Wexner
Medical Center, Ohio,
USA
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา,
Certification of Clinical

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

วิสัญญีสาหรับผู้ป่วย
โรคระบบประสาท

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสาหรับ
เด็ก



วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสาหรับ
ผู้ป่วยสูติกรรม



วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสาหรับ
เด็ก



หน้า ๔๒

๒๒.

อ.นพ.จักรทิพย์ สุทธินรากร

๓๒

๒๓.

อ.พญ.อภิญญา กิตติพงษ์หรรษา

๓๑

๒๔.

อ.นพ.ภัทวัฒน์ เปล่งพานิช

๓๒

๒๕.

อ.พญ.ศิวาลัย สุเฌอ

๓๑

๒๖.

๒๗.

อ.นพ.ศรัญญู นนเพียราช

อ.พญ.ธิตินุช รื่นหรรษา

๓๑

๓๐

Fellowship in Pediatric
Anesthesia, Tokyo
Metropolitan Children's
Medical Center, Tokyo,
Japan
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒),
ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา





(ลาศึกษาต่อ)

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจและ
หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก



วิสัญญีวิทยา


(ลาศึกษาต่อ)

วิสัญญีวิทยา


(ลาศึกษาต่อ)

วิสัญญีวิทยา


(ลาศึกษาต่อ)

หน้า ๔๓

๒๘.

อ.นพ.พีระพงษ์ สังข์สงู เนิน

๒๙

๒๙.

อ.พญ.อภิญญา น้อยฤทธิ์

๒๙

๓๐.

อ.นพ.รักษ์สกุล ควรหา

๒๙

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิสัญญีวิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ ๒) วิสัญญีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), วิสญ
ั ญีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา









หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๔๔

ภาคผนวกที่ ๒
ทรัพยากรสาหรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับงานบริการ และการฝึกอบรม
๑.๑ สถานที่
ตึก – ชนิดการผ่าตัด / การบริการ
จานวนห้องผ่าตัด / การบริการวิสัญญี
ห้องผ่าตัด
อาคาร ๘๙ พรรษา สมเด็จย่า รพ.ศรีนครินทร์
จานวนทั้งสิ้น ๒๑ ห้อง
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนทั้งสิ้น ๔ ห้อง
ห้องผ่าตัดฉุกเฉินใน และ นอก เวลาราชการ
๒
ห้องผ่าตัด โสต ศอ นาสิก และ ลาลิงซ์
๒
ห้องผ่าตัดจักษุ
๒
ห้องผ่าตัดนรีเวช
๒
ห้องผ่าตัด ศัลยศาสตร์กุมาร, ศัลยศาสตร์ประสาท และ
๒
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
๒
ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดใหญ่
รพ.ศรีนครินทร์
๑
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
๔
ห้องสวนหัวใจ (cardiac cath Lab)
๒
ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินปัสสาวะ
๖
ห้องผ่าตัดคลอด
จานวนทั้งสิ้น ๒ ห้อง
จุดบริการอื่นๆ
จุดบริการรังสีวิทยา
จานวนทั้งสิ้น ๖ ห้อง
MRI
๒
Angiogram
๒
CT
๑
รังสีรักษา (ชั้นใต้ดิน)
๑
จุดบริการห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร (Endoscope) และ
๔
ESWL ณ อาคารสว. ชั้น ๔
บริการระงับปวดหลังผ่าตัด (Acute pain service)
๑
บริการระงับปวดเรื้อรัง (OPD) และฝังเข็ม
๑
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๔๕

หอผู้ป่วยจิตเวช (ECT)

๑

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมฉุกเฉิน (S&E ICU และ
SICU)

๒

บริการรับปรึกษาจากนอกภาควิชา (consultation) เช่น
central venous access, difficult intubation เป็นต้น

๑

๑.๒ เครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องมือ
๑. เครื่องให้ยาสลบ
๒. เครื่อง monitor แบบครบชุด (วัดความดันโลหิตแบบ invasive และ noninvasive, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง, ความ
ดันก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก และอุณหภูมิกาย)
๓. เครื่อง monitor ที่มีการวัดความดันโลหิตแบบ non-invasive, ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง
๔. Infusion pump
๕. เครื่อง TCI
๖. Syringe pump
๗. Defibrillator
๘. เครื่องตรวจน้าตาลในเลือด
๙. เครื่องตรวจวิเคราะห์ Blood gases
๑๐. Blanket warmer
๑๑. Air force warmer
๑๒. ตู้อุ่นน้าเกลือ
๑๓. IV warmer
๑๔. Light wand
๑๕. Fiberoptic bronchoscope
๑๖. Glidescope
๑๗. เครื่องตรวจ echocardiography
๑๘. เครื่อง ultrasound
๑๙. Peripheral nerve stimulator
๒๐. BIS
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จานวน
๔๕
๗๗

๙
๒๑๖ (ส่วนกลาง)
๖
๒๖
๙
๓๖
๓
๘
๓๕
๓
๒๑
๑
๔
๓
๕
๔
๒
๕
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๒๑. เครื่อง PCA และ PCEA
๒๒. เครื่องตรวจจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือด
(ROTEM รุ่น Sigma และรุ่น delta)
๒๓. เครื่องควบคุมการให้เลือดผู้ป่วยอย่างรวดเร็วอัตโนมัติ(Rapid Infuser)
๒๔. หม้ออุ่นเลือด

๕๘
๑/๑
๑
๙

๒. มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง ตามกาหนดของแพทยสภาคือมี
จานวนอาจารย์ ผู้ ให้ การฝึกอบรม ๒ คน ต่อจานวนแพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรม ๑ คน และอาจารย์ผู้ทาหน้าที่
ประธานการฝึกอบรมปฏิบัติงานทางด้านวิสัญญีวิทยามาแล้วมากกว่า ๕ ปี มีงานบริการการระงับความรู้สึก
สาหรับการผ่าตัด จานวนเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม
อันดับ

ชื่อ-สกุล

๑.

รศ.นพ.สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี

๒.

รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช
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พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ ๒) ป.
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา
พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ป.
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (วิสัญญีวิทยา),
ว.ว. วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

๓. งานบริการการระงับความรู้สึกสาหรับการผ่าตัด
ภาควิชาฯ ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และมีปริมาณงานบริการต่อจานวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม ๑ คน
ตามที่กาหนดตามตารางต่อไปนี้
งานบริการ
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

งานบริการ
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสัญญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
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จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ ปีละ ต่อ จานวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี)
๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖ ๑๔:๒๘ ๑๕:๓๐
๒๗๕๐ ๓๐๐๐ ๓๒๕๐ ๓๕๐๐ ๓๗๕๐
๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐
๑๖๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐
๗๕๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐
๗๕๐

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ ปีละ ต่อ จานวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี)
๑๖:๓๒ ๑๗:๓๔ ๑๘:๓๖ ๑๙:๓๘ ๒๐:๔๐
๔๐๐๐ ๔๒๕๐ ๔๕๐๐ ๔๗๕๐ ๕๐๐๐
๑๗๐ ๑๘๐ ๑๙๐ ๒๐๐
๒๑๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐
๑๐๐๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐
๑๐๐๐
หน้า ๕๓

ลาดับที่
จานวนหัตถการ/ภาระงานบริการ (ครั้ง)
๑
การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสาหรับผู้ป่วยใน

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙๑๙๖

๑๗๘๘๑

๑๕๓๑๕

๒

การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสาหรับผู้ป่วยนอก

๑๐๘๓

๑๔๐๖

๒๑๑๑

๓

การบริการทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

๑๐๙๕

๑๓๕๕

๑๒๖๔

๔

การบริการทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่วย elective

๑๗๘๗๗

๑๕๕๙๕

๑๔๒๔๔

๕

การบริการทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่วย emergency

๒๔๐๒

๓๖๙๒

๓๑๘๒

๖

การบริการทางวิสัญญีทั้งหมด

๒๐๒๗๙

๑๙๒๘๗

๑๗๔๒๖

๗

การบริการผู้ป่วยหอผู้ปว่ ยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม
ฉุกเฉิน (S&E ICU และ SICU)

๗๔๓

๑๐๘๒

๑๑๖๐

๘

การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน

๙๖๑

๑๑๗๑

๑๖๕๔

๙

การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง
OPD chronic pain

๔๓

๑๓๒

๓๒๒

Acupuncture clinic

๑๑๖

๔๓๐

๔๓๕

๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การสนับสนุน
และรองรับงานวิจัยได้ ได้แก่
๔.๑ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสม
- ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ เปิด ให้ บริ ก ารวั น จัน ทร์ -ศุ ก ร์ ๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. เสาร์ -อาทิ ต ย์
๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
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- มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
- มีตาราฉบับพิมพ์ ตาราและวารสารออนไลน์
- สามารถสืบค้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการเชื่อมต่อ
ผ่านระบบ VPN KKU หรือ http://202.28.95.4/library/main// ต้องมี user name และ
password
- มีบริการห้องอ่านหนังสือในห้องสมุด เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๔.๒ บริการสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มี
- จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ต ทั้งมีส ายและไร้ส ายในอาคารของโรงพยาบาล ห้ องสมุด และหอพัก
เชื่อมต่อผ่ า นเครื อข่า ยของมหาวิทยาลั ย (KKU-wifi) หรือของโรงพยาบาล (MD-Wifi-S) โดย
เชื่อมต่อด้วย username และ password ประจาตัว
- ระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลจัดหาระบบโทรศัพท์มือถือ ส่วนกลางสาหรับแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมที่อยู่เวร มีเพื่อใช้
สื่อสารกันเองและติดต่อกับ อาจารย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาล
สามารถโทรออกเพื่อติดต่อกันเองหรือติดต่ออาจารย์ได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ภาควิชา ฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในห้องพักแพทย์ผู้
เข้าฝึกอบรม และในห้องคอมพิวเตอร์กลางภาควิชา ฯ เพื่อสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๔
เครื่อง และจัดหาเครื่องพิมพ์ กระดาษ และหมึกพิมพ์ให้พร้อมสาหรับการใช้งาน
๔.๓ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประสาน จัดสอนรายวิชาส่วนกลางของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และแจ้ง
ข่าวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ
๔.๔ การวิจัย หน่ว ยงานและบุคลากรที่คอยให้คาแนะนาและช่ว ยเหลื อ แพทย์ผู้ เข้าฝึ กอบรมในการ
ทางานวิจัยคือ
- ฝ่ายวิจัยและฝ่ายบัณฑิตศึกษา มีนักชีวสถิติที่เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยทางการแพทย์ คอยให้
คาแนะนา และช่วยเหลือแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมในการทางานวิจัย
- ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ด้านระบาดวิทยา ๑ ท่าน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านระบาดวิทยา ๑ ท่านและการฝึกอบรมระยะสั้นด้านระบาดวิทยา ๗ ท่าน
๕. กิจกรรมวิชาการ
ภาควิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
๑. การประชุมวิชาการในภาควิช า/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔ ครั้ง ได้แก่ journal club,
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นต้น
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๒. การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน เช่น neuroconference เป็นต้น
๓. การประชุมวิชาการประจาปีของภาควิชาฯ และของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. การสนับสนุนให้ แพทย์ผู้เข้าฝึ กอบรมไปร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯอย่างน้อย ๓ ครั้ง
ในช่วงการฝึกอบรม และการประชุมวิชาการอื่นตามโอกาส เช่น ประชุมประจาปีของสมาคมระงับ
ปวดแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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ภาคผนวกที่ ๓
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อหนังสือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
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
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions
1.3.5. Parasympathetic : location of ganglions
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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
2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes
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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
2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG,
heart sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology
2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure,
force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement
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limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2
tension and saturation, myocardial oxygen utilization
2.2.3. Venous return : venous tone and its controlling factors, muscle action,
intrathoracic pressure, body position, blood volume
2.2.4. Blood pressure : systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure,
systemic and pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular
resistance, blood viscosity, baroreceptor function
2.2.5. Microcirculation : capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post capillary
sphincter control, viscosity, rheology
2.2.6. Organ perfusion : cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver,
splanchnic, hepatic, muscle and skin, uterine and placental
2.2.7. Regulation of circulation and blood volume
2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis
2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes
2.2.7.3. Hormonal control
2.3. Central and peripheral nervous system
2.3.1. Brain
2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization
2.3.1.1.1. EEG : wave patterns, frequency and amplitude, raw and processed,
sleep, convulsions, O2 and CO2 effects
2.3.1.1.2. Brain death
2.3.1.1.3. Depth of anesthesia
2.3.1.1.4. Memory and consciousness
2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials
2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects,
2.3.1.2. Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule,
cerebellum, brain stem, reticular activating system
2.3.1.3. Cerebral blood flow
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2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral
metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white matter
2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose
effects, effects of brain trauma or tumors
2.3.1.4. Cerebrospinal fluid
2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure
2.3.1.4.2. Blood brain barrier, active and passive molecular transport across,
causes of disruption
2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance
2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP)
2.3.1.5.1. Factors affect ICP.
2.3.1.5.2. Monro-Killie hypothesis
2.3.1.5.3. Response of increased ICP
2.3.1.5.4. Adverse effects of intracranial hypertension
2.3.2. Spinal cord :
2.3.2.1. General organization
2.3.2.2. Spinal reflexes
2.3.2.3. Spinal cord tracts
2.3.2.4. Evoked potentials
2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission
2.3.3.1. Morphology of receptors
2.3.3.2. Mechanism of membrane potential
2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of
action, transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic
functions
2.3.4. Autonomic nervous system
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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
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
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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
2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation
2.10. Metabolic responses to surgery
3. Pharmacology
3.1. General Concepts
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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
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
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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
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
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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
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๖๖

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
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
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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
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:
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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),
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
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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
2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators
2.1.1.1 Anesthesia machine :
2.1.1.1.1

Ergonomics of anesthesia machine
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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; pressurelimited, 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
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)
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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
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
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4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
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.
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๗๓

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
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
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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
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
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10.5 Complications of therapy and management
11. Organ-based diseases : clinical problems and their management
- Pathophysiology
- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations)
- Preoperative risk assessment & optimization
- Anesthetic considerations & management
- Postoperative care
11.1 Respiratory system
11.1.1 Obstructive disease
11.1.1.1 Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign
body
11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess,
bronchiectasis, cystic fibrosis, mediastinal masses
11.1.2 Restrictive Disease
11.1.2.1 Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS
11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma
11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS,
bronchopulmonary dysplasia
11.1.2.4 Pleural and mediastinal : pneumothorax, chylothorax, pleural effusion
11.1.2.5 Others: pain, abdominal distention, etc.
11.2 Cardiovascular system
11.2.1 Ischemic heart disease
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
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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
11.2.10.1Carotid endarterectomy
11.2.10.2Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)
11.2.10.3Arterial occlusive disease
11.2.11 Pulmonary embolism
11.3 Central nervous system, peripheral nervous system
11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage.
11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.
11.3.3 Congenital
11.3.4 Vascular: aneurysms, A - V malformations,
11.3.5 Epilepsy
11.3.6 Awake craniotomy
11.3.7 Interventional neuroradiology,
11.3.8 Increased intracranial pressure
11.3.9 Fluid management
11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma
11.3.11 Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases
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11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases
11.4.1 Gastrointestinal diseases
11.4.1.1 obstruction : causes (paralytic ileus, mechanical, vascular), physiological
changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full,
stomach, fluid therapy, nitrous oxide)
11.4.1.2 Hemorrhage and perforation
11.4.1.3 Infection.
11.4.1.4 Tumor.
11.4.2 Hepato-biliary diseases : Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver
dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary
tract diseases, hepatorenal syndrome
11.5 Renal and urinary system
11.5.1 Renal failure
11.5.1.1 Acute kidney injury
11.5.1.2 ESRD
11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function
11.5.2 Diseases : calculi, tumor , BPH, etc.
11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula
11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic
11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,
11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor
11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass
11.6.4 Parathyroid : Primary/secondary hyperparathyroid
11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla
11.6.6 Carcinoid syndrome
11.7 Hematologic system
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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, potassium-aggravated
myotonia, hypokalemic periodic paralysis
11.9 Genetic disease :
11.9.1 Malignant hyperthermia
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.
11.9.3 G6PD deficiency
11.9.4 Porphyria
11.9.5 Others.
11.10 Miscellaneous
11.10.1 Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides.
12. CLINICAL SUBSPECIALTIES
12.1 Transplantation : (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.)
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12.1.1 Donors :
12.1.1.1 Cadaveric and living
12.1.1.2 Selection of donors
12.1.1.3 Care of organ donors
12.1.2 Perioperative care of recipients
12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc.
12.2 Pain : acute, chronic
12.2.1 Pain taxonomy.
12.2.2 Mechanism-based approach
12.2.2.1 Nociceptive pain
12.2.2.2 Neuropathic pain
12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain
12.2.3 Pain assessment
12.2.4 Common pain problems
12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain
12.2.4.2 Cancer-related pain
12.2.4.3 Chronic non-cancer pain
12.2.4.3.1 Radicular and neuropathic pain : low back pain, post-herpetic
neuralgia
12.2.4.3.2 Visceral pain
12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes
(CRPS)
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
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๐

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.
12.4 Anesthesia for thoracic surgery
12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation
12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures
12.5 Obstetric anesthesia
12.5.1 Physiology and pharmacology
12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy
12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange
12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๑

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
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
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๒

12.5.9.1 Amniotic fluid embolism
12.5.9.2 Venous thromboembolism
12.5.9.3 Difficult and failed intubation
12.5.9.4 Pulmonary aspiration
12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric
procedures: in vitro fertilization, fetal surgery.
12.6 Neonatal anesthesia
12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult
12.6.2 Anesthetic implications in prematurity.
12.6.3 Neonatal surgical conditions : diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar
emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele,
gastroschisis, myelomeningocele.
12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia.
12.7 Pediatric anesthesia
12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult
12.7.2 Perioperative cares : apparatus, premedication, anesthetic agents, fluid
therapy, blood replacement, etc.
12.7.3 Airway problems and management : difficult intubation, laryngospasm, etc.
12.7.4 Associated diseases : congenital heart disease, URI, OSA, etc.
12.7.5 Postoperative care : pain, temperature, nonpharmacological care, etc.
12.8 Geriatric anesthesia
12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.
12.8.2 Associated diseases and perioperative care.
12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.
12.9 Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome
12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.
12.9.2 Bariatric surgery
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๓

12.9.3 Associated diseases and perioperative care.
12.10 ENT anesthesia
12.10.1 Airway endoscopy and surgeries : microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards,
complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway
emergencies, upper airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy,
tracheostomy, nasal surgeries
12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries
12.11 Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and
fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries
(liposuction, etc.)
12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :
12.12.1 Laparoscopic : cholecystectomy,

hernia,

prostatectomy,

nephrectomy,

adrenalectomy, gynecologic procedures, etc.
12.12.2 Video-assisted thoracoscopic
12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc.
12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc.
12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic
agents/techniques, ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye
injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common
ophthalmologic procedures
12.14 Anesthesia for orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional
vs. general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal
surgery, special positions
12.15 Trauma, burn management : principle of advanced trauma life support, massive
trauma and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management
and teamwork, biological warfare), near drowning.

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๔

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
12.18.1.1Etiology, classification, pathophysiology
12.18.1.2Septic shock and life-threatening infection
12.18.1.3Systemic inflammatory response syndrome
12.18.1.4Multiple organ dysfunction syndrome
12.18.2 Respiratory care
12.18.2.1 Acute respiratory failure
12.18.2.1.1 Management of respiratory failure
12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy
12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management : 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
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๕

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
12.18.7.1Catheter sepsis
12.18.7.2Nosocomial infection
12.18.7.3Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial
resistance
12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking
12.18.9 Patient transportation
12.18.10 Severity assessment : APACHE score
13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS)
13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using
authority and assertiveness
13.1.1 Assessing capabilities
13.1.2 Supporting others
13.2 Task management
13.2.1 Planning and preparing
13.2.2 Prioritizing
13.2.3 Providing and maintaining standards
13.2.4 Identifying and utilizing resources
13.3 Situation awareness
13.3.1 Gathering information
13.3.2 Recognizing and understanding
13.3.3 Anticipating
13.4 Decision making and evidence-based practices
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๖

13.4.1 Identifying options
13.4.2 Balancing risks and selecting options
13.4.3 Reevaluating
14. Professionalism
14.1 Medical counseling and communication skills (Verbal/written skill training(OSCE, oral
exam)
14.1.1 Informative and advocative counseling
14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest
14.1.3 Breaking bad news
14.1.4 Conflict management
14.2 Ethics: beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc.
14.3 Resource allocations : equity
14.4 End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders
14.5 Medicolegal issues : พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14.6 Continuous professional development
15. Quality and safety
15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP
15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered,
equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse event,
sentinel event)
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
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๗

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



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๘

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๘๙

ภาคผนวกที่ ๔
Clinical skills in anesthesia
๔.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty)
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือ มี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรือ มีความสาคัญ ที่
น้อยกว่าระดับ ๑ ซึง่ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
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
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient
Respiratory diseases
- COPD, Asthma
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓












หน้า ๙๐

โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis
Neurologic diseases
- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)
- Degenerative: dementia,
Alzheimer,
amyotrophic lateral sclerosis,
- Parkinsonism
- Neuromuscular diseases: myasthenia
gravis
- Postoperative cognitive disorder
- Post spinal cord injury
GI and hepatobiliary disease
- tumor/cancer
- trauma
- infection, peritonitis
Hematologic disease
- anemia, thalassemia, polycythemia,
thrombocytopenia, thrombophilia
- hematologic malignancy
- anticoagulated
- bone marrow transplantation
Endocrine diseases
- Diabetes mellitus
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- 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
- Pulmonary catheter with / without
cardiac output
- Non-invasive cardiac output monitoring
- Arterial line

ระดับ ๑





หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๓




















หน้า ๙๒

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

ระดับ ๑

ชนิดการผ่าตัด

ระดับ ๑

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

























ระดับ ๒

ระดับ ๓
หน้า ๙๓

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

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓










หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills)
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

ชนิดของหัตถการ
หัตถการระดับ ๑
Face mask ventilation

Supraglottic devices (e.g. LMA)

Intubation
- Conventional (e.g. under anesthesia,

awake)
- Fiberoptic

- Video laryngoscope

- Manual-in-line stabilization

- Awake intubation

- Blind nasal
Percutaneous tracheostomy
Emergency cricothyrotomy
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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ชนิดของหัตถการ
หัตถการระดับ ๑
Arterial line

Central venous pressure
- jugular

- subclavian
- femoral

- peripheral inserted (PICC line)
Pulmonary artery catheterization
Positioning
- Standard (supine, prone, jack-knife,
lithotomy, lateral (e.g. kidney, park

bench),
trendelenberg,
reverse
trendelenberg)
- Sitting in neurosurgery
- Sitting (e.g. beach chair)

Regional anesthesia
- Central neural blockade (adult)
spinal

Lumbar epidural

Thoracic epidural
Caudal
Combine spinal-epidural
- Peripheral neural blockade
Airway nerve block
Brachial plexus

Femoral nerve

Sciatic nerve
Popliteal
Ankle
Wrist
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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ชนิดของหัตถการ
หัตถการระดับ ๑
Transversus abdominis plane block
Cervical plexus
- Bier's block
Ultrasound-guided RA and central venous
access
One-lung ventilation (double lumen)

One-lung ventilation (bronchial blocker)

หัตถการระดับ ๒


หัตถการระดับ ๓






๔.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ
Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery,
vaginal birth after cesarean delivery (VBAC)
Anesthesia for cesarean delivery
Anesthetic management in complicated obstetrics
Anesthetic management of the parturient with
coexisting disorders
Risks, strategies and management of anesthetic and
obstetric-related complications
Anesthetic considerations for in vitro fertilization
Anesthetic considerations for fetal surgery, EXIT, OOPS
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรือภาวะ
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








หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๑




หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึง่ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑








ระดับ ๒

ระดับ ๓

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓

II.








หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๙๘

แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Rapid infusion system
Intubation with manual-in-line
stabilization
Intercostal drainage system

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓




๔.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
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,
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑





ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรือภาวะ
posterior urethral valve, etc)
Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier
gangrene, etc)
Pheochromocytoma
Adrenal gland tumor
Urinary calculi
- Ureterolithotomy
- Nephrolithotomy
- Pyelolithotomy
- Cystolithotripsy
Ureteroscopy (URS)
Kidney transplantation (Donors / Recipients)
Shock wave lithotripsy
Renal Disease (Acute kidney injury, decreased kidney
function, ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate
secretion of ADH)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓














II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



๔.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๐

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ (ENT)
Post-tonsillectomy bleeding
Laser in airway surgery, airway fire
Upper airway obstruction : tongue cancer
Obstructive sleep apnea
Otitis media
Tympanoplasty
Functional endoscopic sinus surgery
Tracheal stenosis
Laryngeal trauma
Thyroid storm
Ludwig, parapharyngeal abscess
Airway tumor
Foreign body in airway
Parotid surgery

ระดับ ๑















ระดับ ๒

ระดับ ๓

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

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑




หน้า ๑๐๑

II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

หัตถการวิสัญญี
JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised
airway

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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๔.๖ Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
EGD colonoscopy

ERCP POEM single balloon

Diagnostic radiologic procedures: CT scan, MRI

Radiation Therapy

Neurological interventions: Coil, glue, study

Vascular: AVM bleomycin injection

Procedures in Liver mass: TACE, RFA

Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)

Anesthesia for dental procedures

Radiation hazards and prevention


II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา

แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
Level of sedation


หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๓

๔.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓








II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
TIVA, MAC

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



๔.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๔

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
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
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓



















หน้า ๑๐๕

โรคหรือภาวะ
Traumatic brain injury
Spinal cord injury
Spinal cord surgery
Epilepsy surgery
Hydrocephalus
Pediatric neurosurgery
Awake craniotomy
Surgery for abnormal movement
Interventional neuroradiology

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓











II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block
Transcranial Doppler ultrasonography
Cerebral oximetry
Precordial Doppler
Jugular venous saturation

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒


หัตถการระดับ ๓






๔.๙ Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๖

ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึง่ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF

Complicated congenital heart diseases: TGA, single

ventricle
Common congenital anomalies: Down syndrome

Rare/Complicated congenital anomalies

Upper respiratory tract infection

Laryngospasm

Airway obstruction

Laryngeal edema

Emergence delirium

Neonates

Premature babies

Difficult airway

Hypothermia

Malignant hyperthermia

Muscular dystrophy

Glucose, fluid, electrolyte management

Massive bleeding

Postoperative pain management

Gastroschisis/omphalocele

Congenital diaphragmatic hernia

Tracheoesophageal fistula

Pyloric stenosis

Necrotizing enterocolitis

Retinopathy of prematurity

Strabismus & muscle correction

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๗

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Adenotonsillectomy
Tympanoplasty
Craniotomy
Thoracotomy
Endoscopic surgery
Frenulotomy (tongue tie)
Muscle biopsy
Upper abdominal surgery
Lower abdominal surgery
Groin, perineal and anorectal surgery

ระดับ ๑











ระดับ ๒

ระดับ ๓

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ ๑
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



หน้า ๑๐๘

หัตถการวิสัญญี
block
- Penile block
- Brachial block
Caudal block
Lumbar epidural block

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓






๔.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมีความสาคัญ
ซึง่ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Extracorporeal circulation
Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD,
ECMO, etc)
Anesthesia for
- Atrial or ventricular septal defect repair
- Patent ductus arteriosus ligation or division
- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt,
other shunts
- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of
Fallot, tricuspid atresia, etc)
- Valvular heart surgery
- Coronary artery bypass graft surgery (on pump
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓








หน้า ๑๐๙

โรคหรือภาวะ
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


















หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

หัตถการ
Thoracic epidural analgesia
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓


หน้า ๑๑๐

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





4.11 Clinical skills in Critical care
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได้

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Approaches of emergency situations
(diagnosis, treatment)
- Shock states
- Myocardial ischemia / infarction
- Heart failure (systolic / diastolic)
- Common cardiac dysrhythmias
- Respiratory failure
ARDS (acute respiratory distress syndrome)
AKI / ARF (acute kidney injury / acute renal failure)
DM & Glucose control
Thyroid/parathyroid disorders
Adrenal disorders
Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis
TIA (transient ischemic attack) / Stroke
Hypoxic-ischemic encephalopathy
Anemia
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓















หน้า ๑๑๑

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
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
- TTE
- IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG,
PFT,…etc )

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓
















II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓


หน้า ๑๑๒

หัตถการ
หัตถการระดับ ๑
- Central venous line

- Pulmonary artery catheter
- PICC line
- Cardiac output monitoring
Respiratory system
- Intubation (awake / under sedation /

RSI)
- Ventilatory setting
- CMV (volume / pressure)

- PSV

- Recruitment maneuver

- Protective lung strategies

- Advanced setting
- Non-invasive mechanical ventilation

- Weaning (spirometry, compliance..etc )

- Waveform analysis

- Lung suction / toilet / expansion

- Oxygen therapy / humidifier

Others
- Renal replacement therapy (RRT)
- Spinal drainage / pressure monitoring
- Hypothermia (Post-resuscitation care)
- Mechanical prophylaxis of DVT

- BIS / EEG
- Cricothyrotomy / Mini-tracheostomy
- Intercostal drainage

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓














๔.๑๒ Clinical skills in Chronic pain
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๓

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓



II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Trigger point eradication
Peripheral nerve analgesia
Sympathetic block
Brachial plexus analgesia
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓





หน้า ๑๑๔

หัตถการวิสัญญี
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical
stimulation

III.

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓






nerve



การประเมินหรือดูแลรักษา

ระดับที่ ๑ การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทาด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีโอกาสได้ทาด้วยตนเองหรือช่วยทา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรือเคยเห็น
การประเมินหรือดูแลรักษา
ซักประวัติผู้ป่วยที่มีความปวด
ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริมาณ
ประเมินผลการระงับปวด
สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย
พิจารณาส่งต่อการรักษาได้ถูกต้อง
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ
ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื่น
ได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาได้ถูกต้อง
แสดงพฤติ ก รรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมีคุณธรรม

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓












หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๕

ภาคผนวกที่ ๕
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1. Provide preanesthetic evaluation and preparation
2. Provide plan and conduct of anesthesia
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments
4. Provide intra and post anesthetic care
5. Manage airway
6. Demonstrate technical skills
7. Manage crisis situation
8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications
9. Demonstrate communication and team working skills
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP)
1.1. DOP Spinal block
1.2. DOP Endotracheal intubation
1.3. DOP Rapid sequence induction
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV)
1.5. DOP Arterial line cannulation
1.6. DOP Lumbar epidural block
1.7. DOP Brachial plexus block
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation
2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures
2.2. Basic GA ETT
2.3. Basic GA under mask
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๖

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

General anesthesia for basic obstetric surgery
Regional anesthesia for basic obstetric surgery
Anesthesia for complicated obstetric surgery
Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
Anesthesia for pediatric
Intracranial surgery
Anesthesia for airway procedure
Painless labor
Anesthesia for neonatal / infant surgery
Anesthesia for open cardiac surgery
Thoracic anesthesia
Acute postoperative pain : PCA
Cancer pain / neuropathic pain

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๗

EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA
Selection for
assessment of
clinical skills
and EPA
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

EPA
๑
















๒


















๓


















หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑
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หน้า ๑๑๘

Direct observe
procedural skills (DOP)

Assessment of Clinical skills and Entrustable professional activity (EPA)

Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

Basic RA
Basic GA ETT
Basic GA under mask
Complicated surgery
Basic OB GA
Basic OB RA
Complicated OB
GA supraglotic device
Pediatrics
Intracranial surgery
Airway procedure
Painless labor
Neonate/infant
Simple open cardiac surgery
Thoracic surgery
Acute pain
Cancer/neuropathic pain
Spinal Block
ETT
RSI
Lumbar epidural
Arterial line cannulation
Central venous catheterization
Brachial plexus block
Fiberoptic assissted intubation

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

R๑
L๓ #๑
L๓ #๒
L๓ #๑

R๒

R๓

L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๓ #๑
L๒ #๑
S๓ #๑
S๓ #๒
S๓ #๑
S๓ #๑
S๓ #๑
S๓ #๑
S๓ #๑
S๓ #๑

หน้า ๑๑๙

DOPS 1 Spinal block เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม ..................................................................
วันที่.......................................................
Spinal block

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถู ก ต้ อ งบางส่ ว น / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.2 Spinal set, needle, syringe น้ายาทาความสะอาด
1.3 ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรียมผู้ป่วย
2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน้าเกลือให้มีความเหมาะสม
2.2 อธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ
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, รู้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………….........................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………...………………....................................................................…………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………....................................................................
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
................................................. (ตัวบรรจง)

ผ่าน*

ไม่ผ่าน

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๐

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๑

DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม .....................................................
วันที่...................................................................
ไม่ถูกต้อง / ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบัติ
ไม่สมบูณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

Endotracheal tube intubation
1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่รั่ว
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่รั่ว, เตรียม stylet ใส่ในท่อ
หายใจ โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็นรูปตัว J
1.4 สายและเครื่องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน
1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เช่น facemask, oropharyngeal airway
2. การเตรียมผู้ป่วย
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 ไม่
ลดลง, ช่วยหายใจ 3 นาที
3. เปิดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดย
ไม่มี trauma, ปัดลิ้นได้หมด ปลาย blade อยู่บริเวณ vallecula ยก blade
upward และ forward โดยไม่ใช้ฟัน เป็น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผู้ใหญ่)
5. ตรวจสอบตาแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจที่ทรวงอกส่วนบน 2 ข้าง
เท่ากัน และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยินเสียงลมเข้ากระเพาะ
6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมาณ
30 ซม.น้า แล้วไม่รั่ว
7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือริมฝีปากบนและล่าง ให้ด้านเหนียว
ของ plaster ต้องพันรอบ ET

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)
...................................................(ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

หน้า ๑๒๒

2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๓

DOPS 3 RSI เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม .....................................................
วันที่......................................................
Rapid sequence induction

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน
/ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. เตรียมอุปกรณ์
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) ถูกต้องทั้ง
ชนิด และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
3. อธิบายผู้ป่วยถึง procedure
4. จัดท่าผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม
5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม
6. Cricoid pressure กดถูกตาแหน่ง หลังจากผู้ป่วยหลับ (optional)
7. Induction and intubation
7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็จ
7.2 เช็คตาแหน่ง ETT
7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ตาแหน่ง ETT แล้ว
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...………………….................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………............................................................................……………...……………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………............................................................................…
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์)
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
............................................,(ตัวบรรจง)
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๔

4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation
DOPS 7, 8 เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ
3 : 1 ครั้ง

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3
: 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.................................................
หัวข้อการประเมิน

วันที่.......................................................
ไม่ถูกต้อง / ถูกต้องบางส่วน /
ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบัติ
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. ก่อนทาหัตถการ
- ทราบข้อบ่งชี้ ตาแหน่ง ขั้นตอน
- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข
- สามารถเตรียมผู้ป่วยสาหรับทาหัตถการได้เหมาะสม
- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื้อ
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้
- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผู้ป่วย
- ผู้ร่วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผู้ป่วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๕

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………….............................................................…………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………........................................................................…
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
................................................(ตัวบรรจง)
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หน้า ๑๒๖

Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA ๑,๒ patients in non-complicated
procedure
เมื่อสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม..............................................................................
วันที่....................................................
๑. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
 ๑ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 ๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 ๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 ๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
 ๑ พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 ๒ พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย
 ๓ สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. ทราบข้อดีข้อเสียของการทา spinal anesthesia
EPA ๒
 ๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 ๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 ๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 ๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก
EPA ๓
 ๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย
 ๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 ๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 ๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕ ระดับการชา (anesthetic level)
EPA ๔,๖
 ๑ ไม่ทราบ anesthetic level
 ๒ ทราบ anesthetic level
 ๓ ทราบ anesthetic level และแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
๖. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia
EPA ๔,๖,๘
 ๑ ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๒ ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ไม่ถูกต้อง
 ๓ ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
๗. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๔,๖,๘
 ๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 ๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 ๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
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๘. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
 ๑ ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ
 ๒ สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
 ๓ สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
๙. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA ๖,๗,๑๐
 ๑ ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 ๒ ลาดับความสาคัญได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง
 ๓ สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๑๐. การสื่อสารกับผู้ป่วย
EPA ๙
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 ๒ สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 ๓ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 ๔ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
๑๑. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA ๙,๑๐
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 ๒ สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน
 ๓ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่
 ๔ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา
๑๒. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA ๗
 ๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 ๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๔ แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๕ แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
๑๓. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA ๑๐
 ๑ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 ๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่วน
 ๓ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒
 Level ๑ = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................................(ลายเซ็นต์)......................................................... (ตัวบรรจง).

Assessment of Clinical skills and EPA ๐๒: Basic GA ETT
เมื่อสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ
๓ : ๒ ครั้งAssessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมื่อสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง
น้อยระดับ ๓ : ๑ ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม..............................................................................
วันที่....................................................
๑. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA ๑
 ๑ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 ๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 ๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 ๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
 ๑ พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 ๒ พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย
 ๓ สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. Choice of anesthesia
EPA ๒
 ๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 ๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 ๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 ๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก EPA ๓
 ๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย
 ๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 ๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 ๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕. การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง Induction
EPA ๒,๔,๖
 ๑ ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 ๒ ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 ๓ สั่งยาได้เหมาะสม
๖. การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction
EPA ๔,๕,๖
 ๑ open airway ไม่ได้
 ๒ open airway ได้บางส่วนแต่ยังไม่โล่ง
 ๓ open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก
 ๔ สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก
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๗. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA ๔,๖
 ๑ ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
 ๒ ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
 ๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที
๘. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA ๔,๖,๗,๘
 ๑ ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 ๒ ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 ๓ ทางานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน
 ๔ ทางานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรียมการป้องกันและแก้ไข
๙. การให้สารน้าระหว่างการผ่าตัด EPA ๔,๖
 ๑ ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้าที่ใช้
 ๒ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
 ๓ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 ๔ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
๑๐. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
EPA ๒,๔
 ๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 ๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 ๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
๑๑. การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง emergence
EPA ๔,๖
 ๑ ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 ๒ ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 ๓ ทางานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน
 ๔ ทางานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรียมการป้องกันและแก้ไข
๑๒. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
 ๑ ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ
 ๒ สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
 ๓ สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
๑๓. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA ๗,๑๐
 ๑ ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 ๒ ลาดับความสาคัญได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง
 ๓ สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๑๔. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 ๒ สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 ๓ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
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 ๔ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
๑๕. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA ๙
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 ๒ สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน
 ๓ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่
 ๔ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา
๑๖. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA ๗
 ๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 ๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๔ แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๕ แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
๑๗. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA ๑๐
 ๑ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 ๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่วน
 ๓ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒
 Level ๑ = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์).................................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๑

Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated
surgery)
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.............................................................. วันที่...............................................
หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

หน้า ๑๓๒

หัวข้อการประเมิน

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: ปริมาณและชนิด
5.3.3. Positioning
5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte
5.3.5. Transfusion management
5.3.6. Hemodynamic
5.3.7. Ventilation / Oxygenation
5.3.8. Temperature control
Postoperative
6.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
6.2. การส่งต่อข้อมูล
6.3. การดู แ ลทั่ ว ไปเช่ น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.4. Specific postoperative care & complications
management
6.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๓






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๔

Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
อย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
อย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมิน
อย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.........................................................................
วันที่....................................................
หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
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. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

หน้า ๑๓๕

6.1.4.1. ยา

หัวข้อการประเมิน

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: ปริมาณและชนิด
6.2.3. Positioning
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte
6.2.5. Transfusion management
6.2.6. Hemodynamic
6.2.7. Ventilation / Oxygenation
6.2.8. Temperature control
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดู แ ลทั่ ว ไปเช่ น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

หน้า ๑๓๖

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๗

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม..............................................................................
วันที่....................................................
๑. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA ๑
 ๑ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 ๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 ๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 ๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
 ๑ พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 ๒ พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย
 ๓ สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. Choice of anesthesia EPA ๒
 ๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 ๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 ๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 ๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
๔.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สึก EPA ๓
 ๑ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย
 ๒ ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 ๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 ๔ เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕. การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง induction
EPA ๒,๔,๖
 ๑ ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 ๒ ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 ๓ สั่งยาได้เหมาะสม
๖. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์
EPA ๔,๕,๖
 ๑ ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน
 ๒ ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด
 ๓ ประเมินได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า
 ๔ ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า
๗ การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction
EPA ๔,๖
 ๑ ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
 ๒ ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
 ๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๘

๘. การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA ๔,๖,๗,๘
 ๑ ไม่ทราบการประเมิน
 ๒ ทราบแต่ประเมินผิด
 ๓ ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
 ๔ สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
๙. การให้สารน้าระหว่างการผ่าตัด EPA ๔
 ๑ ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้าที่ใช้
 ๒ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
 ๓ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 ๔ สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
๑๐. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
EPA ๒,๔
 ๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 ๒ บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 ๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
๑๑. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA ๔,๕,๖
 ๑ ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์
 ๒ สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
 ๓ สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยังไม่เหมาะสม
 ๔ สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
๑๒. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
 ๑ ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ
 ๒ สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
 ๓ สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
๑๓. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA ๗,๑๐
 ๑ ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 ๒ ลาดับความสาคัญได้บ้าง ยังต้องปรับปรุง
 ๓ สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๑๔. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙,๑๐
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 ๒ สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 ๓ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 ๔ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
๑๕. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA ๙,๑๐
 ๑ ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 ๒ สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๙

 ๓ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่
 ๔ สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา
๑๖. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น EPA ๗
 ๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 ๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๔ แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 ๕ แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
๑๗. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA ๑๐
 ๑ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 ๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่วน
 ๓ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๘
 Level ๑ = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์).................................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๐

Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม............................................................. วันที่........................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
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. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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
6.1.4.4.

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 2

EPA 2
EPA 1

EPA 2,3

EPA 4,5,6,7

หน้า ๑๔๑

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๒

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

6.1.4.5. Hemodynamic
6.1.4.6. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.7. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia (combine)
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด
Postoperative
EPA 3,4,6,7,8,9
7.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดู แ ลทั่ ว ไปเช่ น oxygenation,
ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
EPA 9
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
EPA 10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๓

Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม...................................................................
วันที่........................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation (include ICU)
5.5. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit
4.2. Intraoperative neuromonitoring
4.3. Systemic complications of neurological disease
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8

หน้า ๑๔๔

 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)
Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.................................................
วันที่.................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
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. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

หน้า ๑๔๕

6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

หัวข้อการประเมิน

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. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดู แ ลทั่ ว ไปเช่ น oxygenation,
ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๖

 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๗

Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม..........................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1,9

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการทา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการทา painless labor
EPA 1,9
2.1. การให้ข้อมูลผู้ป่วย (บอกข้อดี / ข้อเสีย. วิธีการทา และ
ภาวะแทรกซ้อน)
2.2 Open vein and fluid loading
3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs spinal)
EPA 2
4. Specific considerations
EPA 8
- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression),
↓dose LA
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
EPA 3
5.1. อุป กรณ์ : resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O2, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้าระวัง: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR
6. Intrapartum
EPA 3,4,5,6,8
6.1. Regional anesthesia
6.1.1. Technique and position of block
6.1.2. ยา: ชนิดและปริมาณ  adjuvants (bolus /
infusion), test dose
6.1.3. Assessment of block
6.1.4. Positioning (left lateral)
6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without
glucose)
6.1.6. Hemodynamic

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๘

หัวข้อการประเมิน

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. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๙

Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม..........................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่างกายที่สาคัญ
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม่ ควรใช้วิธีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 6,7

EPA 3

EPA 4,5,6

หน้า ๑๕๐

หัวข้อการประเมิน

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: ปริมาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๑

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๒

Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.............................................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผู้ป่วย
4.2. การดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอนก่อนเริ่ม CPB
4.3. การดูแลผู้ป่วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผู้ป่วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
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

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1,2

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1,2

EPA 2
EPA 2,4

EPA 1,2,3,4

EPA 4,5,6,7

หน้า ๑๕๓

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด
Postoperative
EPA 4,7,8,9,10
7.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
EPA 9,10
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................(ลายเซ็นต์)................................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๔

Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.............................................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน

ไม่ถูกต้อง / ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบัติ
ไม่สมบูรณ์ แก้ปญ
ั หาได้ (ถ้ามี)
EPA1

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
EPA 1
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia
EPA 2
4. Specific considerations
EPA 2
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปัญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สึก
EPA 3
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
EPA3,4,5,6,8
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตาแหน่ง double lumen tube
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๕

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

ไม่ถูกต้อง / ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบัติ
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด
Postoperative
EPA 4,8,9
7.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid &
electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
EPA 9,10
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
EPA 7
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................(ลายเซ็นต์)................................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๖

Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม.......................................................

วันที่....................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถูก

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

1. สามารถเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่อง PCA ได้
2. อธิบายขั้นตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กับผู้ป่วยได้
3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เครื่องได้เหมาะสมกับผู้ป่วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้
6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
7. สามารถให้การแก้ไขเบื้องต้นได้เมื่อเครื่อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสื่อสารกับแพทย์ผ่าตัด และพยาบาลประจาตึกในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง PCA
9. สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผ่าน : ทาได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................(ลายเซ็นต์)................................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๗

Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม...........................................

วันที่....................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถูก

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

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

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
จาแนกชนิดของอาการปวดเบื้องต้นได้
เลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้
สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้ หลังจากได้รับการรักษา
สามารถให้คาแนะนาผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นได้
8. สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผ่าน : ทาได้ถูกต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง)



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๘

ภาคผนวกที่ ๖
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรและการสอบหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
๑.๑ ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
๑.๒ ภาควิชาฯเห็นสมควรให้เข้าสอบ
๒. เอกสารประกอบ
๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
๒.๒ บทความงานวิจัย พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
๒.๓ เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
๓. การสอบประกอบด้วย
๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ
clinical sciences ร้อยละ ๖๐) ให้สอบเมื่อผ่านปีการฝึกอบรมที่ ๒ หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องสอบ
อีก หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องสอบแก้ตัวเมื่อสิ้นปีการฝึกอบรมที่ ๓ หรือจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์
- อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อสิ้นสุดปี
การฝึกอบรมที่ ๓ สามารถสอบได้แม้ว่ายังสอบปรนัยไม่ผ่านเกณฑ์
๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
- การสอบ objective structured clinical examination (OSCE) สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ ๓
- ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
๓.๓ การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ ๓
๓.๔ การประเมินผลงานวิจัย



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๙

ภาคผนวกที่ ๗
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี
๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
*ถ้าหากผู้สมัครมีความพิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทางสถาบันฝึกอบรมรับพิจารณาโดยไม่จากัดสิทธิ
คณะกรรมการในการคัดเลือกผู้สมัคร
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา
ประธานหลั กสู ตรแพทย์ ผู้ เข้าฝึ กอบรม และอาจารย์ภ ายในภาควิช าที่ได้รับการแต่งตั้งจากหั ว หน้าภาควิช า โดย
คณะกรรมการทั้งหมดจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร
เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ดังนี้
๑. มีต้นสังกัดที่มีความขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมีต้นสังกัดจากรพ.
ศูนย์/รพ.ทีม่ ีความจาเป็นพิเศษ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๖๐

๒.
๓.
๔.
๕.

ผลการเรียน (transcript) ในหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต โดยเน้นรายวิชาวิสัญญีวิทยา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
ความสามารถทางวิชาการด้านอื่น ๆ เช่น การทาวิจัย การจัดนิทรรศการในงานวิชาการ
เจตคติที่เหมาะสมกับการเป็นวิสัญญีแพทย์ในอนาคต โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสอบ
สัมภาษณ์

มีการแบ่งสัดส่วนของการให้คะแนนตามตาราง ดังนี้
หัวข้อ

สัดส่วนคะแนน

คะแนนเกรดเฉลี่ยแพทยศาสตร์บัณฑิต

๒๕

คะแนนเกรดของรายวิชาวิสัญญีวิทยา

๑๐

สัมภาษณ์
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

๑๐

คาถามเพื่อประเมินจริยธรรมวิชาชีพ ความรับผิดชอบ รวมถึง ANTS

๒๐

คาถามเพื่อประเมินการทางานและการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน

๑๐

คาถามเพื่อการควบคุมอารมณ์

๑๐

คาถามวิชาการ
อื่นๆ ได้แก่ ความสามารถพิเศษ รางวัลที่เคยได้รับ จดหมายแนะนาตัว กิจกรรมทางสังคม
รวม
คะแนน bonus

๑๐
๕
๑๐๐
๕

ในกรณีที่มีต้นสังกัดจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือมีต้นสังกัดจากรพ.ศูนย์/รพ.ที่มีความ
จาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาผ่านทางประธานหลักสูตร ฯ ได้
โดยติดต่อโดยตรงกับธุรการฝ่ายหลักสูตรหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๓๖๓๐๕๓ ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลการคัดเลือก

แนวทางการร้องเรียนเรื่องผลการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถ
ร้องเรียนผลการสอบได้ดังนี้
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๖๑

ทาเรื่องแจ้งประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาภายใน ๑ วัน

ประธานคณะกรรมการการสอบคัดเลือกทบทวนคะแนนการคัดเลือกภายใน ๑ วัน

คณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมประชุมและทบทวนผลการตัดสินภายใน ๑ วัน

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมแจ้ง
ผลคะแนนและผลการคัดเลือกต่อผู้ร้องเรียน

ภาคผนวกที่ ๘
แนวทางร้องเรียนเรื่องการศึกษาของหลักสูตรแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางการร้องเรียนเรื่องการศึกษา
แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมตางช่องทางต่างๆดังนี้
ทาเรื่องแจ้งประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา

ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสอบถามปัญหาภายใน ๕ วัน

ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสอบสวนและ
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๖๒

แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาให้ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนและเกรด

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาประชุม

ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาชี้แจงผลการตรวจสอบให้แพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมรับทราบ หากมีการแก้ไขผลการสอบประธานการศึกษาหลังปริญญาจะเป็นผู้ดาเนินการให้



ภาคผนวกที่ ๙
แบบบันทึกข้อความแจ้งร้องเรียนเรื่องการศึกษา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนราชการ ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที…
่ ……………………………………….วันที…
่ ………เดือน………………………พ.ศ…………….
เรื่อง แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ประจาบ้าน แจ้งร้องเรียนเรือ่ งการศึกษา
เรียน ประธานหลักสูตรฝ่ ายหลังปริญญา
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน นพ./พญ. ............................... อายุ....... ปี ตาแหน่ง .........................................................
โทรศัพท์................................................E-Mail…………………………….……………...................................................
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๖๓

ขอแจ้งร้องเรียนเรื่องการศึกษา เรื่อง
↓ ผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน ปีการศึกษา .................
↓ ผลการสอบ ............................. ภาคต้น/ปลาย ปีการศึกษา ..................
↓ เรื่องอื่น ๆ ...............................................................................................
รายละเอียด (พร้อมระบุพยานหลักฐาน)...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สถานที่ตดิ ต่อกลับ.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................... ผู้ร้องเรียน
(..................................................................)
วันที่...............................................
ลงชื่อ....................................................... ผู้รับร้องเรียน
(..................................................................)
ประธานหลักสูตรฝ่ ายหลังปริญญา
วันที่...............................................
*** 1. ข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail สถานที่
ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่ที่จาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
2. ข้าพเจ้า ขอรับ รองว่า ข้อ เท็จจริงที่ได้ย่ืนร้อ งเรีย นต่อภาควิชาวิสัญ ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเรื่อ งที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดและขอรับ ผิดชอบต่อ ข้อ เท็จจริงดังกล่าวข้า งต้นทุกประการ



หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ๒๕๖๑

หน้า ๑๖๔

