
 

 

 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
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สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
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สารบัญ 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ                                      หนา้ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

๑. ช่ือหลกัสูตร                    ๔ 

๒. ช่ือวุฒิบตัร          ๔ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ         ๔ 

๔. ปรัชญา วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร     ๔ 

๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๕ 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร        ๖ 

๗. การรับและคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม       ๒๘ 

๘. อาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม        ๒๙ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา         ๓๔ 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร       ๓๕ 

๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม      ๓๖ 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ       ๓๖ 

๑๓.    การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม       ๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 3  

 

ภาคผนวก 

 

                        หนา้ 

ภาคผนวกที่ ๑     เน้ือหาโดยสังเขปของการฝึกอบรม หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  ๓๗ 

เพ่ือหนงัสือวุฒิบตัร สาขาวิสัญญีวิทยา 

ภาคผนวกที่ ๒     Clinical skills and Procedural skills in anesthesia    ๖๙ 

ภาคผนวกที่ ๓     Assessment of Clinical skills, Procedural skills and     ๙๘ 

           Entrusable Professional Activity  

ภาคผนวกที่ ๔     ขั้นตอนการทาํงานวิจยัเพ่ือวุฒิบตัร สาขาวิสัญญีวิทยา    ๑๓๔ 

ภาคผนวกที่ ๕     คาํส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น กรมการแพทย ์             ๑๓๘ 

ภาคผนวกที่ ๖    ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น    ๑๔๒ 

สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี    

ภาคผนวกที่ ๗    ระเบียบกรมการแพทย ์ว่าดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔๔ 

ภาคผนวกที่ ๘     เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทสภา พ.ศ. ๒๕๕๕  ๑๔๗ 

ภาคผนวกที่ ๙     แบบคาํร้อง และขั้นตอนอุทธรณ์ผลการประเมิน    ๑๕๗ 

ภาคผนวกที่ ๑๐   คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้น     ๑๕๙ 

           สาขาวิสัญญีวิทยา  

ภาคผนวกที่ ๑๑   ขั้นตอนคาํร้องขอตรวจสอบผลการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้น   ๑๖๐ 

ภาคผนวกที่ ๑๒  เกณฑก์ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา   ๑๖๑ 

                                   พ.ศ.๒๕๖๐  

ภาคผนวกที่ ๑๓   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ สาํนกังาน กพ. ๑๖๕ 

      ภาคผนวกที่ ๑๔  ภารกิจของวิสัญญีแพทย ์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  ๑๗๑ 

      ภาคผนวกที่  ๑๕  จริยธรรมสาํหรับวิสัญญีแพทย ์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี ๑๙๘ 

      ภาคผนวกที่  ๑๖   คู่มือจรรยาบรรณและหนา้ที่ของอาจารยแ์พทย ์      ๒๐๙ 

       กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 

      ภาคผนวกที่  ๑๗  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระบบการฝึกอบรม  ๒๒๐ 

                                   แพทยป์ระจาํบา้นโรงพยาบาลราชวิถ ี
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๑. หลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

(ภาษาองักฤษ) Rajavithi Hospital Anesthesia Residency Training Curriculum  

 

๒. ช่ือวุฒิบัตร  

ช่ือเต็ม  

(ภาษาไทย) วุฒิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology  

ช่ือยอ่  

(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา  

(ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology  

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ภายใตก้ารดูแลของราช

วิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

๔. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ปรัชญา       :     วิสัญญีเพ่ือทุกชีวีปลอดภยั (Safety for All) 
 

วิสัยทัศน์    :       มุ่งมัน่ให้มีวิสัญญีแพทยท์ี่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม เพ่ือ

                                   ยงัประโยชน์ต่อสังคม 
 

พันธกิจ      :        ผลิตวิสัญญีแพทยท่ี์มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถไดม้าตรฐานสากล สามารถ

คน้ควา้วิจยัอย่างต่อเน่ือง ใช้ความรู้คู่คุณธรรม โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของระบบ  

สุขภาพของประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน 

 



หน้า 5  

 

     เพ่ือฝึกอบรมแพทยผู์เ้ช่ียวชาญดา้นวิสัญญีวิทยาซ่ึงเป็นสาขาวิชาทางการแพทยเ์ฉพาะทางที่ตอ้งอาศยั

ความรู้อย่างกวา้งขวางและลึกซ้ึง ร่วมกบัความสามารถในการทาํหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน ในการ

ดูแลผูป่้วยก่อนผ่าตดั ในระหว่างผ่าตดั และหลงัผ่าตดั รวมถึงการระงบัความรู้สึก หรือ ให้ยากล่อมประสาท 

และการเฝ้าระวงั สําหรับการทาํหัตถการต่างๆ การระงบัปวด การดูแลผูป่้วยวิกฤต และการกูชี้พขั้นสูง 

แพทย์ผูเ้ข้าฝึกอบรมตอ้งมีความรู้ครอบคลุมเน้ือหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือสําเร็จเป็น

วิสัญญีแพทยท์ี่สามารถดูแลผูป่้วยให้สอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของประเทศไทย 

     นอกจากความรู้และทกัษะดา้นวิสัญญีวิทยาแลว้ เพ่ือให้สามารถทาํงานแบบมืออาชีพ แพทยส์าขา

วิสัญญีวิทยาควรมีความสามารถด้านอื่นๆท่ีสําคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ความสามารถดา้นการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม การบริหาร

จดัการ ความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัเพ่ือให้มีการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และ

องคก์ร  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวิสัญญี 

 

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

แพทยท์ี่จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาตอ้งมีคุณสมบติั และความรู้

ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้นดงัน้ี  

๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

๑.๑ มีทกัษะในการดูแลดา้นวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลงัผ่าตดั และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ

ระงบัความรู้สึก  

๑.๒ มีทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวงัระหว่างการระงับความรู้สึกใน

ผูป่้วยโรคต่างๆ  

๑.๓ มีทกัษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)  

๑.๔ มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)  

๑.๕ มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวิกฤต และ การบาํบดัทางระบบหายใจ (respiratory care)  

๑.๖ มีทกัษะในการดแูลและรักษาความปวด  

๒) ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and Skills)  

๒.๑ เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัญญีวิทยา  

๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา  

๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  

๓.๑ ดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 
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๓.๒ วิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์ 

๓.๓ เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั  

๔) ทักษะปฏสัิมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๔.๑ นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ให้แพทยน์กัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ 

๔.๓ ส่ือสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผูป่้วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

๔.๔ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๔.๕ เป็นที่ปรึกษาและให้คาํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา  

๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วยญาติผูร่้วมงานเพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน  

๕.๒ มีทกัษะดา้นที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)  

๕.๓ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  

๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย  

๕.๕ คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  

๖.๑ มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ  

๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

๖.๓ ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  

 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม  

เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ที่หลกัสูตรกาํหนดไว ้จึงจดัวิธีการให้การฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบั เน้ือหาของการ

ฝึกอบรมและ การวดัและประเมนิผล ตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้น ดงัน้ี  
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- การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 
   

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 1.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน  

1.1.1 มีทกัษะในการดูแลดา้นวิสัญญี

วิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลงั

ผ่าตดั และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ

ระงบั ความรู้สึก  

1.1.2 มีทกัษะในการระงบัความรู้สึก

แบบทัว่ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวงั

ระหว่างการระงบัความรู้สึกในผูป่้วย

โรคต่างๆ 

1.2.1 ปีที่ 1 เรียนรู้เกีย่วกบัการดแูลทางวิสัญญีระดบัพื้นฐาน 

ไดแ้ก่ ผูป่้วยที่มารับการผ่าตดัทัว่ไป ระบบทางเดินปัสสาวะ 

ศลัยกรรมกระดูก ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง สูติ-นรีเวช

วิทยา จกัษุ และการดูแลผูป่้วยที่มาผ่าตดัแบบผูป่้วยนอก 

1.2.2 ปีที่ 2,3 เรียนรู้เกีย่วกบัการดแูลทางวิสัญญีระดบัซับซ้อน 

ไดแ้ก ่ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยที่มารับการผ่าตดัศลัยกรรมหัวใจ หลอด

เลือด และทรวงอก ศลัยกรรมประสาท สูติ-นรีเวชวิทยา โสต ศอ 

นาสิก และการดูแลผูป่้วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตดั 

1.3.1 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

1.3.2 การประเมินการปฏิบติังาน

ประจาํสัปดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้น

วิสัญญีวิทยา 

1.3.3 การประเมิน EPA1-17 และ 

DOPS 1-8  

1.3.4 การสอบย่อยปลายเดอืน 

1.3.5 การสอบ MCQ, Essay, OSCE 

และการสอบปฏิบติั 1.1.3 ทกัษะในการดูแลทางเดินอากาศ

หายใจ (airway management) 

1.2.3 ปีที่ 1 มีการฝึกปฏิบติักบัหุ่นจาํลองและช่วงปฏิบติังานเดือน

แรกจะมีอาจารยด์ูแลและสอนอย่างใกลชิ้ดในการปฏิบติักบัผูป่้วย

จริง  

1.2.4 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ advanced airway management ให้

แพทยป์ระจาํบา้นไดฝึ้กปฏิบติั 

1.1.4 ทกัษะในการช่วยฟ้ืนคนืชีพผูป่้วย 1.2.5 ปีที่ 1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ACLS 

1.2.6 แพทยป์ระจาํบา้นไดร่้วมทีมในการช่วยฟ้ืนคนืชีพผูป่้วยใน

โรงพยาบาล 

1.3.6 เอกสารรับรองการผ่านการ

ฝึกอบรม ACLS 

1.1.5 มีทกัษะในการดูแลและรักษา

ผูป่้วยวิกฤต และ การบาํบดัทางระบบ

หายใจ (respiratory care) 

1.2.7 จดัสอนความรู้พืน้ฐานให้แกแ่พทยป์ระจาํบา้นทุกคน  

1.2.8 ปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์การบาํบดัทางระบบหายใจ 1 เดือน 

1.2.9 ปีที่ 2,3 ฝึกประสบการณ์ที่หออภิบาลปีละ 1 เดือน  

 

1.3.7 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

1.3.8 การประเมินการปฏิบติังาน

ประจาํสัปดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้น

วิสัญญีวิทยา 

1.1.6 ทกัษะในการดูแลและรักษาความ

ปวด 

1.2.10 จดัสอนความรู้พืน้ฐานให้แกแ่พทยป์ระจาํบา้นทุกคน  

1.2.11 แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนเรียนรูก้ารดูแลความปวดหลงั

ผ่าตดัในผูป่้วยที่ตนเองให้การระงบัความรู้สึก 

1.2.12 ปีที่ 1, 2 ฝึกประสบการณ์ในหน่วย APS ปีละ 2 สัปดาห ์

1.2.13 ปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในหน่วยการดูแลและรักษาความ

ปวดเร้ือรัง 2 สัปดาห์  

1.3.9 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

1.3.10 การประเมินการปฏิบติังาน

ประจาํสัปดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้น

วิสัญญีวิทยา 

1.3.11 การประเมิน EPA1-17 และ 

DOPS 1-8  

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

- ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนาไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical knowledge and Skills) 
 

2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทยพ์ืน้ฐาน

ของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวขอ้งกบั

วิสัญญีวิทยา 

2.2.1 ปีที่1 เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพนัธ์

(correlated basic medical science)  

2.2.2 ปีที่ 1 เรียนวิสัญญีวิทยาทัว่ไป จาก Interhospital lecture   

2.3.1 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

2.3.2 การประเมินการปฏิบติังาน

ประจาํสัปดาห์ของแพทยป์ระจาํ

บา้นวิสัญญีวิทยา 

2.3.3 การประเมิน EPA1-17 และ 

DOPs 1-8  

2.3.4 การสอบย่อยปลายเดอืน 

2.3.5 การสอบ MCQ, Essay, 

OSCE และการสอบปฏิบติั 

2.1.2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

และเช่ียวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา  

2.2.3 แพทยป์ระจาํบา้นไดเ้รียนและปฏิบติังานในสาขาวิชาเฉพาะ

ทางต่าง ๆ ของวิสัญญีวิทยา 

2.2.4 แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

เช่น interesting case, MM conference, journal club, case-based 

learning  

2.3.6 การประเมินการนาํเสนอ

ขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาใน

กิจกรรมวิชาการ 

2.2.5 แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนไดฝึ้กหัตถการและ เคร่ืองมือใหม่ 

ๆ ที่ใชใ้นวิสัญญีวิทยา 

2.3.7 การเขา้ร่วม workshop ที่จดั

เพื่อสอนแพทยป์ระจาํบา้น 

2.2.6 แพทยป์ระจาํบา้นไดเ้ขา้ร่วมฟังการประชุมวิชาการราช

วิทยาลยัฯ 

2.3.8 ใบประกาศนียบตัรการเขา้

ร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลยัฯ 

 

- การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
 

3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 3.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน  

3.1.1 ดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขได ้

3.2.1 ปีที่ 1 จดัอบรมความรูเ้ร่ืองระเบียบวิธีวิจยั 

3.2.2 ทาํงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูวิ้จยัหลกั/ร่วม 

3.3.1 หลกัฐานการผ่านการอบรม

ระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิก 

3.3.2 การติดตามการดาํเนินงานวิจยั

ตามเป้าหมายและเวลา  

3.1.2 วิพากษบ์ทความและงานวิจยั

ทางการแพทย ์ 

3.2.3 ปีที่ 1 เรียนการสืบคน้ฐานขอ้มูลทางการแพทยเ์พื่อ

การศึกษาและการวิจยั 

3.2.4 แพทยท์ุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการเพื่อฝึกการนาํเสนอ

และวิพากษบ์ทความและงานวิจยั เช่น journal club, review 

article เป็นตน้  

3.3.3 การประเมินวิพากษบ์ทความ

และงานวิจยัทางการแพทย ์ 

 

3.1.3 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้

ดว้ยตนเองจากการปฏิบติั  

3.2.5 มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 

สหวิชาชีพ และบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง

สมบูรณ์  

3.3.4 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

3.3.5 การประเมินการปฏิบติังาน

ประจาํสัปดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้น

วิสัญญีวิทยา 
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- ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 4.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน  

4.1.1 ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูลผูป่้วยและ

อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.1 ฝึกนาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม

วิชาการ เช่น Interesting case conference, M&M conference, 

Interdepartment conference เป็นตน้ 

4.3.1 การประเมินนาํเสนอขอ้มูล

ผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม

วิชาการ  

4.1.2 ทกัษะการถ่ายทอดความรู้และ

ทกัษะหัตถการ ให้แพทยน์กัศึกษาแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์

4.2.2 ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์และนกัศึกษาวิสัญญี

พยาบาล (ถา้มี) และแพทยป์ระจาํบา้นรุ่นน้อง 

4.2.3 ฝึกการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมวิชาการ เช่น 10-

minutes topics เป็นตน้ 

4.3.2 ประเมิน 360° 

4.3.3 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

 

4.1.3 ทกัษะการส่ือสารให้ขอ้มูลแก่ญาติ 

และผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมี

ประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสินใจและศกัดิ์ ศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4.2.4 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การส่ือสารให้ขอ้มูลแก่

ญาติ และผูป่้วย 

4.3.4 หลกัฐานเขา้ร่วมอบรมการ

ส่ือสารให้ขอ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย  

4.3.5 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

4.3.6 สอบ OSCE  

4.1.4 มนุษยสัมพนัธ์ที่ดีทาํงานกบั

ผูร่้วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.5 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง Anesthesiologist non-

technical skills (ANTS) 

4.2.6 ฝึกปฏิบติัในการทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงานทุกระดบั 

4.3.6 หลกัฐานเขา้ร่วมอบรม ANTS  

4.3.7 ประเมิน 360° 

4.3.8 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง 

4.1.5 ทกัษะการเป็นท่ีปรึกษาและให้

คาํแนะนาํแกแ่พทยแ์ละบุคคลากรอื่น

โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา 

4.2.6 แพทยป์ระจาํบา้นฝึกปฏิบติัเป็นที่ปรึกษาและให้

คาํแนะนาํแกแ่พทยแ์ละบุคคลากรอื่นที่ส่งผูป่้วยมาปรึกษา

ทางวิสัญญีวิทยา ภายใตก้ารดูแลของอาจารยแ์พทย ์

4.3.9 การสังเกตการปฏิบติังานใน

สถานการณ์จริง  

4.3.10 ประเมินการตอบใบให้

คาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

- ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 
 

5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 5.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน  

5.1.1 คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั

ดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงานเพื่อนร่วม

วิชาชีพและชุมชน 

5.2.1 ปีที่ 1 จดัสอนความรู้เร่ือง “จริยธรรมทางการแพทย”์ 

5.2.2 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองจริยธรรมทางการแพทย ์

โดยราชวิทยาลยัฯ 

5.3.1 หลกัฐานการเขา้ร่วมอบรม

จริยธรรมทางการแพทย ์

5.1.2 ทกัษะดา้นที่ไม่ใช่เทคนิค (non-

technical skills) 

5.2.3 พฒันาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบติังานดแูลผูป่้วย 

โดยเขา้อบรม counseling, Anesthetist Non-Technical Skills 

5.3.2 หลกัฐานเขา้ร่วมอบรม ANTS 

5.1.3 ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันา

ไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 

5.2.4 ทาํงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูวิ้จยัหลกั/

ร่วม 

5.3.3 การติดตามการดาํเนินงานวิจยั

ตามเป้าหมายและเวลา 

5.1.4 ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ดร้ับ

มอบหมายและ คาํนึงถงึผลประโยชน์

ส่วนรวม 

5.3.5 ในการฝึกปฏิบติัในหน่วยต่าง ๆ แพทยป์ระจาํบา้นมี

หน้าที่ดูแลผูป่้วยที่ไดร้ับการมอบหมาย  

5.3.4 การติดตามความรับผิดชอบต่อ

งานที่ไดร้ับมอบหมาย  
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5.4.6 แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนมีหน้าที่นาํเสนอในกิจกรรม

วิชาการของกลุ่มงานตามตารางทีก่าํหนดไว ้โดยมีอาจารย์

แพทยเ์ป็นผูดู้แล 

5.3.7 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของกลุ่มงานและ

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ การออกหน่วยบริจาคเลือด, งานกีฬาสี 

เป็นตน้ 

 

- การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ (System-based Practice) 
 

6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 6.2 วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน  

6.1.1 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบ

พฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  

6.2.1 ปีที่ 1 ในวนัปฐมนิเทศน์ จดัสอนความรู้เร่ือง “การ

พฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล”  

6.2.2 แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปีเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ

ประจาํเดือนเรียนรู้เกีย่วกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, 

patient safety, crisis resource management, กระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภยัทางวิสัญญี, และการดูแลและใช้

เคร่ืองมือดา้นวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตน้  

6.2.3 แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปีนาํเสนอการคิดวิเคราะห์โดย

ระบบเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยใช ้case MM ที่

นาํเสนอ  

6.3.1 การเขา้ร่วมการปฐมนิเทศน ์

6.3.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมชัว่โมง HA 

ของกลุ่มงาน 

6.3.3 ประเมินผลการนาํเสนอในที่

ประชุม  

6.1.2 ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

(Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วย

ให้เขา้กบับริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  

6.2.4 ปีที่ 1 จดัสอนความรู้เร่ือง “แนวทางการใชย้าอย่าง

สมเหตุสมผล” ในภาวะต่าง ๆ เช่น โรคไม่ติดต่อ ความดนั

โลหิตสูง ไขมนัในเลอืดสูง โรคเบาหวาน โรคไตเร้ือรัง การ

ใชย้าปฏิชีวนะ เป็นตน้ 

6.2.5 แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปีไดน้าํเสนอการคิดวิเคราะห์

แนวทางการเลอืกวิธีการให้ยา การเฝ้าระวงั ชนิดและขนาดยา 

รวมถึงการให้เลือดและสารนํ้า แก่ผูป่้วยโดยการใชท้รัพยากร

สุขภาพอย่างเหมาะสมใน preoperative conference  

6.3.4 หลกัฐานการเขา้ร่วมอบรม 

6.3.5 ประเมินผลการอภิปรายในที่

ประชุม  

6.1.3 มีความรู้เกี่ยวกบัระบบสุขภาพของ

ประเทศ  

6.2.6 ปีที่ 1 จดัสอนความรู้เร่ือง “นโยบายสุขภาพกระทรวง

สาธาณสุขที่เกี่ยวขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้น”  

6.3.4 หลกัฐานการเขา้ร่วมอบรม 
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โดยมีรายละเอียดการเรียนการสอน ดงัน้ี 

๑). ภาคทฤษฏี 
 

หัวข้อ กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีท่ี ๑   

๑. วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและคลินิกสัมพนัธ ์ Lecture กรรมการหลกัสูตรการศึกษาหลงัปริญญา 

๒. ภาษาองักฤษ  Lecture กรรมการหลกัสูตรการศึกษาหลงัปริญญา 

๓. กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  Lecture วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

๔. การพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล 

Lecture กลุ่มงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

๕. การสืบคน้ฐานขอ้มูลทางการแพทยเ์พ่ือ

การศึกษาและการวิจยั 

Lecture กลุ่มงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

๖. การบนัทึกเวชระเบียน Lecture งานเวชระเบียนสถิติโรงพยาบาล 

๗. Interhospital lecture   Lecture คณาจารยป์ระจาํแต่ละสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน 

๘. ระเบียบวิจยัทางคลินิค  Course lecture กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลย ี

๙. Workshop ACLS Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๑๐. ระบบแก๊ส โครงการศึกษาดูงาน วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

แพทย์ประจําบ้านทุกช้ันปี   

       ๑.    Lecture ICU    Lecture คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๒. Lecture pain Lecture คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๓. Lecture CVT  Lecture คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๔. Lecture acupuncture Lecture วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

๕. Workshop airway management Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๖. Workshop central line cannulation  Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๗. Workshop counseling Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๘. Workshop ANTs Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม 

๙. Workshop PNBs Workshop คณาจารยป์ระจาํสถาบนัฝึกอบรม/วิทยากรภายนอก 

๑๐. Alternative Medicine  โครงการศึกษาดูงาน วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

 

๒). ภาคปฏิบัติ  สถาบันวางแผนการฝึกอบรมให้แพทย์ประจาํบ้านได้มีโอกาสสัมผสัประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชาหรือหน่วยต่างๆอยา่งเท่าเทียม โดยมีการปฏิบติังานตามหน่วยต่าง ๆ ในแต่

ละชั้นปี ดงัน้ี  
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แพทย์ประจําบ้าน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 

สาขาวิชา/เวลา เดือน เดือน เดือน 

Eye                                                                             ๐.๕ ๐ ๐.๕ 

Laparoscopic ๐.๕ ๐ ๐.๕ 

Ambulatory/ PACU/APS                    ๐.๕ ๐ ๐ 

Outside OR/Ambulatory ๐ ๐.๕ ๐ 

Research ๐ ๐.๕ ๐ 

Orthopedics ๑ ๑ ๑ 

ENT ๑ ๑ ๐.๕ 

CVT ๐ ๑ ๑ 

Neuro ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

Plastic ๐.๕ ๐ ๐.๕ 

General ๒ ๑ ๑ 

Pediatrics ๑ ๑ ๑ 

ICU ๐ ๑ ๑ 

Inhalation ๑ ๐ ๐ 

Urology ๑ ๐ ๑ 

OB ๑ ๑ ๐ 

Painless ๐ ๐ ๑ 

Gyne ๑ ๑ ๑ 

Pain ๐ ๑ ๐ 

Chest/Cardio ๐ ๑ ๐ 

Elective ๐ ๐.๕ ๐.๕ 

Float ๐ ๐ ๑ 

 Sum         ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 

๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ประกอบดว้ย  

๑). ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง  (ภาคผนวกที่ ๑) 

I BASIC SCIENCES ประกอบดว้ย Anatomy, Physiology, Pharmacology, Applied physics, Biochemistry  

II CLINICAL SCIENCE ประกอบดว้ย Preoperative evaluation and preparation, General anesthesia, 

Regional anesthesia, Fluid management, Airway management, Positioning and potential injuries, 

Monitoring, Special Techniques, Postoperative care, Cardiopulmonary resuscitation, Organ-based 

diseases, Clinical subspecialties, Anesthesiologist non-technical skills (ANTS), Professionalism, Quality 

and safety, Anesthetic records, Costs of medical/anesthesia care, Research methodology  
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๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น 

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัที่พบบ่อย  และ / หรือมีความสาํคญั  

ซ่ึงแพทยป์ระจาํบา้นต้องดูแลรักษาไดด้ว้ยตนเอง 

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัที่พบน้อยกว่าระดบั  ๑  และมี

ความสาํคญั ซ่ึงแพทยป์ระจาํบา้นควรดูแลรักษาได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

ระดับที่  ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซับซ้อน  ซ่ึงแพทยป์ระจาํบา้น  

อาจดูแลรักษาได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดั

ให้มกีารเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพียงตามที่กาํหนดใน clinical skills ดา้นต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ ๒)  

๓). หัตถการทางวสัิญญีวิทยา แบ่งเป็น 

ระดับที่ ๑  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบา้นต้องทาํไดด้ว้ยตนเอง   

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบา้นควรทาํได ้ (ทาํภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบา้นอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือไดเ้ห็น) 

ตามที่กาํหนดใน procedural skills ดา้นต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ ๒)  

๔). การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ 

๑. การประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการระงบัความรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation and 

preparation) 

๒. การวางแผนและดาํเนินการดูแลผูป่้วยระหว่างการระงบัความรู้สึก (Provide plan and conduct of 

anesthesia) 

๓. การใชแ้ละแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัผูป่้วยและเคร่ืองมือต่างๆที่เก่ียวขอ้ง (Use and interpret 

anesthetic monitoring and equipment) 

๔. การดูแลผูป่้วยระหว่างและหลงัการระงบัความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care) 

๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway) 

๖. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 

๗. การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 

๘. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรือระหว่างการผ่าตัด (Manage peri-

anesthetic /peri-procedural complications) 

๙. การมีทักษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการทาํงานเป็นทีม (Demonstrate communication and team 

working skills) 

๑๐. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate professionalism and 

non-technical skills) 

ตามที่กาํหนดใน assessment of entrustable professional activity ดา้นต่าง ๆ ตามกาํหนดเวลาที่สมควรจะทาํ

ได ้(milestones)  (ภาคผนวกที่ ๓) 
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ด้านต่าง ๆ  

 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 EPA10 

Patient care           

Medical knowledge           

Practice based learning 

& improvement 
          

Interpersonal & 

Communication skills 
          

Professionalism           

System based practice           

 

๕). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 

การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการจะตอ้งมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ 

ความเป็นมืออาชีพการบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง พฤตินิสัย จริยธรรมการแพทย ์และ การเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั  

๖.๓ การทําวิจัย 

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวิจัย ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือทาํ systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหว่างการปฏิบติังาน ๓ ปี โดย

เป็นผูวิ้จยัหลกั/ร่วม พร้อมการนาํเสนอในที่ประชุมงานวิชาการ เพ่ือเรียนรู้กระบวนการคิด การหาความรู้ 

และการกลัน่กรอง ความรู้อยา่งเป็นระบบ ตามท่ีกาํหนดในขั้นตอนการทาํงานวิจยัเพ่ือวุฒิบตัร สาขาวิสัญญี

วิทยา (ภาคผนวกที่ ๔) โดยแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจยัไดด้ว้ยตนเอง  

๖.๔ จํานวนปีของการฝึกอบรม   ระยะเวลา ๓-๕ ปี  

ระยะเวลาการฝึกอบรม ๓ ปี ตามหลกัเกณฑข์องราชวิทยาลยัฯ เพ่ือให้สามารถพฒันาสมรรถนะต่างๆ 

ให้พร้อม โดยดูจากการประเมิน milestone ที่มีการทาํไวแ้ละการประเมินอื่น ๆ ในเกณฑก์ารเลือ่นชั้นปี โดย

ถา้แพทยป์ระจาํบา้นไม่ผ่านการประเมินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด จะสามารถให้ปฏิบติังานต่อในสถาบนั

เพ่ือพฒันาสมรรถนะต่างๆ ให้ผ่านการประเมิน milestone ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว ้ไดต่้อไม่เกิน ๒ ปี (รวม

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดไม่เกิน ๕ ปี)   
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๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

๑). กระบวนการบริหารงานการศึกษา และแผนดําเนินการ  

กรมการแพทย์ไดม้ีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน กรมการแพทย์ สาขาต่างๆ 

รวมถึงสาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและให้การศึกษาฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ ๕) 

ทางสถาบนัฝึกอบรมจึงทาํการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาวิสัญญีวิทยา 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ซ่ึงประกอบดว้ย  

๑. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา : เป็นที่ปรึกษาการจดัทาํหลกัสูตร 

๒. ประธานหลักสูตร : ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความ

ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา, ปฏิบติังานดา้นการระงบัความรู้สึก

อยา่งนอ้ย ๕ ปี ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมติั ฯ, ทาํงานดา้นการศึกษาไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี 

และไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยั 

๓. กรรมการในหลกัสูตร : ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความ

ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญวิีทยา 

๔. ตวัแทนแพทยป์ระจาํบา้น 

โดยคณะอนุกรรมการมีหนา้ที่รับผิดชอบและอาํนาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และ

การประเมินผลสาํหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ ๖)  

ทางสถาบนัฯไดอ้อกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนาํปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของ

บณัฑิต ผูใ้ช้บณัฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลยัฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัภายใน 

ได้แก่  นโยบายกลุ่มงาน ทรัพยากร Core competency และใช้ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ และ

โรงพยาบาล มาเป็นกรอบในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร โดยมีแผนการดาํเนินงานดงัน้ี 

 
 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

แผนดําเนินการ การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน : ก่อนดาํเนินการฝึกอบรม 
 

 

 

 

การดําเนินงาน ปีการศึกษาก่อนการฝึกอบรม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

 

กาํหนดผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

            

กาํหนดรายละเอียดหลกัสูตร และ 

คุณสมบติัผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

            

 

รับสมคัร คดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

            

จดัตารางการปฐมนิเทศ / การฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

            

กาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาสําหรับผูเ้ขา้

ฝึกอบรม 

            

ติดต่ออาจารย ์แจง้รายละเอียดเก่ียวกบั

การฝึกอบรม 
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แผนดําเนินการ การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน : ระหว่างการดําเนินการฝึกอบรม 
 

 

 

การดําเนินงาน ปีการศึกษาท่ีดําเนินการฝึกอบรม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

 

เปิดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ 

            

จดักิจกรรมการเรียนการสอน         

ดูแลให้เป็นไปตามกาํหนด 

            

สังเกต ประเมินการปฏิบติังาน และ 

เจตคติของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

            

ประเมินผลการศึกษา 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

            

ประชุมวิเคราะหผ์ลประเมิน 

และทาํแนวทางการปรับปรุง 

            

ปิดการฝึกอบรมและมอบ 

ประกาศนียบตัร 
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แผนดําเนินการ การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน : หลังการดําเนนิการฝึกอบรม 
 

 

 

 

การดําเนินงาน ปีการศึกษาหลังการฝึกอบรม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

รวบรวม วิเคราะห ์การประเมินผล      

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

            

รวบรวม วิเคราะห ์การประเมิน

หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 

            

ส่งแบบประเมินผลผูส้ําเร็จการ

ฝึกอบรมครบ 1 ปี 

            

รวบรวม วิเคราะห ์การประเมินผล

ผูส้ําเร็จการฝึกอบรม 

            

ปรับปรุงหลกัสูตร และการจดัการ

เรียนการสอน 

            

รายงานผลต่อหัวหนา้ภาควิชาฯ 

นาํเสนอในท่ีประชุมอาจารย ์
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๒). สภาวะการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การปฏิบัติงานในเวลาราชการ  สถาบนัฝึกอบรมจดัให้แพทยป์ระจาํบา้นปฏิบติังานตามหน่วยต่าง ๆ ใน

แต่ละชั้นปีตามตารางหมุนเวียน โดยระยะเวลาในการปฏิบติังานของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละหน่วยเรียนรู้

ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๘๐% และมีระเบยีบปฏิบติัดงัน้ี 

๑. จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด และ/หรือ นอกห้องผ่าตัด ตาม 

ตารางการหมุนเวียนที่กาํหนด (ภายใตก้ารดูแลของอาจารยวิ์สัญญีแพทย)์ 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งไปตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนวนัผ่าตดั พร้อมบนัทึกลงในใบ

เย่ียมผูป่้วยก่อนการผ่าตดั และโทรรายงานอาจารยแ์พทยผู์ดู้แลหน่วยนั้น ๆ  

๓. แพทย์ประจาํบ้านมีหน้าที่ตอบใบรับคาํปรึกษาจากต่างแผนกตามหน่วยที่ได้รับมอบหมายและ

รายงานอาจารยแ์พทยผู์ดู้แลหน่วยนั้น ๆ  โดยถา้แพทยป์ระจาํบา้นไม่ตอบใบรับคาํปรึกษา ทุก ๕ ใบ 

จะถูกลงโทษให้ปฏิบติังานนอกเวลาราชการในเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ในวนัราชการเพ่ิม ๑ วนั โดย

ไม่มีการให้ off เวรวนัรุ่งขึ้น 

๔. แพทยป์ระจาํบา้นมีหน้าที่ตอ้งเตรียมอุปกรณ์และยาที่จะใช้ในการระงบัความรู้สึกให้พร้อมก่อนเร่ิม

หัตถการ 

๕. แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ ๑ ให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู ้ดูแลหน่วยนั้น ๆ ก่อนเร่ิมให้การระงับ

ความรู้สึกผูป่้วยทุกราย 

๖. แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓ ในกรณีผูป่้วยมีปัญหาซบัซ้อนหรือก่อนเร่ิมทาํหัตถการพิเศษ ให้

ปรึกษาอาจารยแ์พทยผู์ดู้แลหน่วยนั้น ๆ ก่อนเร่ิมให้การระงบัความรู้สึก 

๗. แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งตามไปตรวจเย่ียมผูป่้วยที่ตนเองเป็นผูใ้ห้การระงบัความรู้สึกหลงัให้การ

ระงบัความรู้สึก รวมถึงติดตามไปถอดสายที่ใชใ้ห้ยาชา และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใชใ้ห้การระงบัปวดเมื่อ

หมดขอ้บ่งช้ีในการใชง้าน โดยถา้ผูป่้วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรายงาน

ให้อาจารยแ์พทยผู์ดู้แลหน่วยนั้น ๆ รับทราบ 

๒.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กาํหนดให้แพทยป์ระจาํบา้นเป็นผูจ้ดัตารางเวรและนาํมาให้อาจารย์

ผูดู้แลแพทย์ประจาํบ้านดูความเหมาะสม โดยแพทย์ประจาํบ้านต้องปฏิบัติงานตามวนัและเวลาที่จัดไว้

ล่วงหน้า ภายใตก้ารดูแลของอาจารย์วิสัญญีแพทย ์ตามระเบียบกรมการแพทย ์ ว่าดว้ยการฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗) ดงัน้ี 

๑. แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งอยูเ่วรโดยเฉลี่ยอยา่งตํ่า ๕ เวร แต่ไม่เกิน ๗ เวรต่อเดือน ขณะอยูเ่วรตอ้ง

อยูใ่นบริเวณโรงพยาบาล ที่สามารถติดตามเรียกตวัไดท้นัท่วงที 

๒. วนัราชการปฏิบัติงานเวลา ๑๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. และงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น  โดยต้องมาเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางวิชาการตามที่กาํหนด 

๓. วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์กาํหนดให้มีการขึ้นปฏิบติังาน ๒ ช่วงเวลา 

- เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

- เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วนัรุ่งขึ้น และให้งดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น   

๔. ถา้ปฏิบติังานอยู่ในโรงพยาบาล แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ควรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการบุคลากรไปรับเวร 

๕. แพทย์ประจาํบ้านต้องมารับเวรตรงตามเวลา ถ้ามีเหตุจาํเป็นต้องมาสาย ให้รายงานอาจารย์เวร

ล่วงหนา้ 

๖. ถา้มีเหตุจาํเป็นไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้ให้รายงานอาจารยผู์ดู้แลแพทยป์ระจาํบา้น และอาจารย์

เวรล่วงหนา้เพ่ือหาคนขึ้นปฏิบติังานแทน และตอ้งหาวนัขึ้นปฏิบติังานทดแทน  

๗. การแลกวนัปฏิบติังาน ให้แลกเปลี่ยนกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีเดียวกนั ตอ้งรายงานอาจารย ์ผูดู้แล

แพทยป์ระจาํบา้น และอาจารยเ์วรประจาํวนัท่ีตอ้งการแลกให้ทราบทั้ง ๒ วนั 

๘. กรณีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน ให้รายงานอาจารย์เวรก่อนเร่ิมให้การระงับความรู้สึก  และถ้าเกิด

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตดั ตอ้งรายงานอาจารยเ์วรให้ทราบทนัที  

๙. การทาํหัตถการนอกห้องผ่าตดั และการรับปรึกษาจากต่างแผนก ให้แพทยป์ระจาํบา้นรายงานตรงต่อ

อาจารยเ์วรก่อนทาํหัตถการใด ๆ 

หมายเหตุ     

๑. แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๑ จะเร่ิมปฏิบติังานนอกเวลาราชการตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้รับการอบรม โดย

การอยู่เวร ๒ เดือนแรก ยงัไม่นับรวมในทีม และอยู่คู่กับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓  

กาํหนดให้ 

- วนัราชการปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น 

- วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ปฏิบติังาน ๒ ช่วงเวลา 

         เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น 

      เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วนัรุ่งขึ้น และให้งดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น   

                    หลงั ๒ เดือน ให้เร่ิมนบัรวมทีม โดยอยูคู่่กบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓ 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๓ จะเร่ิมให้อยูเ่วรรับปรึกษาใน ๓ เดือนสุดทา้ยของปีการศึกษากาํหนดให้ 

 -     วนัราชการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๘.๐๐ น.วนัรุ่งขึ้น โดยไม่มีการงดปฏิบัติงานใน

วนัรุ่งขึ้น    

-      วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ปฏิบติังาน ๒ ช่วงเวลา 

         เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น 

                                    เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วนัรุ่งขึ้น โดยไม่มีการงดปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้น 

๒.๓ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมวิชาการที่มีการจดัอาจารย์แพทยผู์ดู้แลเป็นที่ปรึกษา แพทยป์ระจาํบ้าน

จะตอ้งนาํสไลดท์ี่จะใชน้าํเสนอมาให้อาจารยแ์พทยผู์ดู้แลตรวจแกก้่อนการนาํเสนออยา่งนอ้ย ๒ สัปดาห์ โดย

ในการนาํเสนอกิจกรรมวิชาการ แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บการประเมินการนาํเสนอกิจกรรมวิชาการโดย

อาจารยแ์พทย ์และแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งบนัทึกเก็บขอ้มูลการทาํกิจกรรมวิชาการในใบสรุปการทาํกิจกรรม
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วิชาการโดยแพทยป์ระจาํบา้นที่เขา้กิจกรรมสายเกิน ๑๕ นาที ทุก ๕ คร้ัง จะลงโทษโดยการให้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการในเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ในวนัราชการเพ่ิม ๑ วนั โดยไม่มีการให้ off เวรวนัรุ่งขึ้น และ

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการไม่นอ้ยกว่า ๘๐%  

- Preoperative conference วนัจนัทร์ องัคาร และพฤหัสบดี เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทยป์ระจาํบ้าน

นาํเสนอรายงานผูป่้วยที่จะเขา้รับการผ่าตดัในวนันั้นและปรึกษากบัอาจารยแ์พทยท์ี่รับปรึกษาในวนันั้น  

- 10 minutes topics วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี นําเสนอในช่วง preoperative conference โดยให้

แพทยป์ระจาํบา้นสลบัการนาํเสนอตามหัวเร่ืองที่กาํหนดให้ 

- Emergency case conference วนัพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจาํบ้าน เป็นผูเ้สนอรายงาน

ผูป่้วยที่มารับการผ่าตดันอกเวลาราชการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

- Interdepartment conference วนัจันทร์และวนัพุธทุก ๒ เดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยเป็นการร่วม

ประชุมกบัแพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยต่์างแผนก เพ่ือนาํเสนอและอภิปรายผูป่้วยที่น่าสนใจ  

- Interesting case conference ทุกวนัศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ยกเวน้สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนนาํเสนอ

โดยแพทยป์ระจาํบา้น และ/หรือ อาจารยแ์พทยป์ระจาํกลุ่มงาน 

- Guest lecture วันศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น . สลับกับ Interesting case conference โดยเชิญวิทยากร

ภายนอกมาบรรยายหัวเร่ืองที่น่าสนใจ   

- Morbidity & Mortality conference วนัศุกร์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทยป์ระจาํบา้น

เป็นผูน้าํเสนอรายงานผูป่้วยที่เกิด morbidity และ mortality ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

- Hospital accreditation วนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. เป็นการประชุมเก่ียวกบัหัวขอ้การ

พฒันาคุณภาพของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและของโรงพยาบาล 

- Journal club ทุกวนัพฤหัสบดียกเวน้สัปดาห์ท่ี ๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เป็นการรายงานย่อวารสาร 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีวิทยา และแพทยป์ระจาํบา้นต่างแผนก หมุนเวียนกนั โดยมีอาจารยแ์พทย์

ประจาํกลุม่งานเขา้ร่วมประชุม 

- Review article conference วนัพฤหัสบดีสัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. นาํเสนอโดย

แพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีวิทยาตามหัวเร่ืองที่กาํหนดให้ 

- Case-based conference วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน หลัง review article conference และ 

วนัพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน หลงั journal club เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เป็นการอภิปรายตวัอย่าง

ผูป่้วย พร้อมนาํเสนอความรู้ที่ไดจ้ากการคน้ควา้ โดยแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีวิทยาภายใตก้ารควบคุม

ของอาจารยแ์พทยป์ระจาํกลุ่มงาน 

๒.๔ กําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่มีการลา   

 ตามระเบียบกรมการแพทย ์ว่าดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗)  แพทย์

ประจาํบา้นมีสิทธิการลาดงัน้ี 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

๑. กรณีลากิจ ลาพักร้อน  ให้รายงานอาจารยผู์ดู้แลแพทยป์ระจาํบา้นล่วงหนา้ และส่งใบลาทีส่าํนกั งาน

วิสัญญีวิทยาล่วงหนา้ เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุการปฏิบติังานได ้(แพทยป์ระจาํบา้นมีสิทธิลา

พกัผ่อนได ้๑๐ วนั และลากิจส่วนตวัได ้๕ วนั ต่อปีการศึกษา) ทั้งน้ีเมื่อรวมกนัจะลาได ้  ไม่เกิน ๑๕ 

วนั ต่อปีการศึกษา 

๒. กรณีลาป่วย  ให้โทรแจ้งที่สํานักงานวิสัญญีวิทยา และส่งใบลาที่สํานักงานวิสัญญีวิทยาในวนัท่ี 

กลบัมาปฏิบติังาน (ถา้ลาเกิน ๓ วนั ตอ้งมีใบรับ รองแพทย)์  โดยให้นับจาํนวนวนัลารวมอยู่ในการ

ลาพกัผ่อนและลากิจส่วนตวั คือ เมื่อรวมกนัแลว้การลาทุกประเภทตอ้งไม่เกิน ๑๕ วนัต่อปีการศึกษา 

ทั้งน้ีในการส่งสอบวุฒิบตัร ราชวิทยาลยัฯ กาํหนดผูม้ีสิทธิเขา้สอบเพ่ือวุฒิบตัร ตอ้งผ่านการฝึกอบรมใน

หลกัสูตรไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐% ของการฝึกอบรม  

- เวลาในการฝึกอบรมเกิน ๘๐% การส่งสอบวุฒิบตัรขึ้นกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการการฝึกอบรม

แพทยป์ระจาํบา้น แต่จาํเป็นตอ้งฝึกอบรมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีแพทยป์ระจาํบา้นปฏิบัติงานในแต่ละ

หน่วยเรียนรู้ไม่ถึง ๘๐%  

- ในกรณีที่ลาเกิน ๘๐% ของระยะเวลาในการฝึกอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรตามเวลาที่

กาํหนด จาํเป็นตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติมจนครบ  

      ๒.๕ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

แพทย์ประจําบ้านจะได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหลักเกณฑ์ของ

กรมการแพทย ์

๒.๖ ช่ัวโมงการทํางานที่เหมาะสม 

รวมระยะเวลาในการปฏิบติังานในเวลาและนอกเวลาราชการแลว้ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งปฏิบติังานไม่

เกิน ๘๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (อา้งอิงจาก Accreditation council for Graduate Medical Education) 

๖.๖ การวัดและประเมินผล   

สถาบนัฝึกอบรมมีกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม และแจง้ให้

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบผล โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและย่ืนอุทธรณ์ได ้หากมี

ขอ้สงสัย โดยการวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

๑). วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  สถาบนัฝึกอบรมมกีารประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. วิธีการประเมินผล 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 3.    เกณฑ์การตัดสิน 

1.1 การประเมินดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคติ 

และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ 

ดงัน้ี 

  

1.1.1  มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตาม

ที่อฝสกาํหนดโดยอาจารย ์  

2.1.1 แบบประเมินสมรรถนะ EPA และ 

DOPS ตามที่ อฝส. กาํหนดโดยอาจารยแ์พทย ์

3.1.1 ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ EPA 

และ DOPS ตามระยะเวลาที่ อฝส. กาํหนด 
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การบันทึกข้อมูลการประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรมทําโดย 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/สถาบนัฝึกอบรม ทาํการบนัทึกขอ้มูลในส่วนที่เก่ียวขอ้งลงใน electronic portfolio 

ตามที่ราชวิทยาลยัฯ กาํหนดในแต่ละปีการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูป่้วยที่แพทยป์ระจาํบา้นไดฝึ้กปฏิบัติ 

การขอประเมิน EPA และ DOPS พร้อม self-reflection  การเขา้เรียนการสอนบรรยาย และการเข้า

ร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลยัฯ 

- สถาบนัฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา ทาํการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติที่ ๑-

๖ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนั เพ่ือรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีกาํหนด  

โดยผลการประเมินนาํไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 

๑. เพ่ือเลื่อนระดบัชั้นปี  

๒. เพ่ือใชพิ้จารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพ่ือวุฒิบตัรฯ 

 

 

1.1.2  มิติที่ ๒ การรายงานผลสอบจดัโดย

สถาบนั (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

2.1.2 จดัการสอบประเมินความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติั ปีละ 2 ครั้ ง 

3.1.2 คะแนนการสอบประเมินความรู้ ไม่

น้อยกว่า 60%  

1.1.3  มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์

เรียนรู้จากผูป่้วย : portfolio 

2.1.3 Portfolio ทีร่วบรวมประสบการณ์เรียนรู้

จากผูป่้วยที่ไดใ้ห้การระงบัความรู้สึกทั้งใน 

และนอกเวลาราชการ 

3.1.3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไวใ้น 

portfolio 

1.1.4  มิติที่ ๔  การรายงานความกา้วหน้า

งานวิจยั 

2.1.4 แบบประเมินความกา้วหน้างานวิจยั 3.1.4 ดาํเนินงานวิจยัไดต้ามเป้าหมายและ

เวลา โดยระหว่างการฝึกอบรมทาํงานวิจยั

เสร็จ 1 เร่ือง และมีการนาํเสนอในงาน

ประชุมวิชาการ 

1.1.5  มิติที่ ๕  การร่วมกิจกรรมประชุม

วิชาการทางวิสัญญี 

2.1.5 ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการวิสัญญีของ

ราชวิทยาลยั 3 ครั้ งใน 3 ปี 

3.1.5 ใบประกาศนียบตัรเขา้ร่วมการ

ประชุมวิชาการวิสัญญีของราชวิทยาลยั 3 

ใบ 

1.1.6  มิติที่ ๖  การรายงานประสบการณ์

เรียนรู้จาก counseling และ anesthesia 

non-technical skills workshop 

2.1.6 ไดเ้ขา้ร่วมเขา้ร่วม counseling และ 

anesthesia non-technical skills workshop 

 

3.1.6 ใบประกาศนียบตัรเขา้ร่วม 

counseling และ anesthesia non-technical 

skills workshop 

1.1.7  มิติที่ ๗  การประเมินสมรรถนะดา้น 

professionalism   และ interpersonal 

and communication skills โดยอาจารย์

และผูร่้วมงาน 

2.1.7 แบบประเมินการปฏิบติังานประจาํ

สัปดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีวิทยาโดย

อาจารย ์และแบบประเมิน 360 องศา โดย

อาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

3.1.7 คะแนนประเมินเจตคติไม่น้อยกว่า 

60%  

 

1.2   ประเมินระยะเวลาในการปฏิบติังาน  2.2.1 การเซ็นช่ือมาปฏิบติังาน 

2.2.2 จาํนวนวนัลากิจ ลาพกัร้อน และลาป่วย 

3.2.1 ระยะเวลาในการปฏิบติังานตอ้งไม่

น้อยกว่า 80% 

1.3   ประเมินระยะเวลาและผลงานในการเขา้

ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงาน 

2.3.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ 

2.3.2 แบบประเมินการนาํเสนอวิชาการ 

3.3.1 ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางวิชาการของกลุ่มงานไม่น้อยกว่า 80% 

3.3.2ไดค้ะแนนไม่น้อยกว่า 60% 
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๒). การเลื่อนช้ันปี  สถาบนัฝึกอบรมกาํหนดให้แพทยป์ระจาํบา้นที่ผ่านการอบรมแต่ละชั้นปี จะตอ้งมีผลการ

ประเมินดงัน้ี 

๑. ไดค้ะแนนดา้นความรู้ ทกัษะ ในการจดัสอบของสถาบนั ไม่น้อยกว่า ๖๐%  หรืออยู่ในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น โดยสถาบนัมีการประเมินแพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี 

ดว้ยการสอบย่อย ๑๐ คร้ัง และการจดัสอบประจาํปี  ๑ คร้ัง ประกอบดว้ยการสอบทั้งในดา้นทฤษฎี 

และดา้นปฏิบติั ดงัน้ี 

       การสอบยอ่ย   (คิดเป็น ๑๐%)  

 -      คะแนนเฉลี่ยจากการสอบยอ่ย                     ๑๐ คร้ัง 

 ดา้นทฤษฎี    (คิดเป็น ๕๐%)  

- ขอ้สอบ MCQ เน้ือหาครอบคลมุทั้งวิสัญญีพ้ืนฐาน และวิสัญญีกา้วหนา้  ๓๐% 

- ขอ้สอบ Short essay question & MEQ      ๒๐% 

     ดา้นปฏิบติั    (คิดเป็น ๔๐%)  

- ระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป        ๑๕% 

- ระงบัความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน      ๑๕% 

- ขอ้สอบ OSCE        ๑๐% 

๒. ได้คะแนนเจตคติ ไม่น้อยกว่า ๖๐%   โดยแพทย์ประจาํบ้านจะต้องมีความประพฤติดี ปฏิบัติตาม

คุณลักษณะตาม เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ภาคผนวกที่ ๘) และตามระเบียบกรมการแพทย ์ว่าดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ภาคผนวกที่ ๗)  โดยคะแนนเจตคติจะพิจารณาจาก 

- คะแนนประเมนิการปฏิบติังาน     ๘๐% 

- คะแนนประเมิน 360 องศา      ๒๐% 

๓. ระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยเรียนรู้ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๘๐% 

๔. ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานไม่นอ้ยกว่า ๘๐% 

๕. ผ่านเกณฑป์ระเมินสมรรถนะ EPA และ DOPS ตามระยะเวลาท่ี อฝส. กาํหนด 

แนวทางการดําเนินการเม่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

- คะแนนความรู้/ทกัษะ แพทยป์ระจาํบา้นที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมไดอ้ีก ๑ คร้ัง  

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการน้อยกว่า ๘๐% แพทย์ประจาํบ้านจาํเป็นต้อง

ปฏิบติังานเพ่ิมเติมจนครบ 

- ประเมินสมรรถนะ EPA และ DOPS ไม่ผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ อฝส. กาํหนดในแต่ละชั้นปี ใน

คร้ังแรกแพทยป์ระจาํบ้านจะไดรั้บการว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ถา้เกิดเหตุซํ้ าแพทย์

ประจาํบา้นจะพิจารณาไม่ไดรั้บการเลื่อนชั้นการฝึกอบรม 
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- โดยแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่สอบไม่ผ่านและมีการซํ้าชั้นจะให้ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยที่

กาํหนดจนกว่าจะสอบผ่านหรือปฏิบติังานเพ่ิมเติมจนครบ ส่วนแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่ ๓ จะไม่ส่ง

สอบเพ่ือวุฒิบตัรฯ  

- โดยแพทยป์ระจาํบา้นที่มีการซํ้าชั้นติดต่อกนัเกิน ๒ ปี หรือระยะเวลาการฝึกอบรมรวมเกิน ๕ ปีจะ

ถูกพิจารณาให้ยติุการฝึกอบรมและออกจากการฝึกอบรม 

การอุทธรณ์ผลประเมนิ  

- กรณีที่แพทยป์ระจาํบา้นมีขอ้สงสัยในผลการสอบหรือผลการปรเมิน สามารถขออุทธรณ์ผลการสอบ

หรือผลการประเมินตามขั้นตอนได้ (ภาคผนวกที่ ๙) รวมถึงมีสิทธ์ิในการทําหนังสืออุทธรณ์

ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของกรมการ

แพทยไ์ด ้หลงัจากรู้ผลการตดัสินแลว้ภายใน ๓๐ วนั 

๓). แนวทางการดําเนินการในการลงโทษแพทย์ประจําบ้าน 

- กรณีแพทยป์ระจาํบา้นมีการประพฤติไม่เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

ไม่ปฏิบติัตามระเบียบจนทาํให้เกิดความเสียหาย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นมีสิทธ์ิ

เสนอให้พิจารณาลงโทษ โดยมีระดบัโทษ ๕ สถาน 

๑. ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร 

๒. เขียนรายงาน 

๓. ไม่ให้เลื่อนชั้นของการฝึกอบรม  

๔. ไม่ส่งช่ือให้สอบประเมินเพ่ือวุฒิบตัรฯ 

๕. ให้ออกจากการฝึกอบรม 

การดําเนินการต่อความผิดที่เกิดขึน้ 

- ในกรณีที่เกิดการกระทาํความผิดเกิดขึ้น ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น

เป็นผูน้ําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ รับทราบเพ่ือพิจารณา โดยจัดความผิด

ออกเป็น ๓ ระดบั 

ระดับ ๑ ความผิดเล็กนอ้ยที่อาจจะเกิดผลเสียต่อผูป่้วย ไดแ้ก่การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและหนา้ที่

ของแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญี เช่น การลาหรือขาดการฝึกอบรม (หรือลา) โดยไม่แจง้ให้ทราบ หรือมี

เหตุอนัสมควร การไม่ปฏิบติัตามคาํส่ังของแพทยอ์าวุโสหรืออาจารยแ์พทย ์ เป็นตน้ 

ระดับ ๒ ความผิดร้ายแรงโดยเกิดผลเสียต่อผูป่้วยไม่รุนแรง ไดแ้ก่การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบหรือ

หนา้ที่ของแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญี หรือไม่ปฏิบติัตามคาํส่ังของแพทยอ์าวุโส แลว้มีผลให้เกิดผลเสีย 

อนัตราย (รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผูป่้วย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงและสามารถแกไ้ขได ้ 
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ระดับ ๓ ความผิดร้ายแรงเกิดผลเสียต่อผูป่้วยอย่างรุนแรง ไดแ้ก่การกระทาํใดๆ ก็ตามที่ทาํให้เกิด

อนัตรายหรือผลเสียต่อผูป่้วยมีผลแทรกซ้อนที่ทาํให้ตอ้งไดรั้บการรักษาเพ่ิมเติม เช่น การใส่ท่อช่วย

หายใจ หรือทาํให้ผูป่้วยเสียชีวิต โดยไม่มีเหตุอันสมควรเช่นการละทิ้งหน้าที่ หรือเกิดจากความ

ประมาทอยา่งร้ายแรง 

การพิจารณาลงโทษ 

- ให้พิจารณาตามระดบัความผิด ไดแ้ก่  

ความผิดระดับ ๑ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรงหรือ

ความถี่ของความผิด โดยอาจจะตดัสินใน ๓ ลกัษณะ 

๑. ให้แพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นทาํบนัทึกขอ้ความช้ีแจง และให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรือ

เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา 

๒. ให้แพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นทาํบนัทึกขอ้ความช้ีแจงและให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรือ

เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัให้แพทย์

ประจาํบา้นท่านนั้นลงนามรับทราบ 

๓. กรณีที่ทาํความผิดซํ้าอีกหรือรุนแรงมากขึ้น ให้พิจารณาความผิดตามความผิดในระดบั ๒  

ความผิดระดับ ๒ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม

และมีเมตตาธรรม ตามความรุนแรงและมีบทลงโทษใน ๒ ลกัษณะดงัน้ี 

๑. โดยแพทย์ประจําบ้านเขียนรายงานและให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรือเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัให้แพทยป์ระจาํ

บา้นท่านนั้นลงนามรับทราบการภาคทณัฑ ์

๒. กรณีที่ทาํความผิดซํ้าหรือรุนแรง ให้พิจาณาความผิดตามความผิดในระดบั ๓  

ความผิดระดับ ๓ ให้คณะอนุกรรมฝึกอบรมฯ พิจารณาเพ่ือแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน

ขอ้เท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั   และนาํผลการสอบสวนเขา้รายงานให้คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมฯ รับทราบ กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงเห็นว่ามีความผิด ให้คณะอนุกรรม

ฝึกอบรมฯ พิจารณาความผิดอยา่งรอบคอบและเป็นธรรม โดยมีบทลงโทษใน ๓ ลกัษณะดงัน้ี  

๑. ให้แพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบติังานซํ้าในหน่วยงานท่ีเกิดความผิด 

๒. ให้แพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นฝึกอบรมและปฏิบติังานซํ้าในชั้นปีที่กาํลงัศึกษาอยู ่

๓. พิจารณาไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบตัรวิสัญญีวิทยา หรือให้ออกจากการฝึกอบรม  
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- ในกรณีทาํผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม (ร้ายแรง) สามารถนําเข้าพิจารณาตัดสินโดย

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ให้เลื่อนชั้นของการ

ฝึกอบรม ไม่ส่งช่ือให้สอบประเมินเพ่ือวุฒิบตัรฯ หรือให้ออกจากการฝึกอบรมได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

อิงเกณฑก์ารประเมินเบ้ืองตน้ หรือไม่จาํเป็นตอ้งผ่านขั้นตอนการตกัเตือน หรือภาคทณัฑม์าก่อนได ้

ทั้งน้ีให้ถือการตดัสินใจของคณะอนุกรรมการฯ เป็นที่ส้ินสุด 

- ทั้งน้ีระดับโทษที่ ๓-๕ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา จะเสนอคณะกรรมการ

ฝึกอบรมกรมการแพทยเ์พ่ืออนุมติัและดาํเนินการตามระดบัโทษต่อไป ตามระเบียบกรมการแพทย ์

ว่าดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗)   

การแจ้งความผิด 

- ให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ ดาํเนินการตามมติท่ี

ประชุม โดย 

๑. แจง้ให้แพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นทราบภายใน ๓๐ วนั  

๒. ทาํหนงัสือแจง้ให้คณะกรรมการฝึกอบรม (กรมการแพทย)์ รับทราบ 

๓. ทําหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทยทราบ 

การอุทธรณ์ผลการตัดสินโทษ 

- กรณีความผิดร้ายแรงที่ให้ออกจากการฝึกอบรมหรือไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยานั้น ให้

แพทย์ประจาํบ้านผูน้ั้นดาํเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วนันับจากวนัที่ทราบหรือประกาศของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยทาํบนัทึกขอ้ความถึงประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ

บา้น กรมการแพทยท์ราบ เพ่ือให้ดาํเนินการพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั มติของที่ประชุม

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น กรมการแพทยถ์ือเป็นที่ส้ินสุด 

๔). การให้ออกหรือลาออกจากการฝึกอบรม 

- ในระหว่างการฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา อาจจะมีเหตุทาํให้ตอ้งลาออกหรือถูกให้ออกจากการฝึกอบรม

นั้น ดงัน้ี 

๑. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญี พิจารณาแลว้เห็นว่าแพทย์ประจาํบา้นมี

ความผิดอยา่งร้ายแรง และมมีติให้ออกจากการฝึกอบรมฯ 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญีเองมีความประสงคท์ี่จะขอลาออกจากการฝึกอบรม 
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๓. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ มีความเห็นว่าแพทยป์ระจาํบา้นท่านนั้นมีความผิดปกติหรือโรคที่

เป็นอยู ่การเขา้รับการอบรมต่อไปแลว้จะทาํให้เกิดอนัตรายต่อตวัแพทยป์ระจาํบา้นนั้นหรือเกิด

อนัตรายต่อผูป่้วย 

๔. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นวิสัญญี พิจารณาแลว้ว่าแพทยป์ระจาํบา้นมีความผิด

และมีมติให้ซํ้ าชั้นการฝึกอบรมฯ ตลอดหลักสูตร เกิน ๒ ปี ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่การพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๑) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองไดรั้บการขึ้นทะเบียนประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้  

- ผ่านการอบรมแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี  

๒) มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  

๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑) แพทยสภาเป็นผูด้าํเนินการรับสมคัร โดยสาขาวิสัญญีวิทยา เป็นกลุ่มสาขาประเภทที่ ๒  

๒) สถาบนัคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้น สาขาวิสัญญี กลุ่มงาน

วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่แต่งตั้งขึ้น (ภาคผนวกที่ ๑๐) โดยยึดหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกที่กาํหนดไว ้

  ๓) หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกเขา้รับการฝึกอบรม 

  -     คุณสมบติัเฉพาะ ๕๐ คะแนน พิจารณาจาก 

    คะแนนสะสมโดยเฉลี่ยที่จบการศึกษา   ๓๐ คะแนน 

                           ระยะเวลาที่ใชทุ้น    ๑๐ คะแนน 

                           ตน้สังกดั      ๑๐ คะแนน 

- การสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน พิจารณาจาก 

บุคลิกภาพ       ๒๐ คะแนน 

ปฏิภาณไหวพริบ การควบคุมอารมณ์   ๑๐ คะแนน 

ความสามารถพิเศษ     ๑๐ คะแนน 

- Recommendation จากหัวหนา้เดิม    ๑๐ คะแนน 
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๗.๓ การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

กรณีที่ผูส้มัครเข้ารับการอบรมมีข้อสงสัยในผลการคดัเลือก สามารถขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกตาม

ขั้นตอนได ้(ภาคผนวกที่ ๑๑)  

๗.๔ จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมปฏิบติัตามกฏราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ไดใ้นสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการต่อจาํนวนผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม ๑ คน ตามที่กาํหนดในตาราง ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑเ์ปิดสถาบนัฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ ๑๒) โดยในปี 

๒๕๕๗ สถาบนัฯ ผ่านการประเมินการเพ่ิมศกัยภาพในการรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดจ้าํนวน ๔ คน  

 

 

งานบริการ 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละ ต่อ จํานวนอาจารย์

ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ปี) 

 ๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ 

การบริการทางวิสัญญีสําหรับผูป่้วยในห้องผ่าตดั  ๒๕๐   ๕๐๐  ๗๕๐  ๑๐๐๐ ๑๒๕๐ 

การบริการทางวิสัญญีสําหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอก

ห้องผ่าตดั 

๒๐  ๓๐  ๔๐  ๕๐ ๖๐ 

การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศลัยกรรม  ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 

การดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

๘.๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝึกอบรม  (ภาคผนวก ๖)  

๑) ประธานการฝึกอบรม  ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนังสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความชานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบติังานดา้นการระงบัความรู้สึกอย่างน้อย ๕ ปี

ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ และทาํงานดา้นการศึกษาไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี  

๒) กรรมการฝึกอบรม  ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความชาํนาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา อยา่งนอ้ย ๒ ปี 

      ๘.๒. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

      ๑) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม มีดงัน้ี  

- ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนังสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

วิสัญญีวิทยา  

- ปฏิบติังานดา้นการระงบัความรู้สึกอยา่งนอ้ย ๒ปี ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ  

- มีคุณธรรม  
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๒) จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ภาควิชามีอาจารยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัรและปฏิบติังานเต็มเวลาจาํนวน ๑๒ คน ซ่ึงสามารถให้การฝึกอบรมแก่

แพทยป์ระจาํบา้นจาํนวน ๔ คน/ชั้นปีได ้โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของแพทย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

1 แพทยห์ญิงอรุณรัตน์  เตชาทวีวรรณ พ.บ.   ม.ขอนแก่น 2533 

  Arunrat Techataweewan วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2536 

  หัวหนา้กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา ป. การฝังเข็ม กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 2542 

        และการแพทยท์างเลือก   

    อว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2545 

2 แพทยห์ญิงกาญจนา  รักษากุล พ.บ.   ม.มหิดล (ศิริราชฯ) 2537 

  Kanchana Ruksakul วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2542 

  
 รองหัวหนา้กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา อว. วิสัญญวีิทยาสําหรับการผ่าตดั 

หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 
  

2560 

3 แพทยห์ญิงวชิรา  อุดมพรมงคล พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) ม.มหิดล (ศิริราชฯ) 2542 

  Vachira Udompornmongkol วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2547 

    ป. การฝังเข็ม กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 2550 

        และการแพทยท์างเลือก   

    วว. วิสัญญวีิทยาสําหรับการผ่าตดั ม.มหิดล (ศิริราชฯ) 2553 

      หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก     

4 แพทยห์ญิงชญาดา  วงศเ์วียร พ.บ.   ม.สงขลานครินทร์ 2542 

  Chayada Wongwian วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2548 

    ป. การฝังเข็ม กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 2552 

        และการแพทยท์างเลือก   

5 แพทยห์ญิงพนิดา  สิรินิธิกร พ.บ.   ม.ขอนแก่น 2543 

  Panida Sirinithikorn วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2550 

    ป. การฝังเข็ม กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 2553 

        และการแพทยท์างเลือก   

    ป. การระงบัความรู้สึกใน Mie University Hospital  Center 2557 

      การปลูกถ่ายอวยัวะ Hepato-biliary pancreatic and   

        
Transplant Surgery Tsu City, 

Japan 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

    
อว. วิสัญญวีิทยาสําหรับการผ่าตดั 

หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 

  2560 

6 แพทยห์ญิงวีรนุช  ธีระสุนทรวงศ ์ พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 

  Viranut Tirasuntornwong วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2552 

    วว. วิสัญญวีิทยาสําหรับการผ่าตดั ม.มหิดล (ศิริราชฯ) 2557 

      หัวใจและหลอดเลือด     

    ป. CPR2015 รพ.ราชวิถ ี 2559 

7 แพทยห์ญงิธนาภิรัตน์  มะแมทอง พ.บ.   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

  Thanaphirat Mamarthong วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2553 

    

ป. การจดัการความปวดระหวา่งการ

ผ่าตดัและการรับความรู้สึกเฉพาะ

ส่วน 

Aichi  Medical University and 

Kyoto Prefectural University, 

Japan 

2559 

8 แพทยห์ญิงสุทธดา  อมราภรณ์ พ.บ.   ม.เชียงใหม่ 2549 

  
Suttada Ammaraporn วว. 

วว.  

วิสัญญวีิทยา 

การระงบัปวด  

แพทยสภา (รพ.ราชวิถ)ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 

2562 

9 แพทยห์ญิงชนินาถ  รุจิพฒันกุล พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) ม.มหิดล (รามาธิบดี) 2555 

  Chaninat Rujiputtanakul วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รามาธิบดี) 2559 

10 แพทยห์ญิงธญัรัตน์ โชติกวาณิชย ์ พ.บ.   ม.ขอนแก่น 2553 

  Thantarat Chotikawanich วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2559 

   ป. การฝังเข็ม กรมแพทยท์หารบก 2560 

11 แพทยห์ญิงพามิลา  แสงทรพัย ์ พ.บ.   ม.มหิดล (ศิริราช) 2555 

  Pamila Saengsup วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (ศิริราช) 2560 

12 แพทยห์ญิงกุลชญา ทิตยาภรณ์ พ.บ.   ม.มหิดล (ศิริราช) 2554 

  Kulchaya  Thitayaporn วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2561 

13 แพทยห์ญิงศุภพร วิมลรัตน์ 

Supaporn Vimolratana 

พ.บ.   วิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพ 

มหานครและวชิรพยาบาล 

2554 

   วว. วิสัญญวีิทยา แพทยสภา (รพ.ราชวิถี) 2561 
 

๓) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

นโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม ยึดหลกัให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการ

ฝึกอบรมและความจาํเป็นของการฝึกอบรม โดยจะพิจารณาในการรับอาจารย์ผูใ้ห้การฝึกอบรมที่จบหรือ

ตอ้งการศึกษาต่ออนุสาขาที่สถาบนัฝึกอบรมยงัขาดหรือตอ้งการเพ่ิมเป็นพิเศษ  

การคดัเลือกอาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรมกระทาํโดยคณะวิสัญญีแพทยใ์นกลุม่งาน โดยยึดหลกัความเสมอ

ภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

- Knowledge and competency     ๒๐ คะแนน 

- Experience or skills     ๒๐ คะแนน 

- Attitudes      ๑๐ คะแนน 

- ความเป็นครู/การเรียนการสอน   ๑๕ คะแนน 

- Service mind     ๑๐ คะแนน 

- วิจยั       ๑๐ คะแนน 

- Recommendation       ๕ คะแนน 

- เหตุผลที่อยากอยูโ่รงพยาบาลราชวิถี   ๑๐ คะแนน 

โดยมีคุณสมบติัที่พึงประสงคด์งัน้ี 

- จบการฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และมีใบอนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร 

สาขาวิสัญญีวิทยา ของแพทยสภา 

- มีความสามารถและรับผิดชอบพนัธกิจ การเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย ์งานบริการทาง

วิชาการและวิจยั รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของกลุม่งาน โรงพยาบาล และกรมการแพทย ์ 

- มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู เป็นผูท่ี้สนใจ เต็มใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะสอน (Enthusiasm and 

willingness) 

- มีเจตคติที่ดีต่อการทาํงาน และสนใจใฝ่รู้ทางวิชาการและวิจยั 

- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

- มีการรับรองจากอาจารย ์หรือหัวหนา้ภาควิชา ท่ีเคยฝึกอบรมดว้ย (Recommendation) 

- ผ่านการสัมภาษณ์ 

โดยวิธีปฏิบติัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ สํานักงาน 

กพ. (ภาคผนวกที่ ๑๓) 

๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ 

สถาบนัฯไดจ้ดัทาํภารกิจของวิสัญญีแพทยแ์ต่ละระดบัขั้นของหน่วยงานไว ้โดยครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ 

ดา้นบริหาร ดา้นวิชาการและวิจยั และดา้นการบริการ โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดั เป้าหมาย และค่านํ้าหนกั ตาม

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการสู่รายบุคคล (ภาคผนวกที่ ๑๔) ภาระงานของอาจารยท์ั้งกลุ่มงาน

ต้องมีความสมดุลระหว่างงานด้านบริหาร ด้านวิชาการและวิจัย และด้านการบริการ เพ่ือให้สามารถ

ขบัเคลื่อนพนัธกิจทั้งหมดของกลุ่มงานได ้ในขณะที่อาจารยจ์ะตอ้งมีเวลาเพียงพอสาํหรับการให้การฝึกอบรม 

ให้คาํปรึกษา และกาํกบัดูแลแพทยป์ระจาํบา้น 

มีการบนัทกึรายงาน และผลงานของวิสัญญีแพทยแ์ต่ละระดบัไว ้ไดแ้ก่ การเรียนการสอนทั้งในและนอก

ของกลุ่มงาน ผลงานดา้นการวิจยัที่ไดรั้บการตีพิมพ ์หรือนาํเสนอในที่ประชุมงานวิชาการ งานบริการ และ

งานบริหาร เป็นสถิติที่เก็บไวใ้นแต่ละปี 
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         หน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- อาจารยแ์พทยท์ี่ตอ้งทาํบทบาทและหนา้ที่ในการสร้างแพทยป์ระจาํบา้นที่สาํเร็จการศึกษาให้มี

คุณสมบติัเป็นไปตามทีก่าํหนดในหลกัสูตร 

- อาจารยแ์พทยต์อ้งมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

- อาจารยแ์พทยต์อ้งศึกษา ปรัชญา วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรม  ทราบถึงเป้าหมาย

และจุดเนน้ทั้งของหลกัสูตร และตอ้งศึกษา พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ ของโรงพยาบาลและกลุ่มงาน  

- อาจารยแ์พทยต์อ้งศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ขอ้กาํหนด ตั้งแต่ระดบัแพทยสภา ราชวิทยาลยัฯ กรมการ

แพทย ์โรงพยาบาล กลุ่มงาน และหลกัสูตร 

- อาจารย์แพทย์ต้องทาํหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถให้คาํแนะนําแก่แพทย์ประจาํบ้านได้

ถูกตอ้ง อยา่งมีเหตุมีผล  

โดยสถาบนัฯไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมสําหรับวิสัญญีแพทย ์(ภาคผนวกที่ ๑๕) และคู่มือจรรยาบรรณและ

หนา้ที่ของอาจารยแ์พทย ์(ภาคผนวกที่ ๑๖) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับอาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม 

๕) ระบบพัฒนาอาจารย์ 

- ส่งอาจารยไ์ปร่วมประชุมวิชาการ หรือ workshop ที่จดัขึ้น โดยราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยฯ์ สถาบนั

ฝึกอบรมวิสัญญีแพทยใ์นประเทศ หรือการประชุมวิชาการที่จดัขึ้นในต่างประเทศ อยา่งนอ้ยทุก ๑ ปี 

- ส่งเสริมให้อาจารยม์ีโอกาสไปศึกษาต่อ/ดูงาน โดยทุนจากกรมการแพทย,์ ทุนพฒันาอาจารย์ของ

มหาวิทยาลยัรังสิต, แพทยสมาคม และราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยอาจารยท์ี่

สนใจศึกษาต่อในอนุสาขาที่สถาบนัขาดแคลน ไดแ้ก่ neuroanesthesia, ICU จะไดรั้บการพิจารณาขอ

อนุมติัให้ไปศึกษาต่อก่อนอนุสาขาอื่นๆ 

- อาจารยท์ุกท่านตอ้งผ่านหลกัสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาเบ้ืองตน้ และตอ้งเขา้รับการอบรมฟ้ืนฟูอยา่ง

นอ้ยทุก ๒ ปี 

- เชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมา Lecture ให้บุคลากรวิสัญญีฟังประมาณเดือนละ ๑ คร้ัง 

- มี internet wireless, computer และฐานข้อมูลทางการแพทย์ ในห้องสมุด ห้องพกัอาจารย์ และที่

หน่วยบริการ ให้อาจารยส์ามารถคน้ควา้และศึกษาความรู้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  

- มีระบบการประเมินบุคลากรของโรงพยาบาลทุก ๖ เดือนตามระเบียบ กพ. และการประเมินโดยผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมปีละ ๑ คร้ัง 

๖) การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

การธํารงรักษา  

- มีระบบการตอบแทนสวสัดิการตามระเบียบราชการที่เหมาะสม และยติุธรรม 

- ใช้หลกัเกณฑ์ประเมินบุคลากรทุก ๖ เดือน เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งขา้ราชการ การให้

รางวลั และการให้ออกจากราชการ 
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- มีการจดัโครงการกิจกรรม/สัมมนา ของกลุ่มงานในต่างจงัหวดัเพ่ือเพ่ิมขวญักาํลงัใจ และก่อให้เกิด

ความสามคัคีของบุคลากรระดบัต่าง ๆ ในกลุ่มงาน 

ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ไดรั้บอนุมติัไว ้สถาบนัจะพิจารณาลด

จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการฝึกอบรมไว ้

 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา   

- สถาบนัฯ มีห้องสํานักงานของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ซ่ึงมีห้องพกัอาจารย ์และเจา้หน้าที่สนับสนุน อยู่ที่

ตึกสิรินทร ชั้น ๕   

- สถาบนัฯ มีห้องประชุมที่ตึกสิรินทร ชั้น ๕  ใชส้อนภาคทฤษฎี  กิจกรรมวิชาการ และ workshop  

- สถาบนัฯ ให้บริการระงบัความรู้สึกทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีจาํนวนห้องผ่าตดั ๒๗ ห้อง มีจาํนวน

ผูป่้วยเพียงพอ และมีชนิดของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงั มีอุปกรณ์

และยาที่ใช้ในการระงับความรู้สึก และเฝ้าระวงัครบตามมาตรฐานทุกหน่วยบริการ ให้แพทยป์ระจาํ

บ้านได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกับผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น พร้อมทั้งมี

อุปกรณ์ที่ทนัสมยั มีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, transesophageal echocardiography, 

และ difficult airway management equipment เพ่ือสนับสนุนให้การบริการระงับความรู้สึกมีความ

ปลอดภยัมากขึ้น  

- มีหออภิบาลสาหรับดูแลผูป่้วยวิกฤติหลงัการผ่าตดัศลักรรมทั่วไป ประสาทศลัยศาสตร์ และศลักรรม

หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก รวมกนัจาํนวน ๓๐ เตียง  

- สถาบนัฯ มีหุ่นจาํลองให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กทาํหัตถการต่าง ๆ ไดแ้ก่ airway management, spinal 

anesthesia, peripheral และ central venous cannulation ก่อนปฏิบติักบัผูป่้วยจริง 

- สถาบนัฯ มีศูนยก์ารสอน ACLS ที่ตึกสอาด ศิริพฒัน์ ชั้น ๑ เพ่ือการอบรม ACLS และสามารถใชใ้นการ

ฝึกสถานการณ์จาํลองเสมือนจริง   

- สถาบนัฯ ม ีinternet wireless และเคร่ือง computer ให้สามารถคน้ควา้และศึกษา ณ หน่วยบริการ ห้องพกั

แพทยป์ระจาํบา้น และห้องสมุด โดยโรงพยาบาลมีฐานขอ้มูลทางการแพทย ์ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใน

การศึกษา คน้ควา้ 

- สถาบนัฯ มีกลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลยี จดัการอบรมระเบียบวิธีวิจยั และให้ปรึกษาดา้นการทาํ

วิจยัแก่แพทยป์ระจาํบา้น 

- สถาบนัฯ มีการส่งให้แพทยป์ระจาํบา้นไดไ้ปฝึกอบรมในสถาบนัอื่นในประเทศเพ่ิมเติมตามที่กาํหนด

และตามความสนใจ  
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๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

      ๑๐.๑ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยแพทย์ประจาํบ้าน และอาจารยแ์พทย์ ทุกปีการศึกษาโดย

ครอบคลุม  

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์ 

- แผนการฝึกอบรม  

- ขั้นตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

- การวดัและประเมินผล  

- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม  

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- คุณสมบติัของอาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม  

 ๑๐.๒ ประเมินจากอตัราส่วนแพทยป์ระจาํบา้นท่ีสาํเร็จการฝึกอบรมที่สอบผ่านไดรั้บวุฒิบตัรวิสัญญีวิทยา 

       ๑๐.๓ ประเมินผลภายหลังผ่านการฝึกอบรมโดยต้นสังกัด โดยสถาบันฯ ดาํเนินการหาข้อมูลป้อนกลับ

เก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตรจาก 

- บณัฑิตที่สาํเร็จการฝึกอบรมไปแลว้อยา่งนอ้ย ๖ เดือน  

- ผูใ้ชบ้ณัฑิต เมื่อผูเ้ขา้รับการอบรมสาํเร็จการฝึกอบรมไปแลว้ประมาณ ๑ ปี  
 

ตารางสรุปแผนการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 

แบบประเมิน ประเมินโดย ช่วงเวลาการประเมิน 

แบบประเมินความคิดเห็นของแพทยป์ระจาํบา้นต่อการ

จดัการฝึกอบรม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี 

แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยแ์พทยต่์อการบริหาร

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น กลุ่มงานวิสัญญี

วิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

อาจารยผู์ใ้ห้การฝึกอบรม เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี 

แบบประเมินอาจารยแ์พทยโ์ดยแพทยป์ระจาํบา้น         

สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

แบบประเมินหลกัสูตรโดยแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 3  

สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนจบการฝึกอบรม 

แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรต่อการนาํไป

ปฏิบติังานจริง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวถิ ี

บณัฑิตท่ีสําเร็จการฝึกอบรม ๖ เดือนหลงัสําเร็จการฝึกอบรม 

แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น

วิสัญญวีิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

ผูใ้ช้บณัฑิต ๑ ปีหลงัสําเร็จการฝึกอบรม 
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ผลการประเมินจะนาํเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพ่ือนาํมาพฒันา

ปรับปรุงการฝึกอบรม/หลกัสูตร ทั้งน้ีนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ

ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 

 

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  

หลงัจากไดข้อ้มูลการประเมินหลกัสูตร จะนาํเขา้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

เพ่ือวิเคราะห์สรุปเป็นขอ้ดี และขอ้ควรปรับปรุง เพ่ือการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรทุกปลายปีการศึกษา  

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

- สถาบนัฯ บริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกาํหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับ

สมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ

ประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค ์  เมื่อจบการฝึกอบรมที่กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กรมการ

แพทยจ์ะเป็นผูก้ารออกประกาศนียบตัรรับรองการการสาํเร็จการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี 

- กรมการแพทยก์าํหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา มีหน้าที่

รับผิดชอบและอาํนาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น

ดา้นการฝึกอบรม  

- สถาบนัฯ มีบุคลากรที่ปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการของการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- สถาบนัฯ มีจาํนวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย ์ และหน่วยงานสนับสนุนดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

ครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ ๑๐) 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีการประเมินสถาบนัฝึกอบรม และมีการประกนัคุณภาพการ

ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี  

๑๓.๑. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฯ จดัให้มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ

ฝึกอบรมภายในอยา่งนอ้ยทุก ๒ ปี (ภาคผนวกที่ ๑๗) 

๑๓.๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฯ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะ 

อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ของ

ราชวิทยาลยั อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี  
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ภาคผนวกที่ ๑ 

เนือ้หาสงัเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวสิัญญีวิทยา 
 

จะตอ้งครอบคลมุเนือ้หา ดงัต่อไปนี ้

I   BASIC SCIENCES ประกอบดว้ย 

1. Anatomy 

1.1. Respiratory system 

1.1.1. Nose 

1.1.2. Pharynx :  subdivisions, innervations 

1.1.3. Larynx 

1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages 

1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis 

1.1.3.3. Differences between infant and adult  

1.1.4. Trachea :  structures and relationships in neck and chest 

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

circulation, microscopic anatomy 

1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles  

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

cardiac conduction system, blood supply of other major organs 

1.3. Nervous system 

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

of  Willis, venous drainage 

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

blood supply 

1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces  

1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions 

1.3.5. Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 
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1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures 

1.3.5.3. vagal reflex pathways 

1.3.6. Carotid and aortic bodies, carotid sinus 

1.4. Musculoskeletal system 

1.4.1. Bone 

1.4.2. Muscle 

1.4.3. Joint 

1.5. Anatomical landmarks 

1.5.1. Neck: cranial nerves, tracheotomy site, cricoid membrane, internal and external 

jugular veins, thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion. 

1.5.2. Chest: pulmonary segments and lobes, cardiac landmarks and auscultation 

sites, subclavian vein, diaphragm. 

1.5.3. Vertebral column, ligaments, spinal cord and related structures. 

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

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

1.7. Anatomy for anesthetic procedures :   

1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 

1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 

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

block, ankle nerve block 

1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

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

2. Physiology 

2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes 

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

constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2  
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2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops 

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

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

breathing  

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

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

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

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

hypoxia  

2.1.5. Blood gas transport :  

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

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

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

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

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  

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

chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and 

innervation, CO2 and O2 response curves 

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

2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia 

2.2. Cardiovascular system 

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

heart sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology 

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

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

measurement limitations, cardiac output and its determinants and regulation, 

mixed venous O2 tension and saturation, myocardial oxygen utilization 
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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 
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2.3.4. Autonomic nervous system 

2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, 

responses, termination of action 

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

responses,  termination of action 

2.3.4.3. Ganglionic transmission 

2.3.4.4. Reflexes:  afferent and efferent limbs 

2.3.5. Pain mechanism and pathway :   

2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons 

2.3.5.2. Peripheral and central sensitization 

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

GABA receptors 

2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission  

2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and 

transmission, influences on pain perception  

2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception 

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems 

2.4.1. Dual blood supply and its regulation 

2.4.2. Metabolic and synthetic functions  

2.4.3. Excretory functions 

2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion 

2.4.5. Liver function tests 

2.5. Renal and Urinary systems 

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

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

angiotensin aldosterone system 

2.5.3. Regulation of acid – base balance  
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2.5.4. Drug excretion 

2.5.5. Renal function tests 

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis 

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

potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  

2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 

2.6.3. Regulation of osmolality 

2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 

2.6.5. Effects of electrolytes imbalance  

2.6.6. Glucose requirement 

2.7. Endocrine system  

2.7.1. Hypothalamus, pituitary  

2.7.2. Thyroid, parathyroid  

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  

2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 

2.8.1. Hematopoiesis 

2.8.2. Coagulation system 

2.9. Temperature Regulation 

2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral 

2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  

2.9.3. Heat production and conservation 

2.9.4. Heat loss : mechanisms 

2.9.5. Body temperature measurement  : sites, gradients 

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 
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3.2.6. Effects on respiratory system 

3.2.7. Effects on neuromuscular function 

3.2.8. Effects on renal function 

3.2.9. Effects on hepatic function 

3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 

3.2.11. MAC : factors affecting MAC 

3.2.12. Biotransformation, toxicity  

3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 

3.2.14. Comparative pharmacodynamics 

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

3.2.16. Drug interactions 

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

benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  

3.3.1. Mechanism of action 

3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.3.3. Effect on central nervous system 

3.3.4. Effect on cardiovascular system 

3.3.5. Effect on respiratory system  

3.3.6. Effect on other organs 

3.3.7. Adverse effects and toxicity 

3.3.8. Indication and Contraindications 

3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist 

3.4. Local anesthetics  

3.4.1. Chemical structures  

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) 
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3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 

3.4.6.1. Central nervous system 

3.4.6.2. Cardiac and respiration  

3.4.6.3. Allergy 

3.4.6.4. Preservatives/additives 

3.4.6.5. Methemoglobinemia   

3.4.6.6. Treatment : general and specific 

3.5. Neuromuscular blocking agents 

3.5.1. Mechanism of action 

3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.5.3. Effect on other organs 

3.5.4. Indications and contraindications 

3.5.5. Prolongation of action, synergism 

3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses 

3.5.7. Antagonism of blockade  

3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase 

3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex 

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

anesthetics, etc) 

3.6. Autonomic drugs  

3.6.1. Sympathetic agents : 

3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  

3.6.1.3. Peripheral and central actions  

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 :  
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3.6.2.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 

3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

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

systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 

3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.7.3. Effect on other organs 

3.7.4. Adverse effects and toxicity 

3.7.5. Drug interaction 

3.7.6. Indication and Contraindications 

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

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

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

mixed antihistamines  

3.8.1. Mechanism of action 

3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.8.3. Effect on other organs 

3.8.4. Adverse effects and toxicity 

3.8.5. Drug interaction 

3.8.6. Indications and contraindications 

3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence 

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 
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3.9.4. Adverse effects and toxicity 

3.9.5. Drug interaction 

3.9.6. Indications and contraindications 

3.10. Diuretics   

3.10.1. Mechanism of action 

3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

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

3.10.4. Adverse effects and toxicity 

3.10.5. Drug interaction 

3.10.6. Indications and contraindications 

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

vasopressin, insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors 

3.11.1. Mechanism of action 

3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.11.3. Effect on other organs  

3.11.4. Adverse effects and toxicity 

3.11.5. Drug interaction 

3.11.6. Indication and contraindications 

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

3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs  

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics 

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 
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4.2. Fluid mechanics:  

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

4.2.1.1. Factors affecting flow  

4.2.1.2. Flow meters and rotameter 

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

echocardiography 

4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  

4.2.2.1. Diffusion of gases  

4.2.2.2. Solubility coefficients 

4.2.2.3. Relative and absolute humidity 

4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure 

4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law  

4.2.3.2. Charles' law 

4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure 

4.2.3.4. Avogadro's hypothesis 

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop) 

5. Biochemistry 

5.1. Normal body metabolism 

5.1.1. Carbohydrates :  

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

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

glucagon, epinephrine),   

5.1.1.3. Effect of stress 

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

5.1.2.2.  Cyclic AMP function 

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol 

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

II  CLINICAL SCIENCES ประกอบดว้ย 

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; pressure-

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

high frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), 

synchronized IMV, pressure support, airway pressure release 

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

biphasic positive airway pressure (BIPAP), others  

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

inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static 

compliance,  

2.1.1.3 Maintenance  

2.1.1.4 Preanesthetic checklists  

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

vapors             

2.1.1.6 Fail safe and other safety features  

2.1.1.7 Waste gas evacuation systems 

2.1.1.8 Complications 

2.1.1.9 Vaporizer types  

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

medical air supply system  

2.1.1.11 Breathing system  

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 
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2.1.1.11.3 Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir 

bag,    bacterial filter, mask, endotracheal tube, unidirectional 

valves, relief valve, CO2 absorption (principles, canisters, 

efficiency)   

2.1.1.11.4 Pediatric adaptation 

2.1.1.11.5 Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME) 

2.1.1.12 Techniques 

2.1.1.12.1 Principle of low flow anesthesia 

2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 

2.2.1 Techniques  

2.2.2 Risks and complications 

2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 

2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

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

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

3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal  

3.2 Peripheral nerve block  

3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block  

3.2.2 Lower extremities :  femoral block, ankle block 

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

nerve block, ilioinguinal / iliohypogastric nerve block, etc. 

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

block 

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others : combined techniques 

4. Fluid management 

4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  
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4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and disposition  

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

directed therapy) 

4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 

4.3 Patient blood management 

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

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

normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s 

witness 

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  
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7.2 Central and peripheral nervous system 

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 

7.2.2 Intracranial pressure 

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

oximetry, jugular bulb oximetry 

7.2.4 Neuromuscular 

7.2.5 Wake up test 

7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic 

7.3.1 ECG 

7.3.2 BP 

7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP 

7.3.4 Cardiac output 

7.3.5 Volume assessment  

7.3.6 Perioperative echocardiography 

7.4 Respiratory monitoring 

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

7.4.2 Ventilation : end-tidal CO2 

7.4.3 Spirometry : pressure-volume loop, flow-volume loop 

7.4.4 Compliance: static vs dynamic 

7.4.5 Arterial blood gas interpretation             

7.5 Temperature monitoring 

7.5.1 Site : core vs peripheral 

7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings 

8. Special Techniques   

8.1 Deliberate hypotension :  

8.1.1 Indications/contraindications 

8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation) 

8.1.3 complications 
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8.2 Deliberate hypothermia: 

8.2.1 Indications/contraindications 

8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming) 

8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)  

8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care 

8.4 High altitude anesthesia 

9. Postoperative care :  

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

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

benefits), non-pharmacologic  

9.3 Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.  

9.3.1 Airway and respiratory system 

9.3.2 Cardiovascular system. 

9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke 

9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria 

9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic 

9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering 

9.3.7 Nausea and vomiting 

9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment 

9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns 

10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 

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.  
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10.4 Post-resuscitation care 

10.5 Complications of therapy and management  

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

- Pathophysiology 

- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations) 

- Preoperative risk assessment & optimization 

- Anesthetic considerations & management  

- Postoperative care 

11.1 Respiratory system 

11.1.1 Obstructive disease 

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

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

body 

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

bronchiectasis, cystic fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease 

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

11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma 

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

bronchopulmonary dysplasia  

11.1.2.4 Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion 

11.1.2.5 Others:  pain, abdominal distention, etc.  

11.2 Cardiovascular system 

11.2.1 Ischemic heart disease 

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 

11.2.10.1 Carotid endarterectomy 

11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR) 

11.2.10.3 Arterial occlusive disease  

11.2.11 Pulmonary embolism  

11.3 Central nervous system, peripheral nervous system 

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

11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  

11.3.3 Congenital 

11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations, 

11.3.5 Epilepsy 

11.3.6 Awake craniotomy 

11.3.7 Interventional neuroradiology,  

11.3.8 Increased intracranial pressure 

11.3.9 Fluid management 

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 

11.7.1 Disease of the blood 
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11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms 

11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary 

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

anticoagulant and antagonists) 

11.7.1.4 Hemoglobinopathies 

11.8 Neuromuscular diseases 

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

Barre Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease 

11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 

11.8.3 Myasthenic syndromes :  

11.8.3.1 Myasthenia gravis 

11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome  

11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes  

11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita, 

hyperkalemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, potassium-

aggravated myotonia, hypokalemic periodic paralysis 

11.9 Genetic disease :  

11.9.1 Malignant hyperthermia 

11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc. 

11.9.3 G6PD deficiency 

11.9.4 Porphyria 

11.9.5 Others. 

11.10 Miscellaneous  

11.10.1  Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides. 

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES 

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

12.1.1 Donors :  

12.1.1.1 Cadaveric and living 
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12.1.1.2 Selection of donors  

12.1.1.3 Care of organ donors 

12.1.2 Perioperative care of recipients 

12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc. 

12.2 Pain : acute, chronic 

12.2.1 Pain taxonomy. 

12.2.2 Mechanism-based approach 

12.2.2.1 Nociceptive pain 

12.2.2.2 Neuropathic pain 

12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain 

12.2.3 Pain assessment 

12.2.4 Common pain problems 

12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain 

12.2.4.2 Cancer-related pain 

12.2.4.3 Chronic non-cancer pain 

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

neuralgia 

12.2.4.3.2 Visceral pain 

12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes 

(CRPS) 

12.2.4.3.4 Other somatic pain :  myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy 

12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain 

12.2.4.4 Pain in palliative care. 

12.2.5 Pain management  : 

12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices 

12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment 

12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management 
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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 

12.5.2 Assessment of the fetus 
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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 
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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 
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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. 
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12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, 

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

anesthesia. 

12.17 Anesthesia in remote areas :  

12.17.1 Dental procedures 

12.17.2 Endoscopic procedures 

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

therapy, etc. 

12.17.4 Electroconvulsive therapy 

12.17.5 Cardiac intervention. 

12.18 Management of critically ill patients in intensive care units 

12.18.1 Shock states 

12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology 

12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection 

12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome 

12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome 

12.18.2 Respiratory care 

12.18.2.1 Acute respiratory failure 

12.18.2.1.1 Management of respiratory failure 

12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy 

12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and toxicity, 

tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory drugs 

12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and 

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

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

12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome 

12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation 
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12.18.3 Anesthesia for critically ill patients 

12.18.4 Nutrition and metabolic control 

12.18.5 Renal replacement therapies 

12.18.6 Critical care protocol 

12.18.7 Infection control 

12.18.7.1 Catheter sepsis 

12.18.7.2 Nosocomial infection 

12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, 

antimicrobial resistance 

12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking 

12.18.9 Patient transportation 

12.18.10 Severity assessment : APACHE score 

13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS) 

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

authority and assertiveness 

13.1.1 Assessing capabilities 

13.1.2 Supporting others 

13.2 Task management 

13.2.1 Planning and preparing 

13.2.2 Prioritizing 

13.2.3 Providing and maintaining standards 

13.2.4 Identifying and utilizing resources 

13.3 Situation awareness 

13.3.1 Gathering information 

13.3.2 Recognizing and understanding 

13.3.3 Anticipating 

13.4 Decision making and evidence-based practices 

13.4.1 Identifying options 
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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 ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

14.6 Continuous professional development  

15. Quality and safety          

15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP 

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

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

event, sentinel event) 

15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices 

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

risk management 

15.5 Quality and safety culture 

15.5.1 No blame, no shame culture 

15.5.2 Supporting system 

15.6 Environment and occupational safety 
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15.6.1 Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, 

universal precautions and isolation precautions 

15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, 

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

pollution 

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

hepatitis, pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury 

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

misuse of O2 cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), 

macro and micro current hazards, safety regulations, lasers 

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

impairment, physician burnout   

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance 

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

18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing    
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ภาคผนวกที่ ๒ 

Clinical skills and Procedural skills in anesthesia 

4.1 Clinical skills in General (non-subspecialty) 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  อปุกรณ ์โรคประจาํตวัผูป่้วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือ ม ี 

                   ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  อปุกรณ ์โรคประจาํตวัผูป่้วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผ่าตดั และ / หรือ มีความสาํคญั ท่ี  

                   นอ้ยกว่าระดบั  ๑  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓  อปุกรณ ์โรคประจาํตวัผูป่้วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํ   

                   บา้นอาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคประจาํตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Cardiovascular diseases    

- Hypertension    

- Coronary artery diseases: anticoagulant, 

S/P stent 
 

  

- Common congenital heart diseases: ASD, 

VSD, TOF  
 

  

- Complex congenital heart diseases: S/P 

Fontan's operation, single ventricle, TGA 
 

 
 

- Valvular heart disease    

- Cardiomyopathy    

- Arrhythmias    

- Aneurysm    

- Congestive heart failure    

- Others; heart transplanted patient    

Respiratory diseases  

- COPD, Asthma    
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โรคประจาํตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Upper respiratory tract infection    

- Lower respiratory tract infection  

(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.) 
   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, 

amyotrophic lateral sclerosis,  
   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia 

gravis 
   

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection, peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, 

thrombocytopenia, thrombophilia 
   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper / hypothyroid    
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โรคประจาํตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    

Aging     

Full stomach    

 

อุปกรณ ์ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     

Airway management    

Anesthetic machine and circuit    

Monitoring during anesthesia: general (RCAT 

standard) 
   

Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    

- Electrophysiologic monitoring    

- Transesophagel echocardiography    

- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with / without 

cardiac output 
   

- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    

Cardiac arrest    
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อุปกรณ ์ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Patient blood management 

a. Preoperative blood donation 

b. Acute normovolemic hemodilution 

c. Controlled hypotension 

d. Intraoperative blood salvage 

   

Fluid-electrolyte acid base management    

Local anesthetic systemic toxicity    

Laryngospasm and sequelae    

Oxygen therapy    

Occupational hazards    

Malignant hyperthermia    

Autonomic hyperreflexia    

Temperature management    

Allergic/anaphylaxis reaction    

Postoperative pain management    

Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    

 

ชนิดการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Surface operation (e.g. mastectomy, skin 

graft, hernia repair, etc) 
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ชนิดการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Intraabdominal surgery    

Hepatobiliary surgery    

Liver transplantation    

Laparoscopic surgery    

Bariatric surgery    

Extremity revascularization    

Organ procurement    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Face mask ventilation    

Supraglottic devices (e.g. LMA)    

Intubation     

- Conventional (e.g. under anesthesia, 

awake) 
   

- Fiberoptic     

- Video laryngoscope    

- Manual-in-line stabilization    

- Awake intubation    

- Blind nasal    

Percutaneous tracheostomy    

Emergency cricothyrotomy    

Arterial line    

Central venous pressure     



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

- 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    

Transversus abdominis plane block    

Cervical plexus    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

- Bier's block    

Ultrasound-guided RA and central venous 

access 
   

One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    

 

 

 

 
 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี   

               ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

               ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่ ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

               อาจดแูลรกัษาได ้ 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal 

delivery, vaginal birth after cesarean delivery (VBAC) 
   

Anesthesia for cesarean delivery    

Anesthetic management in complicated obstetrics    

Anesthetic management of the parturient with 

coexisting disorders 
   

Risks, strategies and management of anesthetic and 

obstetric-related complications 
   

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    

Anesthetic considerations for  fetal surgery, EXIT, 

OOPS procedures 
   

Anesthetic considerations for non-obstetric surgery    

Anesthetic considerations for hysteroscopy    

Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: 

TLVH 
   

Anesthetic considerations for tubal sterilization    

Molar pregnancy    

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)     
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Airway management in pregnancy    

Painless labor (epidural block)    

Left uterine displacement    

Combined spinal-epidural (CSE) 

anesthesia 
   

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia  

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือม ี

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่ ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

                อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Tourniquet management    

Compartment syndrome    

Bone cement    

Arthroscopic surgery    

Spine surgery    

Fat embolism syndrome    

Pediatric orthopedic surgery    

 

 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Advanced trauma life support    

Multiple trauma    

Burn     

C-spine injury    

Massive hemorrhage/shock    

Mass casualty    

Near drowning    
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได้  (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Rapid infusion system    

Intubation with manual-in-line stabilization    

Intercostal drainage system    

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 
เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  1  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือม ี

               ความสาํคญัซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  2  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  1  และมี   

               ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  3  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

               อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    

Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    

Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    

Laparoscopic or Robotic surgery 

(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy) 
 

  

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

posterior urethral valve, etc) 
 

  

Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier 

gangrene, etc) 
 

  

Pheochromocytoma    

Adrenal gland tumor    

Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    

Kidney transplantation (Donors / Recipients)    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Shock wave lithotripsy    

Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney 

function, ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate 

secretion of ADH) 

   

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได้  (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Kidney position    

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery 
เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี    

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑ และมี  

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น  

                อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Post-tonsillectomy bleeding    

Laser in airway surgery, airway fire    

Upper airway obstruction : tongue cancer    

Obstructive sleep apnea    

Otitis media    

Tympanoplasty    

Functional endoscopic sinus surgery    

Tracheal stenosis    

Laryngeal trauma    

Thyroid storm    

Ludwig, parapharyngeal abscess    

Airway tumor    

Foreign body in airway    

Parotid surgery    
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โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Retinal surgery    

Penetrating eye injury    

Retinoblastoma     

Retinopathy of prematurity    

Strabismus surgery    

Glaucoma     

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดบัที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หตัถการวิสญัญี หตัถการระดบั ๑ หตัถการระดบั ๒ หตัถการระดบั ๓ 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised airway    

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR 
เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่ ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

                อาจดแูลรกัษาได ้ 

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. หตัถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Level of sedation    
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  1  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือม ี

               ความสาํคญัซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  2  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  1  และมี   

               ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  3  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น 

               อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

TIVA, MAC    

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. โรคประจาํตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด 

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือม ี

               ความสาํคญัซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น 

                อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative rupture    

- Arteriovenous malformation    

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    

Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    

Surgery for abnormal movement    

Interventional neuroradiology    

 

II. หตัถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Scalp block    

Transcranial Doppler ultrasonography    

Cerebral oximetry    

Precordial Doppler       

Jugular venous saturation    

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑   โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ/ หรือมี   

                    ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒   โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี  

                    ความสาํคญัซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓   โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

                 อาจดแูลรกัษาได ้

โรคประจาํตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี 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    
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โรคประจาํตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Congenital diaphragmatic hernia    

Tracheoesophageal fistula    

Pyloric stenosis    

Necrotizing enterocolitis    

Retinopathy of prematurity    

Strabismus & muscle correction    

Adenotonsillectomy    

Tympanoplasty    

Craniotomy    

Thoracotomy    

Endoscopic surgery    

Frenulotomy (tongue tie)    

Muscle biopsy    

Upper abdominal surgery    

Lower abdominal surgery    

Groin, perineal and anorectal surgery    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Inhalation induction    

Mask ventilation    

Under mask technique    

Endotracheal intubation in infant and 

children 
   



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Endotracheal intubation in neonate    

LMA in pediatric patients    

Fiberoptic intubation in pediatric patients    

Ventilator setting in neonate and infant    

Peripheral nerve block    

- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve 

block 
   

- Penile block    

- Brachial block    

Caudal block    

Lumbar epidural block    
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4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia 
เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

 ระดับที่ ๑   โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี

ความสาํคญัซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น 

                อาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Extracorporeal circulation    

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

ECMO, etc) 

 
  

Anesthesia for  

- Atrial or ventricular septal defect repair    

- Patent ductus arteriosus ligation or division    

- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt, 

other shunts 
   

- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of Fallot, 

tricuspid atresia, etc) 
   

- Valvular heart surgery    

- Coronary artery bypass graft surgery (on pump 

or off pump) 
   

- Cardiac / lung transplantation    

- Abdominal aortic aneurysmal repair    

- Thoracic endovascular aneurysmal repair    

- Cardiac implantable electronic devices    

- Electrophysiology study with or without ablation    

- Mediastinal mass biopsy or removal    



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

- Mediastinoscope    

- Lung (open or video assisted thoracoscopic 

surgery) 
   

- Chest wall and pleural surgery    

- Bronchopleural fistula    

- Tracheal surgery    

- Lung lavage    

- Postoperative pain therapy after lung surgery    

- Cardiac catheterization    

- Cardioversion    

- Bronchial stent    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง   

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้  (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได้  (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Thoracic epidural analgesia    

Transesophageal echocardiography    

One-lung ventilation (double lumen)    

One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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4.11 Clinical skills in Critical care 
เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือมี    

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑  และมี   

                ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่ ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้น   

                อาจดแูลรกัษาได ้

  

โรคประจาํตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Approaches of emergency situations  

(diagnosis, treatment) 
   

- Shock states     

- Myocardial ischemia / infarction    

- Heart failure (systolic / diastolic)    

- Common cardiac dysrhythmias    

- Respiratory failure    

ARDS (acute respiratory distress syndrome)    

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

DM & Glucose control    

Thyroid/parathyroid disorders     

Adrenal disorders      

Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis    

TIA (transient ischemic attack) / Stroke     

Hypoxic-ischemic encephalopathy     

Anemia    

Hemostasis / Massive transfusion    

Coagulation disorders (hemophilia, 

thrombocytopenia / thrombophilia, DIC, ….etc)  
   



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

โรคประจาํตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Prevention & management common infection (HAP, 

VAP, CABSI, UTI etc.) 
   

Antibiotics      

Fluid & electrolytes management    

Transfusion management    

Nutrition management & metabolic support     

Pain & sedation management    

ACLS / Post-resuscitation care    

End of life care     

Brain death / organ donor     

Interpretation of hemodynamic parameters      

- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring    

- TTE     

- IABP , ECMO      

Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG, 

PFT,…etc )  
   

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านต้องทาํได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านควรทาํได้ (ทาํภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทยป์ระจาํบ้านอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือได้เห็น) 

 

หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Hemodynamics    

- Arterial line     

- Central venous line     

- Pulmonary artery catheter     

- PICC line       
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หัตถการ หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

- 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     
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4.12 Clinical skills in Chronic pain 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจาํบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาํหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  ๑  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบ่อย  และ / หรือม ี

                   ความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นต้องดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๒  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั  ๑    

                   และมีความสาํคญั ซึ่งแพทยป์ระจาํบา้นควรดแูลรกัษาได ้

ระดับที่  ๓  โรคประจาํตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น  ซึ่งแพทยป์ระจาํ  

                   บา้นอาจดแูลรกัษาได ้ 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Cancer pain    

Neuropathic pain    

Chronic musculoskeletal pain    

Chronic visceral pain    

Chronic ischemic pain    

Headache    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการทาํหตัถการต่าง ๆ  

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู ้ ดงันี ้

ระดับที่ ๑  หตัถการท่ีแพทยป์ระจาํบา้นต้องทาํได้ดว้ยตนเอง     

ระดับที่ ๒  หตัถการท่ีแพทยป์ระจาํบา้นควรทาํได้ (ทาํภายใตก้ารดแูลของผูเ้ชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หตัถการท่ีแพทยป์ระจาํบา้นอาจทาํได ้ (ช่วยทาํหรือไดเ้ห็น) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    

Sympathetic block    
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 

Brachial plexus analgesia    

Spinal analgesia    

Epidural analgesia    

Patient controlled analgesia    

Intravenous lidocaine infusion    

Acupuncture     

Transcutaneous electrical nerve 

stimulation 
   

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 

ระดบัท่ี ๑  การประเมินหรือดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจาํบา้นทาํด้วยตนเอง 

ระดบัท่ี ๒  การประเมินและดแูลรกัษาท่ีมีแพทยป์ระจาํบา้นควรมีโอกาสไดท้าํด้วยตนเองหรือช่วยทาํ 

ระดบัท่ี ๓  การประเมินและดแูลรกัษาท่ีแพทยป์ระจาํบา้นควรมีประสบการณช์่วยทาํ  หรือเคยเห็น 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

ซกัประวติัผูป่้วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดดา้นคณุภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงบัปวด    

สั่งการรกัษาโดยใชย้าท่ีใชบ้่อย    

พิจารณาส่งต่อการรกัษาไดถ้กูตอ้ง    

ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยและญาติ    

ประสานงานและปรกึษากบัผูร้ว่มการรกัษาสาขา

อื่นไดเ้หมาะสม 
   

เขียนแบบฟอรม์ส่งปรกึษาไดถ้กูตอ้ง    

แสดงพฤติกรรมและความรบัผิดชอบในการดแูล

ผูป่้วยอย่างต่อเน่ืองและมีคณุธรรม 
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ภาคผนวกที่ ๓ 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 
 

Entrusable Professional Activity in Anesthesia 

1. Provide preanesthetic evaluation and preparation 

2. Provide plan and conduct of anesthesia 

3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments 

4. Provide intra and post anesthetic care 

5. Manage airway 

6. Demonstrate technical skills 

7. Manage crisis situation   

8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications  

9. Demonstrate communication and team working skills 

10. Demonstrate professionalism and non-technical skills 

 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

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

1.1. DOP Spinal block 

1.2. DOP Endotracheal intubation 

1.3. DOP Rapid sequence induction 

1.4. DOP Central venous catheterization (IJV) 

1.5. DOP Arterial line cannulation 

1.6. DOP Lumbar epidural block 

1.7. DOP Brachial plexus block 

1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation 

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

2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures 

2.2. Basic GA ETT 

2.3. Basic GA under mask        

2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 

2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery  
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2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery  

2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery       

2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 

2.9. Anesthesia for pediatric 

2.10. Intracranial surgery 

2.11. Anesthesia for airway procedure 

2.12. Painless labor 

2.13. Anesthesia for neonatal / infant surgery 

2.14. Anesthesia for open cardiac surgery 

2.15. Thoracic anesthesia 

2.16. Acute postoperative pain : PCA 

2.17. Cancer pain / neuropathic pain 
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA 

 

Selection for 

assessment of 

clinical skills 

and EPA 

EPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 • • • •  • • • • • 

2 • • • • • • • • • • 
3 • • • • • • • • • • 
4 • • • • • • • • • • 
5 • • • • • • • • • • 

6 • • • • • • • • • • 

7 • • • • • • • • • • 

8 • • • • • • • • • • 
9 • • • • • • • • • • 

10 • • • • • • • • • • 

11 • • • • • • • • • • 

12 • • • • • • • • • • 

13 • • • • • • • • • • 

14 • • • • • • • • • • 

15 • • • • • • • • • • 

16  • • •  • • • • • 

17  • • •  •  • • • 
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA 
 

      R1 R2 R3 

As
se

ss
m

en
t o

f C
lin

ic
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lls
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nd
 E

nt
ru

st
ab

le
 

pr
of

es
si
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al

 a
ct

iv
ity

 (
EP

A)
 

1 Basic RA L4 #1     
2 Basic GA ETT L4 #2     
3 Basic GA under mask L4 #1   
4 Complicated surgery   L4 #1   
5 Basic OB GA    L4 #1   
6 Basic OB RA   L4 #1 

7 Complicated OB    L4 #1 

8 GA supraglotic device   L4 #1 
9 Pediatrics   L4 #1 

10 Intracranial surgery   L4 #1 

11 Airway procedure   L4 #1 

12 Painless labor   L4 #1 

13 Neonate/infant   L3 #1 

14 Simple open cardiac surgery     L3 #1 

15 Thoracic surgery     L4 #1 

16 Acute pain     L4 #1 

17 Cancer/neuropathic pain     L3 #1 

D
ir

ec
t o

bs
er

ve
  

p r
oc

ed
ur

al
 s

ki
lls

 (
D

O
P)

 1 Spinal Block S4 #1     
2 ETT S4 #2     
3 RSI S4 #1     
4 Central venous catheterization    S4 #1   
5 Arterial line cannulation   S4 #1   
6 Lumbar epidural   S4 #1   
7 Brachial plexus block   S4 #1 

8 Fiberoptic assissted intubation   S4 #1 
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DOPS 1 Spinal block เมือ่สิน้สดุ 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน .................................................................. 
 

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

Spinal block ไม่ทาํ/ทาํไม่ถูก 
ทาํถูก

บางส่วน 
ทาํถูกต้อง

ครบถ้วน 

ทาํถูกต้องครบถ้วน

และคล่องแคล่ว 

1. การเตรียมอุปกรณ ์       

1.1 เตรียมอุปกรณช์่วยหายใจ        

1.2 Spinal set, needle, syringe นํา้ยาทาํความสะอาด        

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor        

2. การเตรียมผูป่้วย        

2.1 ตรวจสอบอตัราไหลเวียนของนํา้เกลือใหมี้ความเหมาะสม        

2.2 อธิบายผูป่้วยใหเ้ขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการทาํหตัถการ        

2.3 Monitoring        

2.4 Position        

3. เทคนิคการ block        

3.1 Sterile technique        

3.2 ขัน้ตอนถูกตอ้ง        

3.3 ทดสอบระดบัการชา        

4. ทราบ complications        

4.1 บอก complication ได,้ รูว้ธีิการแกไ้ข, วิธีปอ้งการและรกัษา        

 บนัทึกคาํแนะนาํเพิ่มเติม 

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

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

ผลการประเมินทกัษะการทาํหตัการ        ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารยผู้์ประเมิน................................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทาํถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณเ์ท่านัน้ 

2 = สามารถใหป้ฏิบตัิกิจกรรมนัน้ไดภ้ายใตก้ารกาํกับดแูลอย่างเต็มที่  

3 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องภายใตก้ารกาํกับดแูล 

4 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องโดยไม่ตอ้งกาํกับดแูล 

5 = อาจใหก้าํกับดแูลผูอ้ื่นปฏิบตัิได ้
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DOPS 2 Endotracheal intubation   เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 2 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน .....................................................  วันที่............................................................. 

Endotracheal tube intubation ไม่ทาํ/ทาํไม่ถูก 
ทาํถูก

บางส่วน 

ทาํถูกต้อง

ครบถ้วน 

ทาํถูกต้องครบถ้วน

และคล่องแคล่ว 

1. การเตรียมอุปกรณ ์        

1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่รั่ว        

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ        

1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่รั่ว, เตรียม stylet ใส่ในท่อหายใจ 

โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตดัปลายงอเป็นรูปตวั J 
  

 
    

1.4 สายและเคร่ืองดดูเสมหะพรอ้มใชง้าน     

1.5 อุปกรณเ์ปิดทางเดินหายใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway     

2. การเตรียมผูป่้วย        

2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position        

2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทัง้ปากและจมกู, ไม่กดตา และ alar nasi        

2.3 ช่วยหายใจดว้ย mask ได ้(chest movement) ด,ี O2 saturation ไม่ลดลง, 

ช่วยหายใจ 3 นาท ี
  

 
    

3. เปิดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดยไม่มี 

trauma, ปัดลิน้ไดห้มด ปลาย blade อยู่บริเวณ vallecula  ยก blade upward และ 

forward โดยไม่ใชฟั้น เป็น fulcrum 

  

 

    

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

5. ตรวจสอบตาํแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจทีท่รวงอกส่วนบน 2 ขา้ง

เท่ากัน  และฟัง epigastrium ตอ้งไม่ไดย้ินเสียงลมเขา้กระเพาะ 
  

 
    

6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที ่airway pressure ประมาณ 30 

ซม.นํา้ แลว้ไม่รั่ว 
  

 
    

7. ยดึท่อหายใจ โดยใช ้plaster 2 เสน้ ติดเหนือริมฝีปากบนและล่าง ใหด้า้นเหนียว

ของ plaster ตอ้งพนัรอบ ET  
  

 
    

 บนัทึกคาํแนะนาํเพิ่มเติม 

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

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

ผลการประเมินทกัษะการทาํหตัการ    ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารยผู้์ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต)์  * ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทาํถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณเ์ท่านัน้ 

2 = สามารถใหป้ฏิบตัิกิจกรรมนัน้ไดภ้ายใตก้ารกาํกับดแูล

อย่างเต็มที่  

3 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องภายใตก้ารกาํกับดแูล 

4 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องโดยไม่ตอ้งกาํกับดแูล 

5 = อาจใหก้าํกับดแูลผูอ้ื่นปฏิบตัิได ้
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DOPS 3 RSI    เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน ..................................................... วันที่......................................................  

Rapid sequence induction 
ไม่ทาํ/ทาํไม่

ถูก 

ทาํถูก

บางส่วน 

ทาํถูกต้อง

ครบถ้วน 

ทาํถูกต้องครบถ้วน

และคล่องแคล่ว 

1. เตรียมอุปกรณ ์        

1.1 Anesthetic machine and breathing circuit        

1.2 Suction catheter and machine พรอ้มใช ้        

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

forceps 
      

 

1.4 เช็คเตียงพรอ้มสาํหรบัหวัตํ่า         

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

ทัง้ชนิด และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว 
      

 

3. อธิบายผูป่้วยถงึ procedure        

4. จดัท่าผูป่้วยถูกตอ้งเหมาะสม        

5. Preoxygenation ถูกตอ้งเหมาะสม        

6. Cricoid pressure กดถูกตาํแหนง่ หลงัจากผูป่้วยหลบั (optional)        

7. Induction and intubation        

7.1 Blow cuff ทนัทีเม่ือใส่ ETT เสร็จ        

7.2 เช็คตาํแหน่ง ETT        

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลงัจาก confirm ตาํแหน่ง ETT แลว้         

  

บนัทึกคาํแนะนาํเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทกัษะการทาํหตัถการ      ผ่าน*      ไม่ผ่าน 

อาจารยผู้์ประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทาํถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณเ์ท่านัน้ 

2 = สามารถใหป้ฏิบตัิกิจกรรมนัน้ไดภ้ายใตก้ารกาํกับดแูลอย่างเต็มที่  

3 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องภายใตก้ารกาํกับดแูล 

4 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องโดยไม่ตอ้งกาํกับดแูล 

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

 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 

 6. Lumbar epidural block DOPS 7, 8 เม่ือสิน้สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง

น้อยระดับ 4 : 1 คร้ัง 

DOPS 4, 5, 6 เม่ือสิน้สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง

น้อยระดับ 4 : 1 คร้ัง 

 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน.................................................      วันที่....................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ทาํ/ทาํไม่

ถูก 

ทาํถูกบางส่วน 
ทาํถูกต้อง

ครบถ้วน 

ทาํถูกต้องครบถ้วน

และคล่องแคล่ว 

1. ก่อนทาํหตัถการ     

- ทราบขอ้บ่งชี ้ตาํแหน่ง ขัน้ตอน     

- ทราบภาวะแทรกซอ้นและการแกไ้ข     

- สามารถเตรียมผูป่้วยสาํหรบัทาํหตัถการไดเ้หมาะสม      

- สามารถเตรียมยา อุปกรณ ์การจดัท่า monitoring     

2. ระหว่างการทาํหตัถการ     

- เทคนิคปลอดเชือ้     

- ความสามารถในการทาํหตัถการ     

- ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้น

ระหว่างทาํหตัถการ 

    

3. ภายหลงัหตัถการ     

- สามารถจดัการอุปกรณเ์พื่อใหใ้ชง้านได ้     

- การดแูลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น     

4. ทกัษะในการส่ือสารกับ     

- ผูป่้วย      

- ผูร่้วมงาน     

5. Professionalism      

- ขอความยินยอมผูป่้วย     

- ตระหนกัถึงสถานการณ ์     

- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     

บนัทึกคาํแนะนาํเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

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

ผลการประเมินทกัษะการทาํหตัการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารยผู้์ประเมิน................................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทาํถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณเ์ท่านัน้ 

2 = สามารถใหป้ฏิบตัิกิจกรรมนัน้ไดภ้ายใตก้ารกาํกับดแูลอย่างเต็มที่  

3 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องภายใตก้ารกาํกับดแูล 

4 = สามารถใหป้ฏิบตัิงานไดเ้องโดยไม่ตอ้งกาํกับดแูล 

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

 เมื่อสิน้สดุ 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

 ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน.................................................................. วันที่...................................  

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผ่าตดั   EPA 1  

� 1 ประวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  

� 2 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น  

� 3 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผ่าตดั
และการระงบั     
        ความรูสึ้กได ้แต่ไม่ครบถว้น 

� 4 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทกุดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย กอ่นผ่าตดั  EPA 1 

� 1 พบจดุบกพรอ่งท่ีสาํคญัในการเตรียมผูป่้วย 

� 2 พบจดุบกพรอ่งเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 

� 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มสาํหรบัการผ่าตดัไดดี้  

3. ทราบขอ้ดีขอ้เสียของการทาํ spinal anesthesia     EPA 2 

� 1 ไม่ทราบว่าควรใชอ้ะไร  

� 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตผุลท่ีเลือก  

� 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  

� 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว ้

4.การเตรียมอปุกรณแ์ละยา สาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก   EPA 3  

� 1 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีสาํคญั ทาํใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 

� 2 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 

� 3 มีอปุกรณแ์ละยาครบตามมาตรฐาน 

� 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มอีปุกรณแ์ละยาเพ่ิม สาํหรบัแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5 ระดบัการชา (anesthetic level)  EPA 4,6 

� 1 ไม่ทราบ anesthetic level 

� 2 ทราบ anesthetic level   
� 3 ทราบ anesthetic level และแกไ้ขปัญหาถกูตอ้งเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม 

6. การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทาํ spinal anesthesia   EPA 4,6,8 

� 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
� 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ แต่แกปั้ญหาไม่ได ้หรือแกไ้ม่ถกูตอ้ง 

� 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้ง 

7. การวางแผนดแูลผูป่้วยหลงัผ่าตัด  EPA 4,6,8 

� 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

� 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

� 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

8.  ส่งต่อขอ้มลูท่ี PACU EPA 4,9 

� 1 ส่งต่อขอ้มลูไดอ้ย่างไม่เป็นระบบ 
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� 2 สามารถส่งต่อขอ้มลูได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

� 3 สามารถส่งต่อขอ้มลูท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พรอ้มบอกภาวะท่ีตอ้งเฝา้ระวงัต่อเน่ือง 

9. สามารถลาํดบัความสาํคญักอ่นหลงั    EPA 6,7,10 

� 1ไม่สามารถลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั 

� 2 ลาํดบัความสาํคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรบัปรุง 

� 3 สามารถลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัไดดี้ 

10. การส่ือสารกบัผูป่้วย  EPA 9 

� 1ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

� 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

� 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

� 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

11. การส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน    EPA 9,10 

� 1ไม่ส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน 

� 2 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานแต่ขอ้มลูไม่ชดัเจน 

� 3 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

� 4 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดช้ดัเจนและถกูตอ้งตลอดเวลา 

12. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้  EPA 7 

� 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

� 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

� 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 

� 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ี
เหมาะสม 

� 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

13. ความรบัผิดชอบ: งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 

� 1 ไม่รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

� 2 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายไดบ้างส่วน 

� 3 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อื่นปฏิบัติได้ 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

 ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน............................................................................(ลายเซน็ต)์. 

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

Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT  เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 2 ครัง้

Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เม่ือสิน้สดุ 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน................................................................ วันที่.............................................. 

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผ่าตดั EPA 1  
� 1 ประวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  
� 2 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น  
� 3 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผ่าตดั
และการระงบัความรูสึ้กได ้แต่ไมค่รบถว้น 
� 4 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทกุดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย กอ่นผ่าตดั  EPA 1  
� 1 พบจดุบกพรอ่งท่ีสาํคญัในการเตรียมผูป่้วย 
� 2 พบจดุบกพรอ่งเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
� 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มสาํหรบัการผ่าตดัไดดี้  

3. Choice of anesthesia            EPA 2  
� 1 ไม่ทราบว่าควรใชอ้ะไร  
� 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตผุลท่ีเลือก  
� 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
� 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว ้

4.การเตรียมอปุกรณแ์ละยา สาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3  
� 1 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีสาํคญั ทาํใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
� 2 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
� 3 มีอปุกรณแ์ละยาครบตามมาตรฐาน 
� 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณแ์ละยาเพ่ิม สาํหรบัแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5 การใหย้าระงบัความรูสึ้กในช่วง Induction    EPA 2,4,6 
� 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
� 2 ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม  
� 3 สั่งยาไดเ้หมาะสม  

6 การเปิดทางเดินหายใจ ในชว่ง Induction   EPA 4,5,6 
� 1 open airway ไม่ได ้ 
� 2 open airway ไดบ้างส่วนแต่ยงัไม่โล่ง 
� 3 open airway ไดดี้ ในรายท่ีไม่ยาก 
� 4 สามารถ open airway ไดดี้ แมใ้นรายท่ียาก 

7 การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation  EPA 4,6 
� 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
� 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
� 3 สามารถปรบัยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 
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8 การดแูลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)  EPA 4,6,7,8 
� 1 ทาํงานไม่ถกูขัน้ตอน ผิดพลาดในจดุท่ีสาํคัญ 
� 2 ทาํงานผิดพลาดบา้งในบางจดุ 
� 3 ทาํงานไดร้าบร่ืนทกุขัน้ตอน 
� 4 ทาํงานไดร้าบร่ืนทกุขัน้ตอน ทราบปัญหาท่ี อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

9. การใหส้ารนํา้ระหว่างการผ่าตดั EPA 4,6 

� 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รูข้อ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงัของสารนํา้ท่ีใช ้

� 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงั 

� 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งชี ้แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั  

� 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงั 

10. การวางแผนดแูลผูป่้วยหลงัผ่าตดั EPA 2,4 

� 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

� 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
� 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

11. การใหย้าระงบัความรูสึ้กในช่วง emergence EPA 4,6 
� 1 ทาํงานไม่ถกูขัน้ตอน ผิดพลาดในจดุท่ีสาํคัญ 
� 2 ทาํงานผิดพลาดบา้งในบางจดุ 
� 3 ทาํงานไดร้าบร่ืนทกุขัน้ตอน 
� 4 ทาํงานไดร้าบร่ืนทกุขัน้ตอน ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกนัและแกไ้ข 

12. ส่งต่อขอ้มลูท่ี PACU EPA 4,9 

� 1 ส่งต่อขอ้มลูไดอ้ย่างไม่เป็นระบบ 

� 2 สามารถส่งต่อขอ้มลูได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

� 3 สามารถส่งต่อขอ้มลูท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พรอ้มบอกภาวะท่ีตอ้งเฝา้ระวงัต่อเน่ือง 

13. สามารถลาํดบัความสาํคญักอ่นหลงั EPA 7,10 

� 1 ไม่สามารถลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั 

� 2 ลาํดบัความสาํคญัไดบ้า้ง ยง้ตอ้งปรบัปรุง 

� 3 สามารถลาํดบัความสาํคญักอ่นหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA 9 

� 1ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

� 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

� 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

� 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
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15. การส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน EPA 9 

� 1ไม่ส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน 

� 2 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานแต่ขอ้มลูไมช่ดัเจน 

� 3 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

� 4 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดช้ดัเจนและถกูตอ้งตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้  EPA 7 

� 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
� 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
� 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
� 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ี

เหมาะสม 
� 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรบัผิดชอบ: งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ความตรงต่อเวลา   EPA 10 
� 1ไม่รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
� 2 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายไดบ้างส่วน 
� 3 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้

   ชื่ออาจารยผู้์ประเมิน.................................................................

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

surgery) 

เมื่อส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

        ช่ือแพทย์ประจําบ้าน..............................................................   วันที่............................................... 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 

ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั                            EPA 1    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตัด                               EPA 1    

2.1. General preparation     

       2.2.  Specific preparation       

2.3.  Premedication     

3. Choice of anesthesia                                   EPA 2    

4. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

       4.1. อปุกรณ ์     

       4.2. ยา      

4.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

5. Intraoperative                               EPA 

3,4,5,6,8 

   

5.1. Specific considerations     

5.1.1. Underlying disease related     

5.1.2. Surgery related     

5.2. General anesthesia     

5.2.1. Induction      

5.2.1.1. Technique     

5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

5.2.2. Airway management     

5.2.3. Positioning     

5.2.4. Maintenance     

5.2.4.1. ยา     

5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     

5.2.4.3. Transfusion management     



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อื่นปฏิบัติได้ 

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

5.2.4.4. Hemodynamic     

5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation     

5.2.4.6. Temperature control     

5.2.5. Emergence     

5.3. Regional anesthesia      

5.3.1. Technique     

5.3.2. ยา: ปริมาณและชนิด     

5.3.3. Positioning     

5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte     

5.3.5. Transfusion management     

5.3.6. Hemodynamic     

5.3.7. Ventilation / Oxygenation     

5.3.8. Temperature control     

6. Postoperative                                           EPA 4,8,9    

6.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

6.2. การส่งต่อขอ้มลู     

6.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

6.4. Specific postoperative care & complications 

management 

    

6.5. การดแูลความปวด     

7. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน                 EPA 9,10    

8. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้  EPA 7    

9. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10    
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ล

ประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง) 

Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ล

ประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง) 

Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery     (เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ล

ประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง) 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................  วันท่ี.................................................... 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 

ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั  EPA 1    

1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1    

2.1. General preparation     

       2.2.  Specific preparation       

5.3.  Premedication     

3. Choice of anesthesia EPA 2    

4. Specific consideration EPA 2    

4.1. Physiology of pregnancy     

4.2. Fetal well being     

4.3. Management of uterine atony     

4.4. Disease specific considerations     

5. การเตรียมอุปกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อุปกรณ ์     

5.2. ยา     

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)     

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

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning     

6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. ยา     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อื่นปฏิบัติได้ 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต)์ ....................................................... (ตัวบรรจง)  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     

6.1.4.3. Transfusion management     

6.1.4.4. Hemodynamic     

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation     

6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5. Emergence      

6.2. Regional anesthesia     

6.2.1. Technique     

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด     

6.2.3. Positioning     

6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte     

6.2.5. Transfusion management     

6.2.6. Hemodynamic     

6.2.7. Ventilation / Oxygenation     

6.2.8. Temperature control     

7. Postoperative EPA 4,8,9    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 

balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 

complications management  

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9,10    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 

EPA 10    
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน............................................................................. วันที่.................................................... 

1. การประเมินผูป่้วย ก่อนผ่าตดั EPA 1  
� 1 ประวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ไม่ครบถว้น  
� 2 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น  
� 3 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา และ ขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วย การผ่าตดั
และการระงบัความรูสึ้กได ้แต่ไม่ครบถว้น 
� 4 ไดป้ระวติั,ตรวจรา่งกาย และ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบทกุดา้น 

2. การเตรียมผูป่้วย กอ่นผ่าตดั  EPA 1  
� 1 พบจดุบกพรอ่งท่ีสาํคญัในการเตรียมผูป่้วย 
� 2 พบจดุบกพรอ่งเล็กนอ้ยในการเตรียมผูป่้วย 
� 3 สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้รอ้มสาํหรบัการผ่าตดัไดดี้  

3. Choice of anesthesia EPA 2    
� 1 ไม่ทราบวา่ควรใชอ้ะไร  
� 2 เลือกได ้แต่ ไม่สามารถบอกเหตผุลท่ีเลือก  
� 3 เลือกได ้และ ทราบขอ้ดี หรือขอ้เสีย  
� 4 เลือกได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสียและปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว ้

4.การเตรียมอปุกรณแ์ละยา สาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3  
� 1 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีสาํคญั ทาํใหเ้กิดผลเสียแก่ผูป่้วย 
� 2 ขาดอปุกรณห์รือยาท่ีควรมีตามมาตรฐาน 
� 3 มีอปุกรณแ์ละยาครบตามมาตรฐาน 
� 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณแ์ละยาเพ่ิม สาํหรบัแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5 การใหย้าระงบัความรูสึ้กในช่วง induction  EPA 2,4,6 
� 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสม  
� 2 ทราบชนิดยาแต่ให ้dose ไม่เหมาะสม  
� 3 สั่งยาไดเ้หมาะสม   

6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อปุกรณ ์  EPA 4,5,6 
 � 1 ไม่ทราบว่าตอ้ง ประเมิน 

� 2 ทราบว่าตอ้งประเมิน แต่ประเมินผิด 
 � 3 ประเมินไดถ้กูตอ้ง แต่ไม่สามารถแแกปั้ญหาได ้กรณีใส่อปุกรณไ์ม่เขา้ 

� 4 ประเมินถกูตอ้ง และแกไ้ขปัญหาได ้กรณีใส่อปุกรณไ์ม่เขา้ 
7 การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA 4,6 

� 1 ปล่อยให ้unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
� 2 ปล่อยให ้unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
� 3 สามารถปรบัยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดแูลในช่วง maintenance (anesthetic depth)   EPA 4,6,7,8 
� 1 ไม่ทราบการประเมิน  
� 2 ทราบแต่ประเมินผิด 
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� 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรบั anesthetic depth ใหส้อดคลอ้งกบั surgical stimuli 
� 4 สามารถปรบั anesthetic depth ไดเ้หมาะสมตาม surgical stimuli  

9. การใหส้ารนํา้ระหว่างการผ่าตดั EPA 4 

� 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่รูข้อ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงัของสารนํา้ท่ีใช ้

� 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม แต่ไม่ทราบขอ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงั 

� 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม ทราบถึงขอ้บ่งชี ้แต่ไม่ทราบขอ้ควรระวงั 

� 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณไดเ้หมาะสม รวมถึงขอ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงั 

10. การวางแผนดแูลผูป่้วยหลงัผ่าตดั EPA 2,4 
� 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 
� 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 
� 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ไดค้รบ 

11. การถอดอปุกรณ ์supraglottic airway EPA 4,5,6  
� 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอปุกรณ ์
� 2 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอปุกรณแ์ต่ละเทคนิคไม่ครบ 
� 3 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอปุกรณแ์ต่ละเทคนิคได ้แต่เลือกใชย้งัไม่เหมาะสม 
� 4 สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของการถอดอปุกรณแ์ต่ละเทคนิคได ้และเลือกใชไ้ดเ้หมาะสม 

12. ส่งต่อขอ้มลูท่ี PACU EPA 4,9 

� 1 ส่งต่อขอ้มลูไดอ้ย่างไม่เป็นระบบ 

� 2 สามารถส่งต่อขอ้มลูได ้แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 

� 3 สามารถส่งต่อขอ้มลูท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พรอ้มบอกภาวะท่ีตอ้งเฝา้ระวงัต่อเน่ือง 

13. สามารถลาํดบัความสาํคญักอ่นหลงั  EPA 7,10 

� 1 ไม่สามารถลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั 

� 2 ลาํดบัความสาํคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรบัปรุง 

� 3 สามารถลาํดบัความสาํคญักอ่นหลงัไดดี้ 

14. การส่ือสารกบัผูป่้วย EPA 9,10 

� 1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 

� 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

� 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

� 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน EPA 9,10 

� 1ไม่ส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน 

� 2 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานแต่ขอ้มลูไมช่ดัเจน 
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� 3 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 

� 4 ส่ือสารกบัผูร้ว่มงานไดช้ดัเจนและถกูตอ้งตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้ EPA 7 
� 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
� 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
� 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
� 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และไดป้รกึษาขอความชว่ยเหลือในเวลาท่ี

เหมาะสม 
� 5 แกไ้ขปัญหาไดดี้เหนือความคาดหมาย 

17. ความรบัผิดชอบ: งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ความตรงต่อเวลา EPA 10 
� 1ไม่รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
� 2 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายไดบ้างส่วน 
� 3 รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้

ชื่ออาจารยผู้์ประเมิน............................................................................

(ลายเซ็นต)์........................................................................... (ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric surgery 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน............................................................. วันที่........................................ 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตัด EPA 2    

2.1. General preparation     

       2.2.  Specific preparation     

5.4.  Premedication       

3. Choice of anesthesia EPA 2    

4. Specific consideration EPA 1    

4.1. Anatomy        

4.2. Physiology     

4.3. Disease specific consideration     

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 2,3    

5.1. อปุกรณ ์     

5.2. ยา     

5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7    

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning     

6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. ยา     

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     

6.1.4.3. Transfusion management     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้

 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต)์................................................. (ตัวบรรจง) 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

6.1.4.4. Hemodynamic     

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation     

6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5. Emergence      

6.2. Regional anesthesia (combine)     

6.2.1. Technique     

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด     

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

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 

complications management 

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 

EPA 10    
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery  

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง 

ช่ือแพทยป์ระจาํบา้น...................................................................  วนัท่ี........................................ 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย (neurologic and other)     

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ      

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมก่อนผ่าตดั EPA 1    

2.1. General preparation     

       2.2.  Specific preparation (include ICU)       

5.5.  Premedication     

3. Choice of anesthesia EPA 2    

4. Specific considerations 

4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit 

4.2. Intraoperative neuromonitoring 

4.3. Systemic complications of neurological disease 

    

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อปุกรณ ์     

5.2. ยา     

5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

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

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management      

6.1.3. Positioning     

6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. ยา     

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     

6.1.4.3. Transfusion management     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้
ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน...............................................................(ลายเซน็ต)์................................................. (ตัวบรรจง) 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน.................................................  วันท่ี................................................. 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตัด EPA 1    

2.1. General preparation     

2.2  Specific preparation       

2.3  Premedication     

3. Choice of anesthesia and anesthetic technique EPA 2    

4. Specific considerations EPA 2    

4.1. Airway management และการวางแผนสาํรอง     

4.2. ภาวะแทรกซอ้นขณะทาํ airway procedure     

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อปุกรณ ์รวมถึงอปุกรณ ์airway management     

5.2. ยา     

5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative EPA 

3,4,5,6,8 

   

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique และการประสานงานกบั

ศลัยแพทย ์

    

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning     

6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. ยา     

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้
 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

6.1.4.3. Transfusion management     

6.1.4.4. Hemodynamic     

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation     

6.1.5. Emergence      

6.1.5.1. Airway patency     

7. Postoperative EPA 4,9    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 

complications management 

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9,10    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 

EPA 10    



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 

เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครั้ ง 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน..........................................  วันท่ี.................................................... 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนการทาํ painless labor EPA 1,9    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนการทาํ painless labor EPA 1,9    

2.1. การใหข้อ้มลูผูป่้วย (บอกขอ้ดี / ขอ้เสีย. วิธีการ

ทาํ และภาวะแทรกซอ้น)  

    

2.2 Open vein and fluid loading       

3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs 

spinal) 

EPA 2    

4. Specific considerations 

- Pregnancy: hypotension (aortocaval 

compression), ↓dose LA 

EPA 8    

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อปุกรณ:์ resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 

    

5.2. ยา: LA and adjuvants     

5.3. การเฝา้ระวงั: 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     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้

 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต)์.................................................... (ตัวบรรจง) 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

6.1.7. Ventilation / Oxygenation     

6.1.8. Management of complications: IV 

injection, high or total spinal, 

incomplete block, wet tap 

    

6.1.9. Management for conversion to c/s     

7. Postpartum EPA 4,9    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปหลงัการคลอด     

7.4. การดแูลและแก้ไขภาวะแทรกซอ้น     

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7     

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 

EPA 10    



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

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

เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจาํบา้น..........................................  วนัที่.................................................... 

  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1    

1.1. ประวติั      

1.2. ตรวจรา่งกายท่ีสาํคญั     

1.3. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.4. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตัด EPA 1    

2.1. General preparation     

       2.2.  Specific preparation       

5.6.  Premedication     

3. Choice of anesthesia: GA ตอ้งใช ้RA รว่มดว้ยหรือไม่ 

ควรใชวิ้ธีใด 

EPA 2    

4. Specific consideration EPA 6,7    

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology     

4.2. Surgical problems     

4.3. Potential problems     

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อปุกรณ:์ mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, 

anesthetic circuit 

    

5.2. ยา     

5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative EPA 4,5,6    

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management: mask, ET     

6.1.3. Positioning     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้
 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง) 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

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     

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation     

6.1.4.6. Temperature control     

6.1.4.7. Emergence      

6.2. Regional anesthesia     

6.2.1. Technique     

6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด     

7. Postoperative EPA 4,8    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 

management 

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10    



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 

เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน.............................................................  วันที่.................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA 1,2    

1.1. ประวติั ตรวจรา่งกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตัด EPA 1,2    

2.1. General preparation     

2.2  Specific preparation     

       2.3   Premedication       

3. Choice of anesthesia EPA 2    

4. Specific considerations 

4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป่้วย 

4.2. การดแูลผูป่้วยตามขัน้ตอนก่อนเร่ิม CPB 

4.3. การดแูลผูป่้วยในช่วง CPB 

4.4. การดแูลผูป่้วยหลงัออกจาก CPB 

EPA 2,4    

5. การเตรียมอปุกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 

1,2,3,4 

   

5.1. อปุกรณ ์     

5.2. ยา     

5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative EPA 

4,5,6,7 

   

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management     

6.1.3. Positioning     

6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. ยา     

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้
 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต)์.......................................................... (ตัวบรรจง) 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 
ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 
ถูกต้องสมบูรณ ์

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     

7. Postoperative EPA 

4,7,8,9,10 

   

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 

management 

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกบัผูป่้วยและผูร้่วมงาน EPA 9,10    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาทีเ่กิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10    
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia  

เมื่อส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทย์ประจําบ้าน.............................................................  วันที่.................................................... 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 

ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั EPA1    

1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย      

1.2. การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ (รวมถึง PFT)     

1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้     

2. การเตรียมผูป่้วยก่อนผ่าตดั 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. การปรบั ventilator setting ระหว่างการทาํ one lung ventilation     

4.2. การดแูลและแกไ้ขปัญหา hypoxemia ระหว่างทาํ one lung 

ventilation 

    

5. การเตรียมอุปกรณแ์ละยาสาํหรบัการระงบัความรูสึ้ก EPA 3    

5.1. อุปกรณ ์     

5.2. ยา     

5.3. การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)     

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

6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      

6.1.1.1. Technique     

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด     

6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตาํแหน่ง 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     
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได ้

 

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูลที่

สําคัญ 

ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

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     

7. Postoperative EPA 4,8,9    

7.1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย     

7.2. การส่งต่อขอ้มลู     

7.3. การดแูลทั่วไปเชน่ oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 

temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 

management  

    

7.5. การดแูลความปวด     

8. การส่ือสารกับผูป่้วยและผูร่้วมงาน EPA 9,10    

9. การตระหนกัถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    

10. ความรบัผิดชอบ: งานที่ไดร้บัมอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10    
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 

เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน....................................................... วันที่.................................................... 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /  

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 
ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. สามารถเลือกผูป่้วยที่เหมาะสมกบัการใชเ้คร่ือง PCA ได ้     

2. อธิบายขัน้ตอนการใช ้ขอ้ควรระวงัในการใชใ้หก้บัผูป่้วยได ้     

3. สามารถเลือกยาและตัง้ setting เคร่ืองไดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย     

4. สามารถเขียนใบ order ในการตัง้ PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่

อาจเกิดขึน้ได ้

    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้     

6. สามารถใหก้ารรกัษาไดอ้ย่างเหมาะสมเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น

เกิดขึน้ 

    

7. สามารถใหก้ารแกไ้ขเบือ้งตน้ไดเ้ม่ือเคร่ือง PCA มีปัญหา     

8. สามารถส่ือสารกบัแพทยผ่์าตดั และพยาบาลประจาํตึกในการ

ดแูลผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ือง PCA 

    

9. ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม     

 

เกณฑผ่์าน : ทาํไดถ้กูตอ้งครบถว้นทกุขอ้ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได้  

 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต)์............................................. (ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 

เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ช่ือแพทยป์ระจาํบ้าน...........................................  วันที่.................................................... 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 

ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมูล

ที่สําคัญ 

ไม่สมบูรณข์าด

ส่วนปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. ซกัประวตัิอาการปวดและประเมินอาการปวดเบือ้งตน้ได ้     

2. ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบือ้งตน้ได ้     

3. จาํแนกชนิดของอาการปวดเบือ้งตน้ได ้     

4. เลือกใชย้าในการรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสม      

5. ทราบภาวะไม่พึงประสงคท์ี่เกิดจากยาและสามารถใหก้ารรกัษา

เบือ้งตน้ได ้

    

6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป่้วยได ้หลงัจาก

ไดร้บัการรกัษา 

    

7. สามารถใหค้าํแนะนาํผูป่้วยและญาติเกี่ยวกับการ

ใชย้าและภาวะไม่พึงประสงคท์ีอ่าจเกิดขึน้ได ้

    

8. ส่ือสารกับผูป่้วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม     

 

เกณฑผ่์าน  : ทาํไดถ้กูตอ้งทกุขอ้  EPA 2,3,4,6,8,9,10 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

�  Level 1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณเ์ท่านั้น 

�  Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเต็มที่  

�  Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองภายใต้การกาํกับดูแล  

�  Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิานเองได้โดยไม่ต้องกาํกับดูแล 

�  Level 5 = อาจให้การกาํกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบตัิได้  

 

ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต)์............................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวกที่ ๔ 

ขั้นตอนการทาํงานวจิัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาวสิัญญีวิทยา 
          แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย่างนอ้ย ๑ เร่ือง หรือทาํ systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหว่างการ

ปฏิบติังาน ๓ ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั/รว่ม งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี ้

๑. จดุประสงคข์องการวิจยั 

๒. วิธีการวิจยั 

๓. ผลการวิจยั 

๔. การวิจารณผ์ลการวิจยั 

๕. บทคดัย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทัง้ในและ

ต่างประเทศ แต่นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํา้ในบริบทของสถาบนั 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทกุคน ควรผ่านการอบรมดา้นจริยธรรมการ

วิจยัในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจยัทกุเร่ืองตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯของสถาบนั 

๔. งานวิจยัทกุเร่ือง ควรดาํเนินภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบัคาํถามวจิยั 

๕. ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณโ์ดยเฉพาะในบทคดัย่อ 

 สิ่งทีต่้องปฏิบัตสิาํหรับการดาํเนนิการวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

๑. เมื่อไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวิจยัตาม

ขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั 

๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพ่ือใหย้ินยอมเขา้รว่มวิจยั ตอ้งใหส้าํเนา

แก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชดุ 

๓. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้รว่มงานวิจยัของผูป่้วย 

๔. การตรวจหรือรกัษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจยัท่ีผ่านการอนมุติัแลว้ โดยการกระทาํดงักล่าว

ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถทาํไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ยกเวน้ไดม้ีการระบุและอนมุติัในโครงการวิจยัแลว้ และผูว้ิจยัหรือคณะผูว้ิจยัตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดขึน้กบัผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรือรกัษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดแูลรกัษาผูป่้วย

ตามปกติ หากมีผลลพัธท่ี์อาจส่งผลต่อประโยชนใ์หก้ารดรูกัษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพ่ือวางแผนแจง้ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งรบัทราบต่อไป 
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๖. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ์ ใหรี้บปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาโครงการวิจยั หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน 

๓ ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

๖.๑    การถอืประโยชนส์ขุของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทกุขท์รมานกบั

ผูป่้วย  

๖.๒    การเคารพสิทธิของผูป่้วย 

๖.๓    การยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคมท่ีจะไดร้บับริการทางการแพทย ์

                            ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการทาํวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจาํบา้นวิสญัญี

วิทยาตอ้งบรรลตุามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณเ์ป็น

องคป์ระกอบหน่ึงของการประเมินคณุสมบติัผูท่ี้จะไดร้บัวฒิุบตัรฯ เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม ดงันัน้สถาบนั

ฝึกอบรมจะตอ้งรบัผิดชอบการเตรียมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นของสถาบนัตนเองตัง้แต่การ

เตรียมโครงรา่งการวิจยั ไปจนสิน้สดุการทาํงานวิจยัและจดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณเ์พ่ือนาํส่งราช

วิทยาลยัฯ ทัง้นีส้ถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชื่องานวิจยั อาจารยท่ี์ปรกึษา และความคืบหนา้ของ

งานวิจยั ตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไปยงัราชวิทยาลยัฯ เพ่ือใหม้ีการกาํกบัดแูลอย่างทั่วถึง 

 กรอบการดาํเนินงานวจิัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 

 ระยะเวลาประมาณการมีดงันี ้  

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

  ๖ จดัเตรียมคาํถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรกึษา 

  ๙ จดัทาํโครงรา่งงานวิจยั 

  ๑๒ สอบโครงรา่งงานวิจยั 

  ๑๓ ขออนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

   ขอทนุสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ)  

   ๑๕ เร่ิมเก็บขอ้มลู 

  ๒๑ นาํเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 

  ๓๐ วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลงานวิจยั 

  ๓๑ จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปรบัแกไ้ข 

  ๓๓ ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณต่์อสถาบนั เพ่ือส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยัฯ  

   ใหท้าํการประเมินผลสาํหรบัประกอบคณุสมบติัการเขา้สอบเพ่ือวฒิุบตัร 

                     ภาคปฏิบติัขัน้สดุทา้ย 
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การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวสิัญญีวิทยา ให้มคุีณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

การรบัรองคณุวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (ว.ว.) สาขาวิสญัญีวิทยา ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ 

ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละ

สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละรายดว้ย หากแพทยป์ระจาํบา้นมี

ความประสงคด์งักล่าว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนว่าจะรบัการ

ฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดร้บัทัง้ ว.ว.และการรบัรองวฒิุดงักล่าวให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนีผู้เ้ขา้อบรมจะตอ้ง

มีผลงานวิจยัโดยท่ีเป็นผูว้ิจยัหลกั และผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรบั 

ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพ่ือใหม้ีการรบัรองคณุวฒิุ 

ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้สถาบนันัน้มีสิทธิ์ท่ีจะไมจ่ดัการฝึกอบรมแบบท่ีมีการรบัรองคณุวฒิุให ้“เทียบเท่า

ปริญญาเอก” ได ้ สถาบนันัน้ตอ้งแจง้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทราบตัง้แต่วนัเร่ิมเปิดรบัสมคัรเขา้เป็นแพทยป์ระจาํ

บา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม ในกรณท่ีีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้ีการรบัรอง ว.ว. ใหม้ีคณุวฒิุ

ดงักล่าว แต่มีทรพัยากรจาํกดั สถาบนัสามารถติดต่อขอความรว่มมือจากอาจารยแ์ละทรพัยากรจากสถาบนัอืน่

มาช่วยได ้

การท่ีแพทยป์ระจาํบา้นสอบผ่านและมีสิทธิ์ไดร้บัวฒิุบตัรสาขาวิสญัญีวิทยาแลว้ หากมีความประสงคจ์ะ

ใหร้าชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินการออกเอกสารเพ่ือรบัรองว่า วฒิุบตัร สาขาวิสญัญีวิทยา 

มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะตอ้งทาํใหผ้ลงานวิจยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมาใหร้าช

วิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ ว.ว. ในครัง้นัน้ มีลกัษณะดงันี ้

๑. ผลงานวิจยัตอ้งไดร้บัการตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยไดร้บัการตอบรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทัง้นีร้ายชือ่วารสารท่ีมีอยู่

ในฐานขอ้มลูดงักล่าวใหพิ้จารณา ณ วนัท่ีผลงานทางวิชาการไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารนัน้ๆ 

วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ.กาํหนด ไดแ้ก่วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานขอ้มลูท่ี

เป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติดงัต่อไปนี ้

- ฐานขอ้มลูระดบัชาติ ไดแ้ก ่ศนูยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) 

เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ คือวารสารท่ีผ่านการรบัรองคณุภาพของ TCI และอยูใ่น

ฐานขอ้มลู ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มท่ี ๒ คือวารสารท่ีอยู่ระหวา่งการปรบัปรุง

คณุภาพ เพ่ือขอการรบัรองจาก TCI และอยู่ในฐานขอ้มลูของ TCI (จดะชด)ุ 

- ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 

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

and then academic search premier) 

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

http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/


หน้า 137  

 

 BIOSIS (http://www.biosis.org) 

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

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

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

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

H.W.Wilson) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Social Science Research 

Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

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

๒. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัย่อ  

ในกรณีท่ี ว.ว. ของท่านไดร้บัการรบัรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลยัฯ แนะนาํว่า หา้มใชค้าํว่า 

Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยชื่อในคณุวฒุิ หรือวฒุิการศึกษา และหา้มเขียนคาํว่า ดร. นาํหนา้ชื่อตนเอง แต่สถาบนัการศึกษาสามารถ

ใช ้ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้มาใชใ้หท่้านเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศึกษา อาจารยร์บัผิดชอบหลกัสตูรการศึกษา 

อาจารยค์มุวิทยานิพนธ ์ หรือเป็นวฒุิการศึกษาประจาํสถานศึกษาได ้ โดยเสนอใหส้ถาบนัการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกนั

ดงันี ้

- มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก” จาํนวนกี่ท่าน จาก ว.ว.  

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

ดงันัน้ วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุติัฯ ของท่านท่ีไดร้บัการรบัรองวฒิุการศึกษานี ้ อาจจะมีคาํว่า 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านัน้ 

 

 

 

http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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ภาคผนวกที่ ๙ 

แบบคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 

 

     เขียนที่............................................... 

วนัที่............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

เรียน ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาวิสัญญีวิทยา 

 

  ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นางสาว/นาง.............................นามสกุล.......................................................... 

เลข ว................................. แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีที่................... 
 

  มีความประสงคข์อตรวจสอบผลการสอบ..............................เมือ่วนัที่........................................ 

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

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

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

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

       

       ขอแสดงความนบัถอื 
 

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

            (................................................)  ผูย่ื้นคาํร้อง 

 

เรียน.............................................. 

           อนุมติั แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการ 

           ไม่อนุมติั 

 

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

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

   ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาวิสัญญีวิทยา 

                               วนัที่........................................ 
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ข้ันตอนคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบ

ของแพทย์ประจําบ้านสาขาวสัิญญีวิทยา 

เขียนคาํร้องของตรวจสอบผลการสอบท่ีสํานกังานกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภายใน 5 วนั

ทาํการ นบัจากวนัประกาศผลการสอบแต่ละครั้ ง 

เจา้หนา้ท่ีสํานกังานนาํใบคาํร้องขอตรวจสอบส่งให้ประธานหลกัสูตรลงนามอนุมติั 

กรรมการจะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการสอบภายใน 5 วนั 

เจา้หนา้ท่ีสํานกังานนดัหมายให้แพทยป์ระจาํบา้นผูย่ื้นคาํร้องมารับทราบผลการ

ตรวจสอบกบักรรมการ 

หากแพทยป์ระจาํบา้นผูย่ื้นคาํร้องยงัมีขอ้สงสัยและตอ้งการดูกระดาษคาํตอบของตนเอง

หรือตอ้งการคาํช้ีแจง ให้เจา้หนา้ท่ีสํานกังานนดัหมายให้แพทยป์ระจาํบา้นพบประธาน

หลกัสูตร หรืออาจารยผู์แ้ทน 

 

กรรมการการศึกษาของกลุ่มงาน เชิญแพทยป์ระจาํบา้นมารับทราบผลการตรวจสอบ

โดยมีประธานหลกัสูตรหรืออาจารยผู์แ้ทนร่วมช้ีแจง 

ในการขอดูกระดาษคาํตอบของตนเองหรือตอ้งการคาํช้ีแจง แพทยป์ระจาํบา้นผูย่ื้นคาํ

ร้องตอ้งมาตามวนัและเวลานดั ผูท่ี้ไม่มาตามนดัหมายถือว่าสละสิทธ์ิในการตรวจสอบ

และไม่สามารถย่ืนขอตรวจสอบผลการสอบครั้ งนั้น ๆ ไดอ้ีก 
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ภาคผนวกที่ ๑๐ 
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ภาคผนวกที่ ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนคําร้องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน 

สาขาวิสัญญีวทิยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

เขียนคาํร้องขอตรวจสอบผลการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมายงัสาํนกังานกลุม่งาน

วิสัญญวิีทยา พร้อมโทรแจง้ 02-3548078 ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัประกาศผล

 

เจา้หนา้ที่สาํนกังานนาํใบคาํร้องขอตรวจสอบผลการคดัเลือก 

ส่งให้ประธานกรรมการคดัเลือกฯ ลงนามอนุมติั 

กรรมการคดัเลือกฯ จะดาํเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการคดัเลอืก

ภายใน 5 วนัทาํการ 

เจา้หนา้ที่สาํนกังานนดัหมายให้ผูย่ื้นคาํร้องมารับทราบผลการตรวจสอบกบักรรมการ 

หากผูย่ื้นคาํร้องยงัมีขอ้สงสัยและตอ้งการดูผลคะแนนการคดัเลือกของตนเองหรือตอ้งการคาํช้ีแจง  

ให้เจา้หนา้ที่สาํนกังานนดัหมายให้พบประธานกรรมการคดัเลือกฯ หรือกรรมการผูแ้ทน 
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ภาคผนวกที่ ๑๒ 

เกณฑก์ารเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านสาขาวิสัญญีวทิยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เกณฑม์าตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาวิสญัญีวิทยา 

 

๑. เกณฑท์ั่วไป 

 ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้นเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา จะตอ้ง

มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ั่วไปท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของแพทยสภา ว่าดว้ยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผูม้ี

ความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนสุาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๒. เกณฑเ์ฉพาะ 

 สถาบนัฝึกอบรมสาขาวิสญัญีวิทยาจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อปุกรณ ์จาํนวนและการกระจายผูป่้วย มาตรฐานการใหบ้ริการ และผูใ้หก้าร

ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสญัญีวิทยากาํหนด โดยความ

เห็นชอบของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดงันี ้

๒.๑. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณท์ีเ่พียงพอสาํหรับงานบริการ และการฝึกอบรม  

๒.๒. มีจาํนวนและคุณวุฒิของแพทยผู้์ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ์ึ่งไดร้บัวฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนมุติัเพ่ือแสดงความรูค้วาม

ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาวสิญัญีวิทยา จากแพทยสภา หรือแพทยสภารบัรอง

อย่างนอ้ย ๒ คน โดยกาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วนปีละ ๑ คน ต่อ

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คนและอาจารยผ์ูท้าํหนา้ท่ีหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม หรือประธานการ

ฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นวิสญัญีวิทยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี   

๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้สึกสาํหรับการผ่าตัด จาํนวนเพียงพอสาํหรับการฝึกอบรม 

     สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้รว่มและมีกิจกรรมประกนัคณุภาพอย่างใดอย่างหน่ึง และมปีริมาณ

งานบริการต่อจาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ๑ คน ตามท่ีกาํหนดตามตารางต่อไปนี ้
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งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั  ๒๕๐   ๕๐๐  ๗๕๐  ๑๐๐๐ ๑๒๕๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๒๐  ๓๐  ๔๐  ๕๐ ๖๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม  ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๕๐  ๑๐๐   ๑๕๐  ๒๐๐ ๒๕๐ 
 

 

งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ ๙:๑๘ ๑๐:๒๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั ๑๕๐๐  ๑๗๕๐  ๒๐๐๐ ๒๒๕๐ ๒๕๐๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๗๐  ๘๐  ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม ๓๐๐  ๓๕๐  ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๓๐๐  ๓๕๐  ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 

 

 

งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖ ๑๔:๒๘ ๑๕:๓๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั ๒๗๕๐ ๓๐๐๐  ๓๒๕๐ ๓๕๐๐ ๓๗๕๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐ 

 

 

งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๑๖:๓๒ ๑๗:๓๔ ๑๘:๓๖ ๑๙:๓๘ ๒๐:๔๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั ๔๐๐๐ ๔๒๕๐ ๔๕๐๐ ๔๗๕๐ ๕๐๐๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๙๐ ๒๐๐ ๒๑๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม ๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐ 
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งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๒๑:๔๒ ๒๒:๔๔ ๒๓:๔๖ ๒๔:๔๘ ๒๕:๕๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั ๕๒๕๐ ๕๕๐๐  ๕๗๕๐ ๖๐๐๐ ๖๒๕๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม ๑๐๕๐ ๑๑๐๐ ๑๑๕๐ ๑๒๐๐ ๑๒๕๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๑๐๕๐ ๑๑๐๐ ๑๑๕๐ ๑๒๐๐ ๑๒๕๐ 

 

 

งานบริการ 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 

จาํนวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 ๒๖:๕๒ ๒๗:๕๔ ๒๘:๕๖ ๒๙:๕๘ ๓๐:๖๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั ๖๕๐๐ ๖๗๕๐  ๗๐๐๐ ๗๒๕๐ ๗๕๐๐ 

การบริการทางวิสญัญีสาํหรบัผูป่้วยนอกและ/หรือนอกหอ้งผ่าตดั ๒๗๐ ๒๘๐ ๒๙๐ ๓๐๐ ๓๑๐ 

การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยวิกฤตทางศัลยกรรม ๑๓๐๐ ๑๓๕๐ ๑๔๐๐ ๑๔๕๐ ๑๕๐๐ 

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั ๑๓๐๐ ๑๓๕๐ ๑๔๐๐ ๑๔๕๐ ๑๕๐๐ 
 

๒.๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน 

 สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุน และรองรบังานวิจยัได ้   

๒.๕. ห้องสมดุและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม 

 มีบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม เป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพทย ์

๒.๖. มีกิจกรรมวิชาการ 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้ีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่  

๑. การประชมุวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกว่าเดือนละ ๔ ครัง้ ไดแ้ก่ journal club, 

interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นตน้ 

๒. การประชมุรว่มระหว่างภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกว่าเดือนละ ๑ ครัง้ 

๓. การประชมุวิชาการในลกัษณะอื่น ๆ 

๔. สนบัสนนุใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปรว่มประชมุวชิาการนอกสถานท่ีตามโอกาสอนัควร 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคณุสมบติัขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัอื่นรว่มดว้ยโดยความเห็นชอบ

ของคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาวิสญัญีวิทยาท่ีแต่งตัง้โดยแพทยสภา 
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๓. สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงันี ้

  สถาบันฝึกอบรมหลัก ไดแ้ก่ สถาบันฝึกอบรมท่ีดาํเนินการจัดทาํหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน 

และไดร้บัอนุมัติจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดใหผู้เ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมไดร้บัประสบการณจ์ากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร หรือเป็นเวลาไม่ตํ่า

กว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลกัสตูร 

 

  สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตัง้แต่ ๒ แห่งขึน้ไปท่ีดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจาํบา้นไดร้บัอนมุติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมรว่มกนั โดยจดั

ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณจ์ากทกุสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่

ตํ่ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลกัสตูร 

 

  สถาบันฝึกอบรมสมทบไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดร้บัอนมุติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ

กบัสถาบนัหลกั เพ่ือจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่

สามารถจดัประสบการณไ์ด ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลา

รวมกนัไม่ตํ่ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลกัสตูร 

 

♦♦♦♦♦ 
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ภาคผนวกที่ ๑๓ 
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ภาคผนวกที่ ๑๔ 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. อรุณรัตน์  เตชาทวีวรรณ  ตาํแหน่ง  นายแพทยเ์ช่ียวชาญ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  50 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  20 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  หัวหนา้กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 2.  ประธานคณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 3.  ประธานคณะกรรมการฝึกอบรม  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 4.  ประธานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 5.  ประธานคณะกรรมการ  PCT  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  กรรมการผูบ้ริหารโรงพยาบาลราชวิถี 

 7.  หัวหนา้  Unit Team  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี 

 8.  กรรมการศูนยฝึ์กอบรม  ATLS  Course  (ราชวิทยาลยัศลัยแพทย)์  ศูนยอ์ุบติัเหตุโรงพยาบาลราชวิถี 

 9.  กรรมการศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางดา้นผ่าตดัทางกลอ้งโรงพยาบาลราชวิถี 

 10. คณะกรรมการศูนยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทางดา้นปลูกถ่ายอวยัวะ 

 11. กรรมการการตรวจผูป่้วยทัว่ไปนอกเวลาราชการโรงพยาบาลราชวิถี 

 12. กรรมการการผ่าตดัคลนิิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลราชวิถี 

 13. อนุกรรมการเภสัชกรรมและการบาํบดั กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาลราชวิถี 

 14. กรรมการบริหารห้องผ่าตดั โรงพยาบาลราชวิถี 

 15. กรรมการระบบช่วยฟ้ืนคืนชีพฉุกเฉิน  (999)  โรงพยาบาลราชวิถ ี

 16. อนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

 17. คณะกรรมการประสานงานเก่ียวกบัการผลิตและใชวิ้สัญญีพยาบาล 

 18. อนุกรรมการสนบัสนุนและพฒันามาตรฐานการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 

 19. อนุกรรมการควบคุมดูแลเก่ียวกบัการผลิตและการใชวิ้สัญญีพยาบาล 
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 20. ประธานคณะกรรมการดูแลระบบ การบนัทกึขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD 

 21. ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา       

                   โรงพยาบาลราชวิถี  

 22. คณะกรรมการบริหารจดัการโรงพยาบาลทัว่ไปและอุบติัเหตุโรงพยาบาลราชวิถี 

         23 อื่นๆตามที่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั  

(I.C.U.) 

9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และผ่าตดั

เปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 
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4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นทีป่รึกษางานวิสัญญใีห้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการที่มีคุณภาพ 
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ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. กาญจนา  รักษากุล         ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  25 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  45 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  รองหัวหนา้กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 2.  รองประธานคณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

3.  รองประธานคณะกรรมการฝึกอบรม  และผูดู้แลการฝึกอบรมวิสัญญีหลงัปริญญา  กลุ่มงานวิสัญญี

วิทยา 

 4.  รองประธานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 5.  คณะกรรมการ  PCT  ศลัยกรรมทัว่ไป 

 6.  ประธานคณะกรรมการอุปกรณ์การแพทย ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

7. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล

ราชวิถี   

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 
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                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญใีห้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
 

ช่ือ  พญ. วชิรา  อุดมพรมงคล         ตาํแหน่ง  นายแพทยเ์ช่ียวชาญ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีหลงัปริญญา  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 3.  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 4.  ประธานคณะกรรมการวิจยั  สถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 5.  ประธานคณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  คณะกรรมการ  PCT  ศลัยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี 

             7.  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

             8.  คณะกรรมการศูนยฝึ์กอบรม ATLS Course โรงพยาบาลราชวิถี 

             9.  อนุกรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น กรมการแพทย ์

            10. อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี 

                  วิทยา  ราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

            11. รองประธานคณะกรรมการอุปกรณ ์

            12. รองประธานคณะกรรมการดูแลระบบ การบนัทึกขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา 

            13. กรรมการศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางดา้นปลูกถา่ยอวยัวะโรงพยาบาลราชวิถี 

   

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา  โดยเฉพาะในผูป่้วยศลัยกรรมหัวใจและทรวงอก 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีปัญหาแทรกซ้อน 
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 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั     

                    (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และผ่าตดั  

                   เปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

  

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. ชญาดา  วงศ์เวียร                 ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีกอ่นปริญญา  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 3.  ประธานกรรมการส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

4.  คณะกรรมการ  PCT  ศลัยกรรม  หู  คอ  จมูก/ตา 

 5.  รองประธานคณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  รองประธานคณะกรรมการวิจยั  สถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 7. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล 

                  ราชวิถี 

        

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา  

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 
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                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 12. ให้บริการดา้นการระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วนขั้นสูง 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. พนิดา  สิรินิธิกร                          ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

 2.  คณะกรรมการฝึกอบรมของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 3.  คณะกรรมการทีม PCT ผ่าตดัสูติกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 

 4.  คณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ 

 5.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา 

 6.  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ (Unit Team ) 

 7. คณะกรรมการศูนยรั์กษาผูป่้วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการ 

        

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา   

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 

                    ผ่าตดัเปลี่ยนไต 
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 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. วีรนุช  ธีระสุนทรวงศ์              ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูดู้แลการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 3.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

 4.  รองประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 5.  คณะกรรมการ  PCT  ศลัยกรรมหัวใจและทรวงอก 

 6. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 

 7. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

     

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมนิสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา  โดยเฉพาะในผูป่้วยศลัยกรรมหัวใจและทรวงอก 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั       

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ  เช่น  ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ,  ผ่าตดัเปลี่ยนตบั  และ 

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 
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 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. ธนาภิรัตน์  มะแมทอง                  ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 3.  คณะกรรมการ  PCT ศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

 4. รองประธานคณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ 

 5. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุม่งานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล 

                  ราชวิถี   

  

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทมีงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ     

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 
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 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. สุทธดา  อมราภรณ์                ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  15 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  55 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 

 2.  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล 

                  ราชวิถี 

         

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทมีงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา   

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั     

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 
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ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินทีม่าดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. ชนินาถ  รุจิพฒันกุล                ตาํแหน่ง  นายแพทยช์าํนาญการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  10 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  60 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีกอ่นปริญญา  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการดูแลระบบการบนัทึกขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD 

 3.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

                  โรงพยาบาลราชวิถี 

4.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

5.  คณะกรรมการวิจยั สถติิ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา   

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ   

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 
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 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นทีป่รึกษางานวิสัญญใีห้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. ธญัรัตน์  โชติกวาณิชย ์                 ตาํแหน่ง  นายแพทยป์ฏิบติัการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  10 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  60 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

                  โรงพยาบาลราชวิถี   

 3.  คณะกรรมการวิจยั สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.  คณะกรรมการอุปกรณ์การแพทย ์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                    (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ    

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 
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ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นทีป่รึกษางานวิสัญญใีห้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. พามิลา  แสงทรัพย ์                 ตาํแหน่ง  นายแพทยป์ฏิบติัการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  10 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  60 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการดูแลระบบการบนัทึกขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD  

 3.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

                  โรงพยาบาลราชวิถี 

 4.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

 5.  คณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ 

 6.  รองประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 

                    ผ่าตดัเปลี่ยนไต 
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 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีมาดูงานดา้นวิสัญญี 

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. กุลชญา  ทิตยาภรณ์                  ตาํแหน่ง  นายแพทยป์ฏิบติัการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  10 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  60 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีกอ่นปริญญา  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการดูแลระบบการบนัทึกขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD  

 3.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

                  โรงพยาบาลราชวิถี 

 4.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

 5.  รองประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 



หน้า 195  

 

 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มาดูงานดา้นวิสัญญ ี

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุม่งานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 
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ภารกิจของวิสัญญีแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 

ช่ือ  พญ. ศุภพร วิมลรัตน์    ตาํแหน่ง  นายแพทยป์ฏิบติัการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  ลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 

 1.  ดา้นบริหาร   ร้อยละ  10 

 2.  ดา้นบริการ   ร้อยละ  60 

 3.  ดา้นวิชาการและวิจยั  ร้อยละ  30 

 

ด้านบริหาร 

 1.  คณะกรรมการฝึกอบรม  และผูช่้วยดูแลการฝึกอบรมวิสัญญีกอ่นปริญญา  กลุม่งานวิสัญญีวิทยา 

 2.  คณะกรรมการดูแลระบบการบนัทึกขอ้มูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD  

 3.  คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

                  โรงพยาบาลราชวิถี 

 4.  คณะกรรมการความเส่ียงของกลุ่มงานวิสัญญวิีทยา 

 5.  รองประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ด้านบริการ 

 1.  ตรวจเย่ียมและประเมินสภาพผูป่้วยก่อนเขา้รับการระงบัความรู้สึกในห้องผ่าตดั 

 2.  ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยทั้งในเวลาราชการและ 

                   นอกเวลาราชการ 

 3.  ให้ยาระงบัความรู้สึกในผูป่้วยที่ทาํผ่าตดัทุกสาขา 

 4.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 5.  ให้คาํปรึกษาแก่ศลัยแพทยใ์นการเตรียมพร้อมผูป่้วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 6.  ให้คาํปรึกษาและดูแลผูป่้วยตามที่ไดรั้บใบการปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ 

 7.  ให้คาํปรึกษาดา้นระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป่้วยในหออภิบาลศลัยกรรม 

 8.  ร่วมปฏิบติัการคืนชีพแก่ผูป่้วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตดั  หอผูป่้วย  และหออภิบาลผูป่้วยหนกั   

                   (I.C.U.) 

 9.  ให้ยาระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ เช่น ผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตดัเปลี่ยนตบั และ 

                   ผ่าตดัเปลี่ยนไต 

 10. ให้บริการดา้นการระงบัปวดฉับพลนัหลงัผ่าตดั 
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 11. ให้บริการดา้นการระงบัปวดเร้ือรังที่ไดรั้บคาํปรึกษาระหว่างแผนก 

 

ด้านวิชาการและวิจัย  

1.  ร่วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบติัการแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญีวิทยา  สาํหรับ

พยาบาล, นกัศึกษาแพทย,์  และแพทยป์ระจาํบา้นที่มาฝึกอบรม 

 2.  ร่วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั  แก่ 

       -  แพทยป์ระจาํบา้น  สาขาวิสัญญีวิทยา 

       -  แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม,  สูติ-นรีเวช,  เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มาดูงานดา้นวิสัญญ ี

       -  ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรวิสัญญวิีทยา  สาํหรับพยาบาล 

       -  นกัศึกษาแพทยรั์งสิต  ปีที่ 5 และปีที่ 6 สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์ กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 3.  ร่วมประชุมวิชาการ  และฟ้ืนฟูทางดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ร่วมประชุมวิชาการของกลุม่งานวิสัญญีวิทยา  ในทุกวนัศุกร์  (08.00 – 9.00 น.)  และเป็นผูเ้สนอ

วิชาการของกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมงานดา้นวิชาการ  พิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นวิสัญญีเพ่ือนาํมาปรับ 

ปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.  สนบัสนุน  และร่วมทาํการศึกษา  คน้ควา้วิจยั  ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

 6.  ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั  หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 

 7.  เป็นที่ปรึกษาการทาํวิจยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

 8.  เป็นที่ปรึกษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

 9.  รายงานการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานดา้นบริการท่ีมีคุณภาพ 
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ภาคผนวกที่ ๑๕ 

 

 

 
 

จริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 
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คำนำ 
คูมือเลมนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมความรูเรื ่องจริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทยใหแก

คณาจารยแพทยและแพทยประจำบาน ในกลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูปวยอยางเหมาะสม รวมถึงเพื่อเปนแนวทางปองกันการเกิดปญหา
จริยธรรมและเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาจริยธรรมกับผูปวย 
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จริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทย 
 พจนานุกรมใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กิริยาท่ีควรประพฤติ ธรรมท่ีควรปฏิบัติ หรืออาจหมายถึง
ศีลธรรมก็ไดจริยธรรมสำหรับผูที ่ประกอบอาชีพแพทยอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาจรรยาแพทย (Etiquette) ซึ่ง
หมายถึงหลักปฏิบัติที่ควรยึดถือในการประกอบอาชีพ อาชีพแพทยนั ้นเกี่ยวของโดยตรงกับความเจ็บปวยของ
มนุษย มนุษยนั้นมีเลือดเนื้อ จิตใจ และวิญญาณเปนองคประกอบของชีวิต ดังนั้นแพทยจึงตองมีการปฏิบัติท่ีจำเปน
สองลักษณะที่สำคัญในเวลาเดียวกันคือ มีความรูทางการแพทยเปนอยางดี เพื่อใหการรักษาผูปวยเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสม และตองมีจรรยาแพทยในขณะเดียวกันดวย การมีจรรยาแพทยจะทำใหแพทยนั้นปฏิบัติตอผูปวย
ในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกันจะไมปฏิบัติอะไรก็ตามท่ีผิดไปจากทำนองคลองธรรมจากการพิจารณาคำประกาศสิทธิ
ของผูปวย เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข ผูเขียนมีความเห็นวาแทท่ีจริงก็คือคำประกาศ
สิทธิแหงความเปนมนุษยนั่นเอง ซึ่งผูประกอบอาชีพแพทยที ่มีจรรยา ไมจำเปนตองทองจำก็สามารถปฏิบัติตอ
ผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสมเสมอ 
 ปญหาจริยธรรมนั้นเกี่ยวของกับการตีความใหคุณคาส่ิงท่ีเรียกวา “ดี หรือ ไมดี”  “ถูก หรือ ผิด”  “ควร
หรือไมควร”  เปนปญหาที่ผูปฏิบัติจะตองใชวิจารณญาณของตนเอง โดยอาศัยประสบการณที่ตนเองไดสะสมมา
อยางตอเนื ่อง ประสบการณด ังกลาวนี ้จะเกี ่ยวของตั ้งแตกรอบความคิดทางสังคม ศาสนา ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพเศรษฐกจิสังคม หรือแมแตสำนึก ดวยพื้นฐานความคิดดังกลาวนี้การตีความคำวาดี
หรือเลวของแตละสังคมในระยะเวลาหนึ่งๆ จึงอาจไมเหมือนกันก็ได แตโดยหลักใหญของมนุษย คุณธรรมหรือ
ศีลธรรมบางอยางเปนที่ยอมรับในทุกสังคมวาเปนคุณความดี และสามารถยึดเปนหลักจริยธรรมในการปฏิบัติตอ
ตนเอง ผูอื่น และสังคมได อาทิเชน ความกตัญู ความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความสามัคคี ความออนนอมถอมตน ความมานะอดทน เปนตน นักปราชญบางทาน
กลาววา “ผูท่ีมีจริยธรรม คือผูท่ีปฏิบัติตอผูอื่น และตอตนเองเหมือนกัน”  ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาในการท่ี
เราจะทำอะไรก็ตามตองเอาใจเขามาใสใจเรากอนเสมอ 
 การแพทยแผนปจจุบันและตะวันตกที่เราปฏิบัติอยู นั้นแทที่จริงถือกำเนิดขึ ้นในประเทศไทยประมาณ 
๑๐๐ ป ในอดีตสังคมมองภาพลักษณของแพทยนั้นเกือบเทียบเทากับนักบวชผูทรงศีล แพทย คือ ผูเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพื่อที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหพนจากโรครายตางๆ สังคมเชื่อถือแพทยไดสนิทใจ แพทยจะ
รักษาอยางไรก็ได ชีวิตผูปวยอยูในความรับผิดชอบของแพทยอยางแทจริง เมื่อแพทยรักษาผูปวยหาย แพทยจะเปน
ผูมีพระคุณกับผูปวย ผูปวยจะใหความยกยองนับถือแพทย มีของกำนัลใหตามกำลังของเขา แตถาแพทยรักษาแลว
ผูปวยเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ผูปวยและญาติก็จะไมตำหนิแพทย เพราะถือวาแพทยไดทำหนาที่ของแพทยดี
ท่ีสุดแลว ผูปวยและญาติจะเปล่ียนความคิดไปโทษเวรกรรมแทน ท่ีเปนเชนนี้ เพราะวาแพทยมิไดคิดคารักษาแพง
อยางในปจจุบัน จิตใจของแพทยสวนใหญยังมีเมตตาธรรมเปนท่ีต้ัง 
 แตในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับประเทศทางตะวันตก ซึ่งยึดถือวัตถุ
นิยมเปนท่ีต้ัง ทำใหแพทยเรียกรองคารักษาพยาบาลจากผูปวยมากข้ึน ดวยเหตุนี้ความนับถือไวเนื้อเช่ือใจตอแพทย
เชนในอดีตจึงลดนอยลงมาก ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยจึงเปลี่ยนไปเปนแบบธุรกิจมากขึ้น คำพูดและ
การปฏิบัติตอผูปวยจึงไมอาจเชื ่อถือไวใจไดอยางสนิทเหมือนในอดีต สิ่งที่เราสังเกตไดชัดเจนในปจจุบันเชนใน
สถานพยาบาลทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการใชคำวา “ลูกคา” แทนคำวา “ผูปวย” ซึ่งถาเรามองในมุม
เดียวกันนี้ เราก็คือ “พนักงานผูขายบริการ” ดวยเหตุนี้ลูกคาท่ีมาหาเราจึงมาซื้อบริการทางการแพทยนั่นเอง 
 เปนที่ทราบดีวาการรักษาผูปวยของแพทยแผนปจจุบันแบบตะวันตกนั้น จะไดผลลัพธเปน ๒ ดานเสมอ 
ไมวาจะรักษาดวยยาหรือการผาตัดหรือวิธีอื่นๆ อาทิเชน ถาใชยารักษาก็อาจจะเสี่ยงตอภาวะขางเคียงจากยา ถา
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รักษาโดยการผาตัดจะเส่ียงตอภาวะแทรกซอนจากการผาตัดตางๆและภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก ซึ่ง
บางครั้งทำใหเกิดความพิการและเสียชีวิตลงได  
 
รูปแบบความสัมพันธของวิสัญญีแพทยกับผูปวยท่ีเหมาะสมในปจจุบัน 
 สมเด็จพระราชบิดาไดทรงกลาวไววา  “คนไขตองการจะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับแพทยมากกวาท่ีจะหายจาก
โรค ความสัมพันธระหวางแพทยกับคนไขเปนของจำเปนที่สุด สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสองฝายจะตองมีความ
เขาใจและไวใจซึ่งกันและกัน การรักษาจึงจะไดผลดีท่ีสุด” ในปจจุบันความรูสึกและทาทีของผูปวยท่ีมีตอแพทยนั้น
ยังคงใหความเคารพนับถือเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความสัมพันธดังกลาวนี้เกิดข้ึนในสถานพยาบาลของ
รัฐ ผูปวยยังคงมีความรูสึกลึกๆ วา แพทยคือผูท่ีมีพระคุณตอผูปวย (Partronage) ในสวนของแพทยเองควรมีทาที
และความรูสึกตอผูปวยในฐานะ เพื่อนมนุษยที่กำลังมีความทุกขจากการเจ็บปวย ควรแสดงความเห็นใจโดยการ
พูดคุยและปฏิบัติตอผูปวยแตละคนอยางนิ่มนวลมีศิลปะ ท้ังนี้เนื่องจากผูปวยแตละคนนั้นไมเหมือนกันท้ังโรคท่ีเปน
และอุปนิสัยจิตใจของผูปวยท่ีแสดงตอแพทย หรือแมแตในโรคเดียวกันผูปวยก็อาจจะแสดงอาการไมเหมือนกันอีก
ดวย 
 รูปแบบความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยนาจะเปนแบบถอยทีถอยอาศัยกัน คือท้ัง ๒ ฝาย มีปญหาท่ี
ตองแกไขรวมกัน (Partnership) ดังที่แสดงในแผนภูมิขางลาง ทั้ง ๒ ฝายจะตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Trust) 
ความเช่ือถือของผูปวยตอแพทยในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดข้ึนจากภาพลักษณของแพทยท่ีดีงามในอดีตท่ีสะสมกันมา
โดยอาจารยและแพทยรุนกอนๆ อีกสวนหนึ่งจะเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณและความรูสึกของผูปวยท่ีมีตอแพทย ซึ่ง
ปฏิบัติตอผูปวยในการดูแลรักษาไดดีเพียงใด มีความเห็นในกระตือรือรนมากนอยแคไหน นอกจากนี้บุคลิกภาพของ
แพทยตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานพยาบาลและบุคลากรอื่น ทางการแพทยก็มีสวนสำคัญเชนกัน เมื่อท้ังสอง
ฝายมีความเชื่อถือตอกันแตละฝายก็ตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด ผูปวยมีหนาที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ
โรคภัยไขเจ็บโดยไมปดบัง นอกจากนี้ขอมูลสวนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของก็ตองไมปดบังเชนกัน (ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
อาชีพ วัฒนธรรม ความเช่ือ ฯลฯ และเมื่อแพทยทำการตรวจรางกาย ตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม ตลอดจนการรักษา
ก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ในสวนของแพทยก็เชนเดียวกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความมุงมั่นในการรักษาอยาง
เดียวยังไมเพียงพอ แพทยจะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาที่ไดร่ำเรียนมาดวยสมกับที่เปนมนุษยที่มี
อาชีพแพทย (Professional) ดวยความสัมพันธเชนนี้ความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการรักษาคงจะมีนอยลง
หรือไมเกิดขึ้นเลย ทำใหแพทยสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดีที ่สุดตามหลักวิชาแพทยและหลัก
จริยธรรม ไมตองมาคอยพะวงวาจะมีการตอวาหรือฟองรองศาลในกรณีที่ผลการรักษามิไดเปนอยางเชนที่ผูปวย
คาดหวังไว 
 
ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยในปจจุบัน 

        CARE 
       TRUST 

      ANESTHETIST              PATIENT 
         PROFESSIONALISM 

        PARTNERSHIP 
                                            (PATRONAGE) 

 



หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวุฒิบตัร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  วนัที่ 11 กนัยายน 2562 

 

ปญหาทางจริยธรรมในผูปวยท่ีไดรับการระงับความรูสึก 
 วิสัญญีแพทยท่ีประกอบโรคศิลปะนั้น จะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาการแพทยรวมกับการใช
วิจารณญาณทางดานจริยธรรมประกอบดวยเสมอ อีกส่ิงหนึ่งซึ่งมิอาจมองขามได วิสัญญีแพทยตองมีความชำนาญ
ในการทำหัตถการตางๆ อีกทั้งตองรูจักขีดความสามารถของตนเอง และถาเกิดปญหาที่เกินขีดความสามารถของ
ตนเองแลวก็จำเปนตองปรึกษาผูท่ีมีความชำนาญมากกวาเสมอ ดวยเหตุนี้ในวงการแพทยการเคารพนับถือรุนพี่รุน
นองถึงแมจะตางสถาบัน จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง มีบอยครั้งที่การปฏิบัติตอผูปวยจะติดขัดที่ปญหาทางดาน
จริยธรรมวาอะไรควรทำหรือไมควรทำ ไรผิดอะไรถูก และบอยครั้งอีกเชนกันไมวาจะตัดสินใจวิธีไหนก็ตามก็ดู
เหมือนวามีขอโตแยงไดในทุกกรณี อยางไรก็ตามการตัดสินใจวาจะทำอะไรนั้นตองยึดหลักผลประโยชนสูงสุดของ
ผูปวยเปนที่ตั้งเสมอ ปญหาที่ตามมาคือ “แลวผลประโยชนสูงสุดของผูปวยคืออะไร” ตามความเห็นของผูเขียน
นาจะขึ้นอยูกับความตองการของผูปวย ฉะนั้นการพูดจาปรึกษากันระหวางแพทยกับผูปวยถึงความตองการของ
ผูปวยจึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในกระบวนการรักษาท้ังหมด 
 ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผูปวยที่ไดรับการระงับความรูสึกมักจะเกี่ยวของกับความไมเขาใจของผูปวย
และญาติในข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยและการรักษา หรือมิฉะนั้นผูปวยและญาติมีความคาดหวังสูงในผลการรักษา
อยูกอนแลวผลการรักษาไมไดเปนอยางท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้เนื่องจากกอนทำการรักษาไมไดมีการตกลงในรายละเอียด
ของการรักษานั้น 
 ปญหาทางดานจริยธรรม สวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้ 
 การเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษย (Respect for Autonomy) 
 ๑.๑ การยินยอมท่ีจะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว (Informed consult) 
 ๑.๒ การพดูความจริงและการบอกขาวราย (Truth telling and Telling bas news) 
 ๑.๓ การรักษาความลับ (Confidentiality) 
 ๑.๔ การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาย (Decision at the end of life) 
 ๑.๕ การวิจัย และการรักษาดวยวิธีการใหม (Research and Innovative Treatment) 
 ความขัดแยงในเร่ืองของผลประโยชนในการรักษา (Conflict of Interest) 
 ๑.๖ แพทย 
 ๑.๗ ผูปวย 
 ๑.๘ ญาติและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.๙ ผูรับผิดชอบคารักษา (รัฐ, สถานพยาบาล, ประกันภัย ฯลฯ  
 การจัดการกับการรักษาท่ีไมไดมาตรฐาน (Malpractice) 
 
การเคารพในสิทธิแหงการเปนมนุษย 
 มนุษยทุกคนไมวาจะเกิดมาในเผาพันธุใดฐานะอยางไร ยอมมีสิทธิสวนบุคคลในเรื ่องเกี่ยวกับรางกาย 
ความคิดความเชื ่อทางวัฒนธรรม ศาสนา การเลือกแนวทางดำเนินชีวิต ความสัมพันธในหมูญาติพี ่นองของ
ครอบครัวรวมทั้งสมบัติของตน ผูอื่นจะมาละเมิดมิได แตอยางไรก็ตามการดำรงชีวิตนั้นจะตองไมลวงล้ำสิทธขิอง
ผูอื่นดวย ในกระบวนการรักษาก็เชนเดียวกัน ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยก็ควรเปนแบบท่ีมนุษยพึงมีตอ
กัน การปฏิบัติตอผูปวยของแพทยตามหัวขอท่ีกลาวไปแลวจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนที่จะ
กลาวตอไป 
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 ๑. การยินยอมท่ีจะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว 
 การบริการทางการแพทยนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานแหงความเช่ือถือของสาธารณชนท่ีมีตอสถาบันแพทยอยาง
แทจริง ไม เชนนั้นแลวผูปวยคงจะไมบากบ่ันเดินทางมาพบแพทยท่ีสถานพยาบาลอยางแนนอน ความเช่ือถือของ
ผูปวยตอแพทยจะคอยๆ สะสมเพิ่มพูนข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผูปวยอยูภายใตการดูแลของแพทยเจาของไขท่ีมีความ
ชำนาญและมีความเอาใจใสในการดูแลความเช่ือถือนี้จะลดนอยลงจนถึงข้ันปฏิเสธการรักษาหรือฟองรองถาผูปวย
เกิดความไมเช่ือถือตอแพทยเจาของใชแลว นอกจาก นี้การปฏิบัติของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ก็
เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีความสำคัญยิ่งตอความเช่ือถือเชนกัน 
 แทท่ีจริงเมื่อผูปวยเดินทางมาพบแพทยก็คือ การยินยอมพรอมใจท่ีจะใหแพทยตรวจรักษาระดับหนึ่งแลว 
ผูปวยจะเปดเผยขอมูลความเจ็บปวยทั้งหมดของเขาหรือไมก็ไดในการมาพบแพทยครั้งแรก ทั้งนี้สวนหนึ่งจะมา
ขึ้นอยูกับวาทศิลปของแพทยเปนสำคัญ การเปดเผยขอมูลสวนตัวบางอยางที่สำคัญที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวย
อาจจะตองใชเวลา อาจจะตองพบปะกับแพทยหลายครั้งแลวก็ได ถาผูปวยมีความเช่ือถือมั่นใจมากยิ่งข้ึนแลวก็จะ
รวมมือกับแพทยในการตรวจรางกายโดยละเอียด การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการผาตัดรักษาก็จะตามมาใน
ภายหลัง การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวของแพทยจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูปวยมีความมั่นใจในตัว
แพทย 
 หลักการของการยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของสิทธิแหงความเปน
มนุษยอยางแทจริง “รางกายนั้นเปนของเรา เราผูเดียวเทานั้นคือผูยินยอม” การใหขอมูลข้ันตอนเกี่ยวกับการระงับ
ความรูสึกตองอาศัยความเปนครูรวมกับการใชทักษะในการติดตอกับผูปวย ขอมูลท่ีใหกับผูปวยทุกบริบทตองมีสอง
ดานหรือสองมุมมองเสมอ (ดี/ไมดี การพูดคุยนี้ ซึ่งนับวาเปนชวงเวลาท่ีสำคัญอีกอันหนึ่งในการท่ีแพทยและผูปวย
มีโอกาสสรางสัมพันธอันดีตอกัน แพทยจะลวงรูถึงความรูสึกของผูปวยในการดำเนินชีวิต แพทยสามารถที ่จะ
ประเมินระดับสติปญญาของผูปวยและความรวมมือในการรักษาภายหลังได ซึ่งอาจมีความจำเปนในกรณีท่ีจะตอง
เลือกวิธีการรักษาใหผูปวยเอง (Prescription) ในขณะเดียวกันผูปวยก็มีโอกาสที่จะประเมินความรูความสามารถ
ตลอดจนจิตใจของแพทยดวยเชนกัน 
 ในปจจุบันถาผูปวยมีพื้นฐานความรูอยูบาง อาจจะถามแพทยวา “ถาเปนคุณหมอ จะเลือกวิธีใหการระงับ
ความรูสึกแบบไหน” ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการใหการระงับความรูสึกท่ีตองส่ือไปยังผูปวยและญาติมีไดดังนี้ 
  ๑ ขอมูลท่ีตองบอกผูปวยหรือญาติกอนการตัด สินใจยินยอมรับการรักษา 
  ๒ ผูปวยเปนโรคอะไร  จำเปนตองผาตัดอะไร 
  ๓ โรคท่ีเปนนั้นจำเปนตองใหการระงับความรูสึกไดกี่วิธี มีอะไรบาง  
  ๔ ผลแทรกซอนจากการใหการระงับความรูสึกท่ีพบบอยๆ มีอะไรบาง  
  ๕ ผลแทรกซอนจากการใหระงับความรูสึกท่ีรายแรงและ เกิดข้ึนโดยไมคาดฝน 
  ๖ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ในการรักษาทุกข้ันตอน 
 จะเห็นไดวาโรคที่แพทยจะรักษาผูปวยนั้น ผูปวยควรมีความรูเชนเดียวกับแพทยดวย อยางไรก็ตามการ
บอกขอมูลเกี่ยวกับการระงับความรูสึกนั้นตองประเมินระดับความรูของผูปวยโดยแพทยเจาของไขเปนเกณฑ โดย
อยูบนหลักการที่วาเมื่อใหขอมูลไปแลวจะไมสรางความตื่นตะหนักจนเกินไปกับผูปวย แพทยและผูปวยจะตอง
ปรึกษาหารือกันถึงวิธีการรักษาพรอมทางเลือก แลวใหผูปวยเลือกวิธีการท่ีผูปวยคิดวาเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
ของผูปวยเองและญาติรวมกัน อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการรองขอจากผูปวยหรือญาติ แพทยก็อาจเสนอทางเลือก
ใหผูปวยได (Recommendation) ในโรคท่ีไมฉุกเฉิน แพทยควรใหเวลาผูปวยในการตัดสินใจหรือรวมมือกับผูปวย
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ในการไปหาความเห็นเพิ่มเติมจากแพทยทานอื่น (Second Option) แพทยไมควรใชทาทีหรือคำพูดที่ฟงดูแลว
เหมือนกับเปนการบังคับใหผูปวยตองรีบตัดสินใจ 
 สรุปสวนประกอบสำคัญท่ีทำใหผูปวยตัดสินใจยินยอมรับการรักษา คือ 
  ๑ สถานท่ีพบปะพูดคุยตองเหมาะสม (แลวแตโรคท่ีผูปวยเปน  
  ๒ ผูขอใบยินยอมตองเปนแพทยผูรักษาเทานั้น  
  ๓ พูดคุยกั บผูมีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง (อาจมีหลายคน  
  ๔ ควรใชภาษาธรรมดาในการพูดคุย  
  ๕ ใหเวลาผูปวยและญาติตัดสินใจถาตองใชเวลามากตองช้ีขอดีขอเสียท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาลาชา  
  ๖ ใหโอกาสผูปวยและญาติไปปรึกษาแพทยทานอื่น (Second Option) 
  ๗ คอยถามผู ปวยหรือญาติในส่ิงท่ียังสงสัยอยูวามีหรือไม 
  ขอควรระวังและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการยินยอมท่ีจะรับการรักษา 
  ๑ ผูปวยและญาติมีความเขาใจในส่ิงท่ีแพทยบอกมากนอยเพียงใด  
  ๒ บันทึกรายละเอียดของการยินยอมใหการระงับความรูสึกเปนลายลักษณอักษรไวในเวช
ระเบียน 
  ๓ ผูปวยท่ีไมสามารถใหความยินยอมในการผ าตัดได 
     -ผูปวยสูงอายุ และผูปวยท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
    - ผูปวยสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ (จิตเวชหรืออุบัติเหตุหรือโรค  
     -ผูปวยตางดาว 
  ๔ ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถใหคำยินยอมรักษา  
   ? ใครคือผูตัดสินใจแทน 
   ? ถาไมมีจริงๆ จะแกปญหาอยางไร 
  ๕ ผูปวยที่อยู ในภาวะวิกฤติจำเปนตองชวยชีวิต ไมจำเปนตองรอใบยินยอมรับการรักษา  
(Therapeutic Previlege)  
 ทายสุดเมื่อท้ังแพทยและผูปวยทำสัญญาตกลงท่ีจะรักษาแลว แพทยควรบันทึกรายละเอียดท้ังหมดไวเปน
ลายลักษณอักษร แลวเก็บไวที่แฟมเวชระเบียนของผูปวย และถือวาเปนเอกสารสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงถึงความ
เขาใจอันดีระหวางผูปวยและแพทย 
 ๒. การพูดความจริงและการแจงขาวราย 
 การพูดความจริงเปนจริยธรรมอันหนึ่งของมนุษยทุกชาติทุกภาษายึดถือ ในพุทธศาสนาไดใหความสำคัญ
โดยมีการบัญญัติอยูในเบญจศีล ซึ่งเราไดยินไดฟงพระสงฆเทศนอยูเปนประจำ จากคำประกาศของแพทยสภา เรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ มิไดกลาวถึงการพูดความจริงใน
การทำเวชปฏิบัติอยางตรงๆ ไว เพียงแตกลาวไวในเรื่องจริยธรรมที่พึงปรารถนา ขอที่ ๖ วา “แพทยตองมีความ
ซื่อสัตยสุจริต สำนึกและทำแตความดีความถูกตองเปดเผยและจริงใจ วางตัวอยูเหนือความไมดีงามทั้งหลาย เปน
หลักการท่ีจะทำใหชีวิตสวนตัว และการทำงานดำเนินไปดวยดีไมดางพรอยหรือเกิดอุปสรรค” 
 อาชีพแพทยนั้นมีหนาท่ีชวยชีวิต และชวยบรรเทาความเจ็บปวยของเพื่อนมนุษยเปนสำคัญ ในการพูดคุย
กับผูปวยตองสุภาพมีความจริงใจและแสดงความเห็นใจผูปวย โดยสามารถแสดงออกทั้งคำพูดและกริยาทาทาง 
ผูปวยที่บรรลุนิติภาวะแลวชอบที่จำใหแพทยบอกความจริงเกี่ยวกับโรคที่เขาเปน ถาผูปวยเปนโรคที่ไมรายแรง
แพทยควรใหรายละเอียดของโรคตามกำลังและสติปญญาของผูปวยท่ีจะรับฟง เพราะความเปนจริงอาชีพแพทยนั้น
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นอกจากจะรักษาโรคแลวแพทยยังตองเปนครูท่ีดีดวย แพทยตองใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยและผูปวยเมื่อ
อยูในสถานะท่ีจะทำได 
 ๓. การรักษาความลับของผูปวย 
 จากขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๖ เรื่องการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมขอ ๙ ระบุวา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซึ่งตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาท่ี” 
เปนที่ทราบกันดีวาการเก็บรักษาความลับของผูปวยใหรูกันเฉพาะแพทยเจาของไขและผูปวยนั้นเปนไปไมไดเลย 
เนื่องจากในขบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษานั้นจะตองเขาไปเกี่ยวของกับบุคลากรในสถานพยาบาลจำนวนมากไม
วาจะเปนพยาบาล เจาหนาท่ีเอ็กซเรย เจาหนาท่ีเทคนิคการแพทย นอกจากนี้ สังคมไทยนั้นมีเอกลักษณในดานท่ี
ชอบซุบซิบในเรื่องของผูอื่น ก็ยิ่งทำใหไมสามารถเก็บความลับของผูปวยไดเลย ไมชาหรือเร็วผูปวยก็ตองทราบอยูดี 
ความลับของผูปวยท่ีไดจากการประกอบวิชาชีพ หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการซักประวัติตรวจรางกายและการตรวจ
ทางหองทดลอง ตลอดจนเอกสารเวชระเบียนของผูปวยทั้งหมด สำหรับแพทยและบุคลากรทางการแพทยไมควร
นำขอมูลของผูปวยมาพูดคุยกันในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ ่งที่มีประชาชนอยูจำนวนมากถึงแมจะอยูใน
สถานพยาบาลก็ตาม การนำขอมูลของผูปวยออกเปดเผยอาจทำใหผูปวยเสียหาย เพราะมันอาจมีผลกระทบตอ
อาชีพ ความเปนอยู ชื่อเสียง เกียรติยศของผูปวยได อยางไรก็ตามการเก็บความลับของผูปวยในเรื่องโรครายแรง
และติดตอก็อาจทำใหผูใกลชิดผูปวย บุคลากรทางการแพทย หรือแมแตสวนรวมเกิดอันตรายได และนี่คือปญหา
ความขัดแยงทางจริยธรรมอยางแทจริง ในเรื่องมารยาทในการประกอบวิชาชีพกับการทำความดีซึ่งมีอยูในจิตใจ
มนุษยทุกคน 
 การเปดเผยขอมูลของผูปวยสามารถกระทำไดตามเงื่อนไขตอไปนี ้
 ๑ เมื่อไดรับการรองขอจากผูปวยโดยตรงหรือผานตัวแทน (อาทิเชน บริษัทประกันภัย เปนตน  
 ๒ คำส่ังศาล เพื่อใหแพทยเจาของไขไปใหการในศาลในฐานะพยาน หรือศาลส่ังใหเปดเผยขอมูล  
 ๓ ผูปวยท่ีมีบาดแผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีอาชญากรรม หรือการทะเลาะวิวาทข้ันรุนแรง  
 ๔ โรคติดตออันตรายรายแรง เชน โรคเอด ส เปนตน 
 ๔. การตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตและความตาย 
 เปนที่ทราบกันดีวาแพทยสามารถที่จะยึดชีวิตหรือชะลอการตายในผูปวยที่มีอาการหนักออกไปไดระยะ
หนึ่ง ผูปวยกลุมนี้พบวามีพยาธิสภาพจากบาดเจ็บรุนแรงท่ีสมองหรือโรคหลอดเลือดในสมอง (CVA) ท่ีมี Glasgow 
Coma Score ระหวาง ๓-๕ โรคมะเร็งสุดทาย, Irreversible shock ที่มี Sepsis และ Multiple organ failure 
ปญหาจริยธรรมในกรณีผูปวยเหลานี้มักจะเกี่ยวของกับสภาพผูปวยท่ีวาไปแลวหมดหวังท่ีจะหาย หรืออยูในสภาพท่ี
เรียกวา “จะเปนก็ไมเปน จะตายก็ไมตาย” ท้ังตัวแพทยเจาของไขและญาติผูปวยก็ไมทราบจะตัดสินใจในการรักษา
ตอไปอยางไร มีบอยครั้งที่แพทยประเมินสภาพผูปวยแลวหนักเกินกวาที่จะรักษาใหกลับมาดีได ถึงมีโอกาสรอดก็
จะตามดวยคุณภาพชีวิตท่ีไมดี ชวยเหลือตนเองไมได นอนลืมตาเปนผักเปนหญา (vegetative) ผูปวยไมมีทางท่ีจะ
กลับบานไปใชชีวิตอยางมีเกียรติภูมิมีคุณคาตอตัวเองและสังคมได การท่ีแพทยจะตัดสินใจหยุดรักษาหรือไมนั้น คง
ขึ ้นอยู ก ับความหวังของแพทยเจาของไขและญาติผู ปวยเอง แตในบางสถานการณแมแตฝายบริหารของ
สถานพยาบาลก็มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย ถาทุกฝายเห็นวาหมดก็คงจะงาย ในกรณีเชนนี้แพทยควรยึดถือ
หลักเกณฑสมองตายซึ่งกำหนดโดยแพทยสภาเมื่อป ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๙ ไดเลย แตในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงกัน 
เชน  แพทยเห็นวายังมีความหวังอันนอยนิดแตฝายญาติเห็นวาหมดหวังแลว แพทยเจาของไขจะตัดสินใจอยางไร 
ญาตินั้นมีความชอบธรรมเพียงไรมีอำนาจการตัดสินใจวาจะใหแพทยรักษาหรือไม หรือถามีความเห็นขัดแยงกันใน
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หมูญาติ พี่นองผูปวย แพทยจะยึดถือความเห็นของฝายไหนในการตัดสินใจ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจจะทำอะไร
หรือไมทำอะไรตอไปในผูปวยที่เราเห็นวาหมดหวังแลวนั้นไมงายเลย จะตัดสินใจแบบไหนก็มีขอโตแยงทั้งนั้น 
ยกตัวอยางเชน ถาเปนผูปวยท่ียังรักษาโดยใชเครื่องชวยหายใจ และยากระตุนการทำงานของหัวใจ เราจะหยุดการ
รักษาทั้งสองขนานหรือไมถาญาติยินยอม ถาทำแลวแพทยจะถูกกลาวหาเปนฆาตกรหรือไม หรือวาถาเปนผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย และผูปวยหยุดหายใจแพทยจำเปนตองชวยหายใจหรือไม ถาไมทำจะผิดจรรยาแพทยหรือไม 
การตัดสินใจของแพทยท่ีมีตอเรื่องท้ังสองนี้จะตองเปนไปโดยเจตนาดีตอผูปวยเปนพื้นฐาน และควรดำเนินการไป
ดวยหลักมนุษยธรรมสากลไมควรยึดกับทัศนคติความเช่ือสวนตัวของแพทยเจาของไข ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย
นั้นวัดจากการไมกระทำใดๆ ท่ีจะลดทอนความเปนมนุษยของผูปวยเอง นี่เปนส่ิงแพทยตองยึดถือเสมอ 
 ๕. การวิจัยและการรักษาดวยวิธีการใหม 
 จากขอบังคับของแพทยสภา ในเรื่องเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ หมวด ๖ 
เรื่องการทดลองในมนุษยนั้น มีเนื้อหาสาระอยางชัดเจนวา การวิจัยในผูปวยนั้น ตองเคารพในสิทธิของผูปวยทุก
ประการ และตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหายท่ีเกิดตามมา ปญหาจริยธรรมมักจะเกิดข้ึนวาการวิจัยนั้นมี
อัตราเส่ียงมากนอย และความชอบธรรมเพียงใด ใครจะเปนผูพิจารณาใหมีการวิจัยนั้นข้ึน 
 
ความขัดแยงในเร่ืองของผลประโยชนการรักษา 
 ในปจจุบันความขัดแยงดังกลาวนี้มีแนวโนมท่ีจะพบมากข้ึนและรุนแรงข้ึน โดยมีสาเหตุไดจากทุกฝาย ไม
วาจะเปนแพทย ผูปวย ญาติ และผูจายคารักษาอื่นๆ (Third party) กรณีนี้แพทยเจาของไขตองยึดผลประโยชน
ของผูปวยเปนเปาหมายสูงสุด ถึงแมหลักการนี้จะขัดกับผลประโยชนของแพทยโดยตรงก็ตาม มิเชนนั้นตัวแพทย
เองจะกระทำผิดทางจริยธรรม 
 
การจัดการกับการรักษาท่ีไมไดมาตรฐาน 
 การรักษาที่ไมไดมาตรฐานนั้นจะเกี่ยวของกับปญหาจริยธรรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากขาดการเอาใจใส 
ดูแลผูปวยหรือแพทยนั้นยังขาดความรูความชำนาญ หรือเปนทั้ง ๒ อยางรวมกัน นี่เปนปญหาที่ยุงยากอันหนึ่งท่ี
เมื่อประสบแลวยากท่ีจัดการใหไดผลลัพธท่ีดี และเปนท่ีพึงพอใจของผูปวยและญาติ ในฐานะแพทยนั้นเรามีหนาท่ี
ตองรักษาเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพของเราแตขณะเดียวกันก็ตองคำนึงถึงผลประโยชนของผูปวยอันพึงจะไดจากการ
ปฏิบัติของเราดวย 
 ในสภาพเวชปฏิบัติปจจุบัน ซึ่งการแพทยของเรามีแพทยเฉพาะทางมากมาย และสาธารณชนมีการต่ืนตัว
ในองคความรูทางการแพทยมากขึ้น จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จะไมใหสังคมคาดหวังจากแพทยสูงมากข้ึน
ดวย ฉะนั้นในการทำเวชปฏิบัติแพทยพึงตั้งตนอยูในความไมประมาท มีสติยั ้งคิด มีความรูความสามารถทัน
เหตุการณที่เปลี่ยนไปในองคความรูใหมและตองทราบขีดกับผูปวยและญาติ เห็นอกเห็นใจเขา เมื่อเรารักษาแลว
เกิดพลาดพล้ังไมวาจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือไมก็ตาม ผูปวยและญาติก็มักจะใหอภัยเราได 
 สำหรับในหมูแพทยเองควรมีทาทีตอผูที่ทำเวชปฏิบัติไมไดมาตรฐานเปน ๒ กรณี ซึ่งทั้ง ๒ กรณี อยูบน
พื้นฐานที่วาแพทยนั้นมีเจตนาดีตอผูปวยเปนที่ตั้งเสมอ คือ ๑ กรณีท่ี เกิดจากขาดความรูความชำนาญ และ ๒ 
กรณีที ่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบ ถาเกิดจากกรณีแรกก็ควรมีการฝกอบรมแพทยผู นั ้นเพิ่มเติมจนได
มาตรฐาน สำหรับกรณีหลังนั้นควรจะมีบทลงโทษตามความหนักเบาของการผิดมาตรฐานการดูแลรักษา ชุมชนของ
แพทยทุกสาขาในระดับโรงพยาบาลควรจะมีกลไกที่จะตรวจสอบกันเองในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของรักษาและ
ท้ังหมดนั้นถูกช้ีนำโดยแพทยสภา และราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแพทยทุกสาขา 
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 ในปจจุบันมาตรฐานในการดูแลรักษาถูกกำหนดโดยกลุมแพทยสาขาตางๆ ในรูปของ Clinical Practice 
Guideline (CPG) ซึ่งอาศัยองคความรูใหมๆท่ีมีรากฐานมาจาก Evidence Base Medicine ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
วงการแพทยทั่วไป ดวยเหตุนี้แพทยที่ทำเวชปฏิบัติจึงตองตื่นตัวตลอดเวลาในการศึกษาองคความรูใหมๆ เปน
หนาท่ีของแพทยในแตละสาขาท่ีจะควบคุมการทำเวชปฏิบัติใหไดมาตรฐาน โดยหนาท่ีแลวแพทยท่ีมีความรูความ
ชำนาญอาวุโสกวาตองคอยสอดสองดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทยที่มีอาวุโสนอยกวาโดยผานทางกลไกที ่ถูก
เรียกวา การทำ Medical audit ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ 
Medical audit  ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ Medical audit 
เทานั ้นจึงจะสามารถตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติของแพทยได และเวชปฏิบัติที ่ถูกตองเหมาะสมจะนำมาซึ่ง
ผลการรักษาที่ดีเหมาะสมตามสภาพและเปนที่ถึงพึงพอใจของผูปวยในที่สุด ผลสุดทายที่จะตามมา คือ การได
จรรโลงเกียรติศักด์ิ และศักด์ิศรีแหงวงการแพทยของเราใหยั่งยืนตลอดไป 
 
แนวทางการปองกันปญหาทางจริยธรรม 
 ๑. เพื่อลดปญหาจริยธรรมในเวชปฏิบัติลงเทาท่ีจะทำได วิสัญญีแพทยแตละคนตองคำนึงถึงส่ิงเหลานี้ 
 ๒. สรางความสัมพันธอันดีระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ 
 ๓. บันทึกเวชระเบียนใหถูกตองทุกขั้นตอนการวิจัยและการรักษา เวชระเบียนที่ดีนั้นจะเปนสิ่งยืนยันวา
การรักษานั้นไดมาตรฐาน และไมมีความประมาทเกิดข้ึนระหวางการดูแลรักษา 
 ๔. ตองใหการดูแลรักษาผูปวยทุกคน ตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานการณนั้นๆ ทั้งนี้ตองคำนึงถึงความ
ส้ินเปลืองคาใชจายของผูปวยดวย ระหวางการดูแลรักษาตองไมทอดท้ิงผูปวยพรอมท่ีจะแกไข เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ขึ้น แมผลการรักษาจะเปนอยางไรก็ตาม หากผูปวยเห็นวาแพทยใหการดูแลอยางใกลชิดแลว แมจะเกิดปญหา 
ความรุนแรงจะลดลงแนนอน 
 ๕. ชุมชนแพทยทุกระดับ ตองมีกลไกที่จะตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติ โดยยึดหลักอาวุโส ความชำนาญ 
ความรูทางการแพทย ในการตรวจสอบใหการทำเวชปฏิบัตินั้นไดมาตรฐาน 
 
แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาจริยธรรม 
 เมื่อเกิดปญหาทางดานจริยธรรมข้ึน ควรยึดหลักในการปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ๑. ปญหาจริยธรรมนั้นคืออะไร อยูตรงไหน อะไรคือความขัดแยง 
 ๒. มีบุคคลท่ีเกี่ยวของกับปญหากี่คน ใครบาง  ใครจะไดประโยชนหรือเสียประโยชน ใครคือบุคคลท่ีสำคัญ
ท่ีสุดในการตัดสินใจตอปญหานี้ 
 ๓. ปญหาจริยธรรมดังกลาวนั้นมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือและการใหคุณคา
หรือไม 
 ๔. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับปญหาท้ังหมดทราบขอเท็จจริงของปญหาเพียงใด 
 ๕.ความขัดแยงของปญหานั้นสามารถแกโดยการเจรจาหรือไม และเมื่อแกแลวสิทธิของผูปวยไดรับความ
เคารพหรือไม 
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บทสรุป 
 แพทยนั ้นมีหนาที ่ชวยชีว ิตและบรรเทาความเจ็บปวย  ในการบรรลุว ัตถุประสงคดังกลาวนี ้ตอง
ประกอบดวยความรูความชำนาญในการรักษาที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของวงการแพทย สวนการปฏิบัติตอ
ผูปวย ตองมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งวิสัญญีแพทยตองเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษยอยางเครงครัด 
โดยแสดงใหประจักษจากการกระทำดังตอไปนี้ 

๑  Informed consent  

๒  Confidentiality  

๓  Truth telling  

๔  Decision at the end of life  

๕  Innovative treatment  

แทท่ีจริงวิสัญญีแพทยท่ีดีนั้นก็คือมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกันอยางมีเกียรติภูมิ
และศักด์ิศรีนั่นเอง 
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คำนำ 

 

 คูมือเลมนี้จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณาจารย และเพื่อกำหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของอาจารยในกลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเปนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารยใหมีการทำงานเปนอันหนึ ่งอัน

เดียวกัน และเพื่อใหการดูแลแพทยประจำบานเปนไปอยางราบรื่น  
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1. จรรยาบรรณของอาจารยวิสัญญีแพทย 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานไดมีการเห็นชอบใหจัดทำคูมือจรรยาบรรณและหนาที่ของ

อาจารยแพทย โดยมีวัตถุประสงคใหใชเปนประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักด์ิศรี และสงเสริมช่ือเสียง

เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร และมหาวิทยาลัย อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยก

ยองของบุคคลท่ัวไป อาจารยท่ีสังกัดกลุมงานจะตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอยางเครงครัดอยูเสมอ  

2. บทบาทและหนาท่ีของอาจารยแพทยโดยท่ัวไป 

ภารกิจของอาจารยแพทยแตละระดับขั้นของหนวยงานไว ไดกำหนดใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดาน

บริหาร ดานวิชาการและวิจัย และดานการบริการ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และคาน้ำหนัก ตาม

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการสูรายบุคคล  โดยภาระงานของอาจารยทั้งกลุมงานตองมีความ

สมดุลระหวางงานดานบริหาร ดานวิชาการและวิจัย และดานการบริการ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ

ท้ังหมดของกลุมงานได ในขณะท่ีอาจารยแพทยจะตองมีเวลาเพียงพอสำหรับการใหการฝกอบรม ใหคำปรึกษา 

และกำกับดูแลแพทยประจำบาน โดยมีบทบาทและหนาท่ี ดังนี ้

- อาจารยแพทยที ่ตองทำบทบาทและหนาที่ในการสรางแพทยประจำบานที่สำเร็จการศึกษาใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

- อาจารยแพทยตองมีความรู ความสามารถทางวิชาการ  

- อาจารยแพทยตองศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม  ทราบถึง

เปาหมายและจุดเนนท้ังของหลักสูตร และตองศึกษา พันธกิจ และวิสัยทัศน ของโรงพยาบาลและกลุม

งาน  

- อาจารยแพทยตองศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ขอกำหนด ตั้งแตระดับแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ 

กรมการแพทย โรงพยาบาล กลุมงาน และหลักสูตร 

- อาจารยแพทยตองทำหนาที่เปนอาจารยที ่ปรึกษา สามารถใหคำแนะนำแกแพทยประจำบานได

ถูกตอง อยางมีเหตุมีผล  
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3. บทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจำบาน 

อาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจำบาน ไดแก อาจารยท่ีไดรับแตงต้ังจากหัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยาใหดูแล

แพทยประจำบานเปนรายบุคคลตามท่ีไดรับมอบหมาย  

อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของแพทยประจำบาน ตองชวยเหลือในการปรับตัวเม่ือ

เขามาสูการฝกอบรมแพทยประจำบาน ซึ่งตองรับผิดชอบตัวเองมากข้ึน เพราะถือวาเปนการเรียนรูแบบผูใหญ 

นอกจากนี้วิชาวิสัญญีวิทยายังนับวามีความเฉพาะตัว และแพทยประจำบานอาจคอนขางไมคุนเคยตอวิชานี้

เมื่อเทียบกับการเรียนเฉพาะทางสาขาอื่น เนื่องจากเนื้อหาวิชาซึ่งคอนขางมากและสวนมากตองเรียนรูใหม

ทั้งหมด หากแพทยประจำบานปรับตัวไมไดจะเกิดความคับของใจ และสงผลเสียตอการเรียน ในทางกลับกัน 

ถาแพทยประจำบานปรับตัวไดดี การเรียนรูก็จะดำเนินไปดวยดี แพทยประจำบานก็จะประสบความสาเร็จใน

การเรียน อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสาคัญที่จะชวยแพทยประจำบานในการปรับตัว และชวยเหลือเม่ือ

แพทยประจำบานประสบปญหา การชวยใหแพทยประจำบานเรียนและปฏิบัติงานอยางมีความสุข รวมถึงจบ

การศึกษาอยางมีคุณภาพ คือ เปาหมายของการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา 

1. อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนแบบอยางท่ีดีแกแพทยประจำบาน โดยเปนผูท่ีประพฤติตนใหเหมาะสมตาม

จรรยาวิชาชีพท่ีสอนและมีศีลธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม 

2. อาจารยที่ปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของแพทยประจำบานเปนอันดับแรก โดยจะไมกระทําการ

ใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายแกแพทยประจำบานอยางไมเปนธรรม 

3. อาจารยที่ปรึกษาตองพยายามเก็บรักษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของแพทยประจำบานใน

ความดูแลเปนความลับ 

4. อาจารยที่ปรึกษาตองพยายามชวยเหลือแพทยประจำบานอยางสุดกําลังความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบท่ีจะสงผูมาขอคําปรึกษาไปใหผูเช่ียวชาญเฉพาะกรณี เมื่อทราบวาตนไมสามารถชวยเหลือ

ได 

5. อาจารยที ่ปรึกษาตองมีความรับผิดชอบตอสถาบัน หรือหนวยงานที่ตนสังกัดและตอสังคมโดย

สวนรวม และไมวิจารณหนวยงาน บุคคลรวมอาชีพ หรือสถาบันใหแพทยประจำบานฟง เพราะจะทํา

ใหเกิดอคติและความเส่ือมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ 
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แนวการปฏิบัติในการใหคําปรึกษา 

การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาที่ดีนั้น ควรนําวิธีการใหคําปรึกษามาประกอบเพื่อชวยใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีเปนหัวใจสําคัญของการใหคําปรึกษาคือสัมพันธภาพหรือการสรางสายสัมพันธ อาจารยตอง

รูจักแพทยประจำบานอยางละเอียดพอสมควร สรางความไววางใจ แพทยประจำบานจึงมีความสบายใจที่จะ

พูดเรื่องตางๆ ใหฟง 

แนวปฏิบัติในการสรางสัมพันธภาพ 

1. การสรางความคุนเคย การสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร อบอุน เปนกันเองและมีความจริงใจ 

2. การยอมรับ ผูที ่มีทัศนคติในการยอมรับผูอื ่น จะมีทาทีแสดงออกใหเห็นถึงความปรารถนาที่จะ

ชวยเหลือ และการยอมรับในแงคุณคาของบุคคล ทําใหการติดตออยูในลักษณะท่ีแสดงความนับถือตอ

อีกฝายหนึ่ง ไมวาโดยการกระทําหรือโดยคําพูด 

3. การเขาใจ เปนความรับผิดชอบของผูใหคําปรึกษาที่ตองเขาใจความรู สึก ความคิดที่ซอนเรนและ

สามารถมองเห็นความหมายท่ีผูอื่นแสดงออก 

4. การมีความรูสึกรวม สามารถรูสึกและบรรยายถึงความนึกคิดของผูอื่นๆ ได 

5. การแสดงความเอาใจใส การที่จะเขาใจความรูสึกของอีกฝายหนึ่งนั้นตองมีความสนใจและอาศัย

ทักษะในการฟงและการสังเกต 

6. ความเชื่อ มีความเชื่อที่วา ทุกคนสามารถเผชิญปญหาและแกปญหาได ถาอยูในสภาพเหตุการณท่ี

เหมาะสม และคนทุกคนตองการเสรีภาพ จะมีความสบายใจถามีอิสระที่จะคิดจะทําในสิ่งตางๆ โดย

ไมถูกบีบบังคับ 

กลวิธีในการใหคําปรึกษา 

กลวิธ ีบางประการที ่อาจนํามาใชในกรณีท่ีแพทยประจำบานตองการขอมูลหรือคําแนะนํา เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจหรือเมื่อเกิดปญหาท่ีไมสามารถตัดสินใจได 

1. การวางเคาโครง การกําหนดเคาโครงไวลวงหนาวาจะสนทนาเรื่องอะไรหรือมีงานอะไรตองทํารวมกัน 

2. การสัมภาษณ โดยเริ ่มตนสนทนาดวยการสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง น้ำเสียงและทาที

กระตือรือรน แสดงความสนใจ มีใบหนาท่ียิ้มแยม 
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3. การตั้งคําถาม ต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ เปดโอกาสใหแพทยประจำบานไดสํารวจความ

ตองการของตนเอง และเขาใจตนเองดีข้ึน ท้ังนี้ตองหลีกเล่ียงการใชคําวา “ใช” “ไมใช” “ถูก”“ผิด” 

เพราะคําถามเหลานีจ้ะตัดการสนทนาหรือการบอกเลาในรายละเอียด 

4. การใหคําปรึกษา การแนะนําใหแพทยประจำบานทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อชวยแกปญหา จะมีลักษณะ “นํา

ทาง” มากกวา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรพิจารณาความพรอมของแพทยประจำบานวาพรอมที่จะรับ

ฟงคําแนะนําหรือไม 

5. การเสนอแนะ เปนการเสนอความคิดเห็นโดยทางออม เพื่อเปนการแนะแพทยประจำบานไปสูการ

แกปญหา โดยเปดโอกาสใหใชเหตุผลของตนเอง มีอิสระท่ีจะยอมรับหรือไมยอมรับขอเสนอแนะ 

6. การตีความ เปนการกลาวถึงบางส่ิงท่ีมีความหมายสืบเนื่องกับส่ิงท่ีแพทยประจำบานกลาวไปแลว จะ

ชวยใหแพทยประจำบานเขาใจเรื่องแจมชัดข้ึน 

7. การแสดงความเห็นชอบ เปนการสงเสริมหรือใหกําลังใจแกแพทยประจำบานในการดําเนินการตอไป 

เพราะจะเปนการเพิ่มพูนความเช่ือมั่นในตนเอง อาจแสดงความเห็นชอบดวยวาจา ทาทาง ใชในกรณี

ท่ีแพทยประจำบานมีความยุงยากใจ ตัดสินใจไมไดในการเลือกส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีคุณคาเทากัน 

8. การกระตุนใหกําลังใจ เพื่อชวยใหแพทยประจำบานเกิดความมั่นใจในตนเองวาสามารถกระทําส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดไดเชนเดียวกับผูอื่น 

9. การชักชวน เปนการชักชวนใหแพทยประจำบานยอมรับทัศนะของอาจารย ซึ่งอาจเหมือนกับเปนการ

แกปญหาของอาจารยเอง แตการใชวิธีนี้อาจจะกอใหเกิดความรูสึกตอตานจากแพทยประจำบาน 

10. การสังเกต ตองเปนคนชางสังเกตและมีความไวตอความรูสึกของคนอื่น 

11. การใหรายละเอียดและขอมูล จะมีความสําคัญมากในการตัดสินและแกปญหาของแพทยประจำบาน 

ซึ่งวิธีนี้จะใชมากในการใหขอมูลทางการศึกษาและอาชีพ 

12. การเงียบและการฟง ควรใชการเงียบและแสดงความสนใจรับฟงในส่ิงท่ีแพทประจำบานกําลังเลา ไม

ควรทําลายความเง ียบดวยการคุยไมหยุดของอาจารย เพราะจะเปนการขัดขวางความคิดและ

ความรูสึกตางๆ ของแพทยประจำบานท่ีอยากบอกเลา 
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บทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ  

1. ใหคำปรึกษาแกแพทยประจำบานในดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของ

หลักสูตร และวางแผนการเรียนใหจบการศึกษาในเวลาท่ีกำหนดตามหลักสูตร  

2. ใหคำแนะนำแกแพทยประจำบานดานการเรียน วิธีการเรียน การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง 

การอานตารา การลงขอมูลเวชระเบียน 

3. ติดตามผลการเรียนการทำงานของแพทยประจำบาน ใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือแกแพทย

ประจำบานเพื่อแกไขปญหาดานการศึกษา  

4. ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

5. ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะวิสัญญีแพทยเมื่อจบออกไปทำงาน  

บทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาดานการใหคำปรึกษาท่ัวไปและการปรับตัว  

1. สรางความคุนเคยกับแพทยประจำบาน ใหมีความสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับลูกศิษย ที่จะชวย

สงเสริมการเรียนของแพทยประจำบานท่ีอยูในความกำกับดูแล  

2. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแบบองครวม เชน การคบ

เพื่อน ปญหาความขัดแยง ปญหาเกี่ยวกับคาใชจาย  

3. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและความเปนธรรมศาสตรแกแพทยประจำบาน  

4. ใหขอมูลดานการประกอบวิชาชีพท่ีเปนประโยชนแกแพทยประจำบาน  

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา 

บทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาดานอื่นๆ 

1. พิจารณาคํารองตางๆ ของแพทยประจำบานและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 

2. กําหนดเวลาใหแพทยประจำบานเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ  

3. ประสานงานกับอาจารยผู สอนและหนวยงานตางๆ ที่เกี ่ยวของเพื่อชวยเหลือแพทยประจำบาน 

โดยเฉพาะฝายธุรการกิจการแพทยประจำบาน 
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4. ช้ีแจงและทําความเขาใจกับแพทยประจำบานในเรื ่องหนาที่ของแพทยประจำบานตออาจารยท่ี

ปรึกษา เชน แพทยประจำบานตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดเวลา เพื่อปรึกษาดานการ

เรียน เพื่อฟงคําแนะนํา ตักเตือน และเพื่อปรึกษาขอคําแนะนําดานอาชีพเปนตน 

5. ใหคํารับรองแกแพทยประจำบานเมื่อแพทยประจำบานตองการนำไปแสดงกับผูอื่น 

6. เก็บขอมูลรายละเอียดของแพทยประจำบานท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางเปนระบบ 

การติดตออาจารยท่ีปรึกษาสามารถติดตอไดทางโทรศัพท อีเมลลหรือไลนสวนตัว รวมถึงขอพบโดยตรงใน

หองผาตัดหรือหองพักอาจารย นอกจากนี้ยังกำหนดใหแพทยประจำบานตองพบอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอยป

ละ 2 ครั้ง  

4. บทบาทและหนาท่ีของอาจารยผูคุมกิจกรรมวิชาการ 

อาจารยผูคุมกิจกรรมวิชาการ ไดแก อาจารยที่มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมกิจกรรมวิชาการของ

แพทยประจำบานท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินไปอยางเรียบรอยโดย มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. เขารวมช่ัวโมงกิจกรรมวิชาการวิชาการของแพทยประจำบานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

2. กำกับควบคุมใหแพทยประจำบานเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางตรงเวลา เพื่อความมีระเบียบวินัย

และประโยชนในการไดรับความรูของแพทยประจำบาน  

3. แนะแนวทางการทำกิจกรรมวิชาการ เชน หัวขอท่ีนาสนใจหรือควรรูของการทำ topic, journal และ 

M&M conference เปนตน  

4. ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใน presentation ของแพทยประจำบานภายใตการควบคุม  

5. Feedback แพทยประจำบานผูทำ presentation รวมถึงสรุปใจความสาคัญของเนื้อหาในแตละ 

กิจกรรมวิชาการ  

6. ใหคะแนนการนำเสนอกิจกรรมวิชาการของแพทยประจำบานภายใตการควบคุม 

5. บทบาทและหนาท่ีของอาจารยประจำหองผาตัดหนวยตาง ๆ 

อาจารยประจำหองผาตัดหนวยตาง ๆ ไดแก อาจารยผูออกปฏิบัติงานบริการวิชาการในแตละวันในหนวย

ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้  
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1. รับผิดชอบผูปวยทุกรายท่ีเขามาใชบริการทางวิสัญญีวิทยาในหนวยของตน  

2. ใหการสอนและคำแนะนำแกแพทยประจำบานในดานตางๆ เชน การประเมินและเตรียมผูปวยกอน

การผาตัด, การใหการระงับความรูสึกแกผูปวย, การทำหัตถการทางวิสัญญี และการติดตามผูปวยหลัง

การระงับความรูสึก เปนตน  

3. รับปรึกษากรณีผู ปวยฉุกเฉินในชวงเวลาที่รับผิดชอบ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย

ประจำบานใหถูกตองและรวดเร็ว  

4. ใหคำปรึกษาทางวิสัญญีแกแพทยเจาของไข ในกรณีผูปวยที่เปนความรับผิดชอบของตน หรือ กรณี

ผูปวยท่ีตองการความเห็นเพิ่มเติมจากวิสัญญีแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะหนวย  

5. ควบคุมดูแล และใหคำแนะนำแกวิสัญญีพยาบาลประจำหองผาตัด 

6. บทบาทและหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแพทยประจำบานดานงานวิจัย 

อาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบานดานงานวิจัย ไดแก อาจารยที่รับปรึกษางานวิจัยตามที่แพทยประจำ

บานติดตอรองขอมา หรือไดรับมอบหมาย มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ใหคำปรึกษาแกแพทยประจำบานในดานการทำงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร และวางแผน

การทำวิจัยใหทันในเวลาท่ีกำหนดตามหลักสูตร  

2. ใหคำแนะนำเรื่องการหาหัวขอวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงรางวิจัย การเรียนทำวิจัย 

การเขียนรายงานวิจัย  

3. คอยติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของแพทยประจำบาน รวมถึงใหคำแนะนำเรื่องการรายงานความ

คืบหนาตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อใหการทำวิจัยเสร็จตรงเวลา  

4. ใหคำแนะนำการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับโรงพยาบาลขึ้นไป และการเขียน

รายงานวิจัยสงราชวิทยาลัยฯ ซึ่งนับเปนสวนสำคัญตอการเรียนจบหลักสูตรของแพทยประจำบาน  

5. สนับสนุนใหเผยแพร และตีพิมพงานวิจัย  

6. บทบาทอื่นๆ เชน จัดหาแหลงทุนวิจัย (หากจำเปน   
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7. บทบาทและหนาท่ีอาจารยแพทยเวร 

อาจารยแพทยเวร ไดแก อาจารยอยูรับเวรปรึกษาการใหบริการทางวิสัญญีนอกเวลาราชการตามวันท่ี

ไดรับมอบหมาย มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. ใหคำแนะนำตามตารางเวรของอาจารยแพทยเวรแกแพทยประจำบานท่ีอยูเวร  

2. ใหคำปรึกษา กรณีผูปวยท่ีมีปญหาท่ีแพทยประจำบานเวรไมสามารถทำการตัดสินใจไดดวยตนเอง  

3. รวมดูแลผูปวยดวยตนเอง กรณีผู ปวยหรือการผาตัดที่มีความซับซอนที่แพทยประจำบานเวรไม

สามารถดูแลไดดวยตนเอง 

4. รับทราบ ใหคำแนะนำ และ/หรือ รวมดูแลผูปวยดวยตนเอง กรณผู ปวยในเวรเกิดปญหาหรือ

ภาวะแทรกซอนจากการใหบริการทางวิสัญญี รวมถึงรายงานเหตุการณตอหัวหนากลุมงานวิสัญญี

วิทยา ทราบเปนลำดับ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป  

5. รับทราบและประสานงานกรณีมีปญหาขัดแยงกับกลุมงานอื่น ๆ รวมถึงรายงานเหตุการณตอหัวหนา

กลุมงานวิสัญญีวิทยา ทราบเปนลำดับ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป  

6. สอดสองดูแลและควบคุมแพทยประจำบานเวรใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(รวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม  

7. เปนตัวอยางที่ดีแกแพทยประจำบานเวรในทุกดาน เชน การแกปญหา การประสานงาน การดูแล

ผูปวย เปนตน  
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