หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
๑. ชื่อหลักสูตร
๒. ชื่อวุฒิบตั ร
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๕. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๗. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๘. อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ ๑ เนื้อหาโดยสังเขปของการฝึ กอบรม หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
เพื่อหนังสื อวุฒิบตั ร สาขาวิสัญญีวิทยา
ภาคผนวกที่ ๒ Clinical skills and Procedural skills in anesthesia
ภาคผนวกที่ ๓ Assessment of Clinical skills, Procedural skills and
Entrusable Professional Activity
ภาคผนวกที่ ๔ ขั้นตอนการทํางานวิจยั เพื่อวุฒิบตั ร สาขาวิสัญญีวิทยา
ภาคผนวกที่ ๕ คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์
ภาคผนวกที่ ๖ ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ภาคผนวกที่ ๗ ระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวกที่ ๘ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาคผนวกที่ ๙ แบบคําร้อง และขั้นตอนอุทธรณ์ผลการประเมิน
ภาคผนวกที่ ๑๐ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา
ภาคผนวกที่ ๑๑ ขั้นตอนคําร้องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
ภาคผนวกที่ ๑๒ เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
พ.ศ.๒๕๖๐
ภาคผนวกที่ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สํานักงาน กพ.
ภาคผนวกที่ ๑๔ ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ภาคผนวกที่ ๑๕ จริ ยธรรมสําหรับวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ภาคผนวกที่ ๑๖ คู่มือจรรยาบรรณและหน้าที่ของอาจารย์แพทย์
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ภาคผนวกที่ ๑๗ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระบบการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี

หน้า
๓๗
๖๙
๙๘
๑๓๔
๑๓๘
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๗
๑๕๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๕
๑๗๑
๑๙๘
๒๐๙
๒๒๐

หน้า 3

หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หลักสู ตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
(ภาษาอังกฤษ) Rajavithi Hospital Anesthesia Residency Training Curriculum
๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology
๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
๔. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ปรัชญา : วิสัญญีเพื่อทุกชีวีปลอดภัย (Safety for All)
วิสัยทัศน์ :

มุ่งมัน่ ให้มีวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อ
ยังประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ :

ผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสากล สามารถ
ค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่ อง ใช้ความรู้คู่คุณธรรม โดยคํานึ งถึงความต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
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เพื่อฝึ กอบรมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาซึ่งเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัย
ความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง ร่ วมกับความสามารถในการทําหัตถการที่ประณี ตและซับซ้อน ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการระงับความรู้สึก หรื อ ให้ยากล่อมประสาท
และการเฝ้าระวัง สําหรับการทําหัตถการต่างๆ การระงับปวด การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต และการกูช้ ีพขั้นสู ง
แพทย์ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้อ งมีความรู้ ครอบคลุมเนื้ อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสําเร็ จเป็ น
วิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลผูป้ ่ วยให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศไทย
นอกจากความรู้และทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว เพื่อให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพ แพทย์สาขา
วิ สั ญ ญี วิ ท ยาควรมี ค วามสามารถด้า นอื่ น ๆที่ สํา คัญ ได้แ ก่ ความสามารถในการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม การบริ หาร
จัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างต่อ เนื่ อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และ
องค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริ การทางวิสัญญี
๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ระงับความรู้สึก
๑.๒ มีทกั ษะในการระงับความรู้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้ สึก ใน
ผูป้ ่ วยโรคต่างๆ
๑.๓ มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๑.๔ มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
๑.๕ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบําบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
๑.๖ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาความปวด
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา
๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
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๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๓.๓ เรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
๔.๓ สื่ อ สารให้ข้อ มูล แก่ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อ ย่างถูกต้อ งและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)
๕.๓ มี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒ นาไปสู่ ค วามเป็ นผู ้เ รี ยนรู้ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (Continuous
Professional Development)
๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบัติงานให้ เข้ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึ กอบรม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกําหนดไว้ จึงจัดวิธีการให้การฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับ เนื้อหาของการ
ฝึ กอบรมและ การวัดและประเมินผล ตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

- การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้

1.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

1.1.1 มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญี
วิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลัง
ผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ระงับ ความรู ้สึก
1.1.2 มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึก
แบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวัง
ระหว่างการระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วย
โรคต่างๆ

1.2.1 ปี ที่ 1 เรี ยนรู ้เกีย่ วกับการดูแลทางวิสัญญีระดับพื้นฐาน
ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดทัว่ ไป ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้าง สู ต-ิ นรี เวช
วิทยา จักษุ และการดูแลผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดแบบผูป้ ่ วยนอก
1.2.2 ปี ที่ 2,3 เรี ยนรู ้เกีย่ วกับการดูแลทางวิสัญญีระดับซับซ้อน
ได้แก่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอด
เลือด และทรวงอก ศัลยกรรมประสาท สู ต-ิ นรี เวชวิทยา โสต ศอ
นาสิ ก และการดูแลผูป้ ่ วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

1.1.3 ทักษะในการดูแลทางเดินอากาศ
หายใจ (airway management)

1.2.3 ปี ที่ 1 มีการฝึ กปฏิบตั ิกบั หุ่นจําลองและช่วงปฏิบตั ิงานเดือน
แรกจะมีอาจารย์ดูแลและสอนอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วย
จริ ง
1.2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร advanced airway management ให้
แพทย์ประจําบ้านได้ฝึกปฏิบตั ิ
1.2.5 ปี ที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ACLS
1.2.6 แพทย์ประจําบ้านได้ร่วมทีมในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล
1.2.7 จัดสอนความรู ้พนื้ ฐานให้แก่แพทย์ประจําบ้านทุกคน
1.2.8 ปี ที่ 1 ฝึ กประสบการณ์การบําบัดทางระบบหายใจ 1 เดือน
1.2.9 ปี ที่ 2,3 ฝึ กประสบการณ์ที่หออภิบาลปี ละ 1 เดือน

1.1.4 ทักษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย

1.1.5 มีทกั ษะในการดูแลและรักษา
ผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบําบัดทางระบบ
หายใจ (respiratory care)

1.1.6 ทักษะในการดูแลและรักษาความ
ปวด

1.2.10 จัดสอนความรู ้พนื้ ฐานให้แก่แพทย์ประจําบ้านทุกคน
1.2.11 แพทย์ประจําบ้านทุกคนเรี ยนรูก้ ารดูแลความปวดหลัง
ผ่าตัดในผูป้ ่ วยที่ตนเองให้การระงับความรู ้สึก
1.2.12 ปี ที่ 1, 2 ฝึ กประสบการณ์ในหน่วย APS ปี ละ 2 สัปดาห์
1.2.13 ปี ที่ 2 ฝึ กประสบการณ์ในหน่วยการดูแลและรักษาความ
ปวดเรื้ อรัง 2 สัปดาห์

1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
1.3.1 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
1.3.2 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจําสัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้าน
วิสัญญีวิทยา
1.3.3 การประเมิน EPA1-17 และ
DOPS 1-8
1.3.4 การสอบย่อยปลายเดือน
1.3.5 การสอบ MCQ, Essay, OSCE
และการสอบปฏิบตั ิ

1.3.6 เอกสารรับรองการผ่านการ
ฝึ กอบรม ACLS
1.3.7 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
1.3.8 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจําสัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้าน
วิสัญญีวิทยา
1.3.9 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
1.3.10 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจําสัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้าน
วิสัญญีวิทยา
1.3.11 การประเมิน EPA1-17 และ
DOPS 1-8
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- ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้
2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
ของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
วิสัญญีวิทยา
2.1.2 ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา

2.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.2.1 ปี ท1ี่ เรี ยนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์
2.3.1 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
(correlated basic medical science)
สถานการณ์จริ ง
2.2.2 ปี ที่ 1 เรี ยนวิสัญญีวิทยาทัว่ ไป จาก Interhospital lecture 2.3.2 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจําสัปดาห์ของแพทย์ประจํา
บ้านวิสัญญีวิทยา
2.2.3 แพทย์ประจําบ้านได้เรี ยนและปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเฉพาะ
2.3.3 การประเมิน EPA1-17 และ
ทางต่าง ๆ ของวิสัญญีวิทยา
DOPs 1-8
2.3.4 การสอบย่อยปลายเดือน
2.3.5 การสอบ MCQ, Essay,
OSCE และการสอบปฏิบตั ิ
2.2.4 แพทย์ประจําบ้านทุกคนเข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ
เช่น interesting case, MM conference, journal club, case-based
learning
2.2.5 แพทย์ประจําบ้านทุกคนได้ฝึกหัตถการและ เครื่ องมือใหม่
ๆ ที่ใช้ในวิสัญญีวิทยา
2.2.6 แพทย์ประจําบ้านได้เข้าร่ วมฟังการประชุมวิชาการราช
วิทยาลัยฯ

2.3.6 การประเมินการนําเสนอ
ข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ
2.3.7 การเข้าร่ วม workshop ที่จดั
เพื่อสอนแพทย์ประจําบ้าน
2.3.8 ใบประกาศนียบัตรการเข้า
ร่ วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยฯ

- การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
3.1 มาตรฐานการเรียนรู้

3.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

3.1.1 ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขได้

3.2.1 ปี ที่ 1 จัดอบรมความรู เ้ รื่ องระเบียบวิธีวิจยั
3.2.2 ทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ
prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม

3.1.2 วิพากษ์บทความและงานวิจยั
ทางการแพทย์

3.2.3 ปี ที่ 1 เรี ยนการสื บค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อ
การศึกษาและการวิจยั
3.2.4 แพทย์ทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการเพื่อฝึ กการนําเสนอ
และวิพากษ์บทความและงานวิจยั เช่น journal club, review
article เป็ นต้น

3.1.3 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้
ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ

3.2.5 มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
สหวิชาชีพ และบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์

3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
3.3.1 หลักฐานการผ่านการอบรม
ระเบียบวิธีวิจยั ทางคลินิก
3.3.2 การติดตามการดําเนินงานวิจยั
ตามเป้าหมายและเวลา
3.3.3 การประเมินวิพากษ์บทความ
และงานวิจยั ทางการแพทย์

3.3.4 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
3.3.5 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจําสัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้าน
วิสัญญีวิทยา

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

- ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1 มาตรฐานการเรียนรู้

4.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน
4.1.1 ทักษะการนําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและ 4.2.1 ฝึ กนําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม 4.3.1 การประเมินนําเสนอข้อมูล
อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิชาการ เช่น Interesting case conference, M&M conference, ผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
Interdepartment conference เป็ นต้น
วิชาการ
4.1.2 ทักษะการถ่ายทอดความรู ้และ
ทักษะหัตถการ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์

4.2.2 ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิสัญญี
พยาบาล (ถ้ามี) และแพทย์ประจําบ้านรุ่ นน้อง
4.2.3 ฝึ กการถ่ายทอดความรู ้ในกิจกรรมวิชาการ เช่น 10minutes topics เป็ นต้น

4.1.3 ทักษะการสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ 4.2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง การสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่
และผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมี
ญาติ และผูป้ ่ วย
ประสิ ทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4.1.4 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีทาํ งานกับ
ผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง Anesthesiologist nontechnical skills (ANTS)
4.2.6 ฝึ กปฏิบตั ิในการทํางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับ

4.1.5 ทักษะการเป็ นที่ปรึ กษาและให้
คําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น
โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา

4.2.6 แพทย์ประจําบ้านฝึ กปฏิบตั ิเป็ นที่ปรึ กษาและให้
คําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่นที่ส่งผูป้ ่ วยมาปรึ กษา
ทางวิสัญญีวิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์

4.3.2 ประเมิน 360°
4.3.3 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
4.3.4 หลักฐานเข้าร่ วมอบรมการ
สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย
4.3.5 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
4.3.6 สอบ OSCE
4.3.6 หลักฐานเข้าร่ วมอบรม ANTS
4.3.7 ประเมิน 360°
4.3.8 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
4.3.9 การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
4.3.10 ประเมินการตอบใบให้
คําปรึ กษาระหว่างแผนก

- ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มาตรฐานการเรียนรู้

5.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

5.1.1 คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั
ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงานเพื่อนร่ วม
วิชาชีพและชุมชน

5.2.1 ปี ที่ 1 จัดสอนความรู ้เรื่ อง “จริ ยธรรมทางการแพทย์”
5.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ องจริ ยธรรมทางการแพทย์
โดยราชวิทยาลัยฯ

5.1.2 ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (nontechnical skills)

5.2.3 พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
โดยเข้าอบรม counseling, Anesthetist Non-Technical Skills

5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน
5.3.1 หลักฐานการเข้าร่ วมอบรม
จริ ยธรรมทางการแพทย์
5.3.2 หลักฐานเข้าร่ วมอบรม ANTS

5.1.3 ความสนใจใฝ่ รู้และสามารถพัฒนา 5.2.4 ทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ
ไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/
(Continuous Professional Development) ร่ วม

5.3.3 การติดตามการดําเนินงานวิจยั
ตามเป้าหมายและเวลา

5.1.4 ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์
ส่ วนรวม

5.3.4 การติดตามความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย

5.3.5 ในการฝึ กปฏิบตั ใิ นหน่วยต่าง ๆ แพทย์ประจําบ้านมี
หน้าที่ดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการมอบหมาย

หน้า 9

5.4.6 แพทย์ประจําบ้านทุกคนมีหน้าที่นาํ เสนอในกิจกรรม
วิชาการของกลุ่มงานตามตารางทีก่ าํ หนดไว้ โดยมีอาจารย์
แพทย์เป็ นผูด้ ูแล
5.3.7 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ วนรวมของกลุ่มงานและ
โรงพยาบาล ได้แก่ การออกหน่วยบริ จาคเลือด, งานกีฬาสี
เป็ นต้น

- การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
6.1 มาตรฐานการเรียนรู้
6.1.1 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย

6.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

6.2.1 ปี ที่ 1 ในวันปฐมนิเทศน์ จัดสอนความรู ้เรื่ อง “การ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล”
6.2.2 แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
ประจําเดือนเรี ยนรู ้เกีย่ วกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,
patient safety, crisis resource management, กระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี, และการดูแลและใช้
เครื่ องมือด้านวิสัญญีอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
6.2.3 แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี นาํ เสนอการคิดวิเคราะห์โดย
ระบบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยใช้ case MM ที่
นําเสนอ
6.1.2 ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม 6.2.4 ปี ที่ 1 จัดสอนความรู ้เรื่ อง “แนวทางการใช้ยาอย่าง
(Cost Consciousness Medicine) และ
สมเหตุสมผล” ในภาวะต่าง ๆ เช่น โรคไม่ติดต่อ ความดัน
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย โลหิตสู ง ไขมันในเลือดสู ง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้ อรัง การ
ให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็ นต้น
สาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.2.5 แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ได้นาํ เสนอการคิดวิเคราะห์
แนวทางการเลือกวิธีการให้ยา การเฝ้าระวัง ชนิดและขนาดยา
รวมถึงการให้เลือดและสารนํ้า แก่ผปู ้ ่ วยโดยการใช้ทรัพยากร
สุ ขภาพอย่างเหมาะสมใน preoperative conference
6.1.3 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของ 6.2.6 ปี ที่ 1 จัดสอนความรู ้เรื่ อง “นโยบายสุ ขภาพกระทรวง
ประเทศ
สาธาณสุ ขที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจําบ้าน”

6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน
6.3.1 การเข้าร่ วมการปฐมนิเทศน์
6.3.2 การเข้าร่ วมกิจกรรมชัว่ โมง HA
ของกลุ่มงาน
6.3.3 ประเมินผลการนําเสนอในที่
ประชุม

6.3.4 หลักฐานการเข้าร่ วมอบรม
6.3.5 ประเมินผลการอภิปรายในที่
ประชุม

6.3.4 หลักฐานการเข้าร่ วมอบรม
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โดยมีรายละเอียดการเรี ยนการสอน ดังนี้
๑). ภาคทฤษฏี
หัวข้อ
แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๑
๑. วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานและคลินิกสัมพันธ์
๒. ภาษาอังกฤษ
๓. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
๕. การสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อ
การศึกษาและการวิจยั
๖. การบันทึกเวชระเบียน
๗. Interhospital lecture
๘. ระเบียบวิจยั ทางคลินิค
๙. Workshop ACLS
๑๐. ระบบแก๊ส
แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี
๑. Lecture ICU
๒. Lecture pain
๓. Lecture CVT
๔. Lecture acupuncture
๕. Workshop airway management
๖. Workshop central line cannulation
๗. Workshop counseling
๘. Workshop ANTs
๙. Workshop PNBs
๑๐. Alternative Medicine

กิจกรรม
การเรียนการสอน

อาจารย์ผ้สู อน

Lecture
Lecture
Lecture
Lecture

กรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริ ญญา
กรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริ ญญา
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

Lecture

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

Lecture
Lecture
Course lecture
Workshop
โครงการศึกษาดูงาน

งานเวชระเบียนสถิติโรงพยาบาล
คณาจารย์ประจําแต่ละสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอน
กลุ่มงานวิจยั และประเมินเทคโนโลยี
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก

Lecture
Lecture
Lecture
Lecture
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
โครงการศึกษาดูงาน

คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม
คณาจารย์ประจําสถาบันฝึ กอบรม/วิทยากรภายนอก
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก

๒). ภาคปฏิบัติ สถาบันวางแผนการฝึ กอบรมให้แพทย์ประจําบ้านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชาหรื อหน่วยต่างๆอย่างเท่าเทียม โดยมีการปฏิบตั ิงานตามหน่วยต่าง ๆ ในแต่
ละชั้นปี ดังนี้
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แพทย์ประจําบ้าน
สาขาวิชา/เวลา
Eye
Laparoscopic
Ambulatory/ PACU/APS
Outside OR/Ambulatory
Research
Orthopedics
ENT
CVT
Neuro
Plastic
General
Pediatrics
ICU
Inhalation
Urology
OB
Painless
Gyne
Pain
Chest/Cardio
Elective
Float
Sum

ปี ที่ ๑
เดือน
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐
๐
๑
๑
๐
๑
๐.๕
๒
๑
๐
๑
๑
๑
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑๒

ปี ที่ ๒
เดือน
๐
๐
๐
๐.๕
๐.๕
๑
๑
๑
๐.๕
๐
๑
๑
๑
๐
๐
๑
๐
๑
๑
๑
๐.๕
๐
๑๒

ปี ที่ ๓
เดือน
๐.๕
๐.๕
๐
๐
๐
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๐.๕
๑
๑
๑
๐
๑
๐
๑
๑
๐
๐
๐.๕
๑
๑๒

๖.๒ เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ประกอบด้วย
๑). ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ ๑)
I BASIC SCIENCES ประกอบด้วย Anatomy, Physiology, Pharmacology, Applied physics, Biochemistry
II CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 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). โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมีความสําคัญ
ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้ หรื อสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรื อฟังบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัด
ให้มกี ารเรี ยนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียงตามที่กาํ หนดใน clinical skills ด้านต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ ๒)
๓). หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรื อได้เห็น)
ตามที่กาํ หนดใน procedural skills ด้านต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ ๒)
๔). การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ
๑. การประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู้สึก (Provide preanesthetic evaluation and
preparation)
๒. การวางแผนและดําเนินการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการระงับความรู้สึก (Provide plan and conduct of
anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่ วยและเครื่ องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Use and interpret
anesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างและหลังการระงับความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway)
๖. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวิทยา (Demonstrate technical skills)
๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
๘. การจัด การภาวะแทรกซ้ อ นระหว่ า งการระงับ ความรู้ สึ ก หรื อ ระหว่ า งการผ่ า ตัด (Manage perianesthetic /peri-procedural complications)
๙. การมีทักษะปฏิสัมพันธ์การสื่ อสาร และการทํางานเป็ นทีม (Demonstrate communication and team
working skills)
๑๐. การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate professionalism and
non-technical skills)
ตามที่กาํ หนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่าง ๆ ตามกําหนดเวลาที่สมควรจะทํา
ได้ (milestones) (ภาคผนวกที่ ๓)
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง 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
การเรี ยนรู้ทางด้านบูรณาการจะต้องมีทกั ษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ
ความเป็ นมืออาชีพการบริ บาลโดยมีผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง พฤตินิสัย จริ ยธรรมการแพทย์ และ การเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
๖.๓ การทําวิจัย
แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจัย ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross sectional
อย่างน้อย ๑ เรื่ อง หรื อทํา systematic review หรื อ meta-analysis ๑ เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดย
เป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม พร้อมการนําเสนอในที่ประชุมงานวิชาการ เพื่อเรี ยนรู้กระบวนการคิด การหาความรู้
และการกลัน่ กรอง ความรู้อย่างเป็ นระบบ ตามที่กาํ หนดในขั้นตอนการทํางานวิจยั เพื่อวุฒิบตั ร สาขาวิสัญญี
วิทยา (ภาคผนวกที่ ๔) โดยแพทย์ประจําบ้านสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
๖.๔ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม ระยะเวลา ๓-๕ ปี
ระยะเวลาการฝึ กอบรม ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ
ให้พร้อม โดยดูจากการประเมิน milestone ที่มีการทําไว้และการประเมินอื่น ๆ ในเกณฑ์การเลือ่ นชั้นปี โดย
ถ้าแพทย์ประจําบ้านไม่ผ่านการประเมินภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะสามารถให้ปฏิบตั ิงานต่อในสถาบัน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้ผ่านการประเมิน milestone ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ได้ต่อไม่เกิน ๒ ปี (รวม
ระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งหมดไม่เกิน ๕ ปี )
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๖.๕ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
๑). กระบวนการบริหารงานการศึกษา และแผนดําเนินการ
กรมการแพทย์ไ ด้มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์ สาขาต่างๆ
รวมถึงสาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและให้การศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านดําเนิ นไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ภาคผนวกที่ ๕)
ทางสถาบันฝึ กอบรมจึงทําการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งประกอบด้วย
๑. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา : เป็ นที่ปรึ กษาการจัดทําหลักสูตร
๒. ประธานหลักสู ตร : ต้อ งเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบัตร หรื อ หนังสื อ อนุ มตั ิเพื่อแสดงความรู้ ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา, ปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู้ สึก
อย่างน้อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ, ทํางานด้านการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย
๓. กรรมการในหลักสู ตร : ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
๔. ตัวแทนแพทย์ประจําบ้าน
โดยคณะอนุกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริ หาร และ
การประเมินผลสําหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ ๖)
ทางสถาบันฯได้ออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนําปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความคาดหวังของ
บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปั จจัยภายใน
ได้แ ก่ นโยบายกลุ่ ม งาน ทรั พ ยากร Core competency และใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมการแพทย์ และ
โรงพยาบาล มาเป็ นกรอบในการจัดทําและบริ หารหลักสูตร โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้
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แผนดําเนินการ การจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน : ก่อนดําเนินการฝึ กอบรม

การดําเนินงาน

ปี การศึกษาก่อนการฝึ กอบรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

กําหนดผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
กําหนดรายละเอียดหลักสูตร และ
คุณสมบัติผเู ้ ข้าฝึ กอบรม
รับสมัคร คัดเลือกผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
จัดตารางการปฐมนิเทศ / การฝึ กอบรม
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
กําหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาสําหรับผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรม
ติดต่ออาจารย์ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝึ กอบรม
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ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

แผนดําเนินการ การจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน : ระหว่างการดําเนินการฝึ กอบรม
การดําเนินงาน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ปี การศึกษาทีด่ ําเนินการฝึ กอบรม
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

เปิ ดการฝึ กอบรม ปฐมนิเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ดูแลให้เป็ นไปตามกําหนด
สังเกต ประเมินการปฏิบตั ิงาน และ
เจตคติของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ประเมินผลการศึกษา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ประชุมวิเคราะห์ผลประเมิน
และทําแนวทางการปรับปรุ ง
ปิ ดการฝึ กอบรมและมอบ
ประกาศนียบัตร
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แผนดําเนินการ การจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน : หลังการดําเนินการฝึ กอบรม

การดําเนินงาน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ปี การศึกษาหลังการฝึ กอบรม
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

รวบรวม วิเคราะห์ การประเมินผล
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
รวบรวม วิเคราะห์ การประเมิน
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน
ส่งแบบประเมินผลผูส้ ําเร็จการ
ฝึ กอบรมครบ 1 ปี
รวบรวม วิเคราะห์ การประเมินผล
ผูส้ ําเร็จการฝึ กอบรม
ปรับปรุ งหลักสูตร และการจัดการ
เรี ยนการสอน
รายงานผลต่อหัวหน้าภาควิชาฯ
นําเสนอในที่ประชุมอาจารย์
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

๒). สภาวะการปฏิบัติงาน
๒.๑ การปฏิบัติงานในเวลาราชการ สถาบันฝึ กอบรมจัดให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั ิงานตามหน่วยต่าง ๆ ใน
แต่ละชั้นปี ตามตารางหมุนเวียน โดยระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจําบ้านในแต่ละหน่วยเรี ยนรู้
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๘๐% และมีระเบียบปฏิบตั ิดงั นี้
๑. จันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติงานในห้อ งผ่าตัด และ/หรื อ นอกห้อ งผ่าตัด ตาม
ตารางการหมุนเวียนที่กาํ หนด (ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิสัญญีแพทย์)
๒. แพทย์ประจําบ้านต้องไปตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนวันผ่าตัด พร้อมบันทึกลงในใบ
เยี่ยมผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด และโทรรายงานอาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแลหน่วยนั้น ๆ
๓. แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่ตอบใบรั บคําปรึ กษาจากต่างแผนกตามหน่ ว ยที่ไ ด้รับมอบหมายและ
รายงานอาจารย์แพทย์ผูด้ ูแลหน่วยนั้น ๆ โดยถ้าแพทย์ประจําบ้านไม่ตอบใบรับคําปรึ กษา ทุก ๕ ใบ
จะถูกลงโทษให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการในเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ในวันราชการเพิ่ม ๑ วัน โดย
ไม่มีการให้ off เวรวันรุ่ งขึ้น
๔. แพทย์ประจําบ้านมีหน้าที่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์และยาที่จะใช้ในการระงับความรู้สึกให้พร้อมก่อนเริ่ ม
หัตถการ
๕. แพทย์ป ระจํา บ้า นชั้น ปี ที่ ๑ ให้ ป รึ ก ษาอาจารย์แ พทย์ผู ้ดู แ ลหน่ ว ยนั้น ๆ ก่ อ นเริ่ ม ให้ ก ารระงับ
ความรู้สึกผูป้ ่ วยทุกราย
๖. แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๒ หรื อ ๓ ในกรณีผปู ้ ่ วยมีปัญหาซับซ้อนหรื อก่อนเริ่ มทําหัตถการพิเศษ ให้
ปรึ กษาอาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแลหน่วยนั้น ๆ ก่อนเริ่ มให้การระงับความรู้สึก
๗. แพทย์ประจําบ้านจะต้องตามไปตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ห้การระงับความรู้สึกหลังให้การ
ระงับความรู้สึก รวมถึงติดตามไปถอดสายที่ใช้ให้ยาชา และ/หรื อ อุปกรณ์ที่ใช้ให้การระงับปวดเมื่อ
หมดข้อบ่งชี้ในการใช้งาน โดยถ้าผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด แพทย์ประจําบ้านต้องรายงาน
ให้อาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแลหน่วยนั้น ๆ รับทราบ
๒.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านเป็ นผูจ้ ดั ตารางเวรและนํามาให้อาจารย์
ผูด้ ูแลแพทย์ประจําบ้านดูความเหมาะสม โดยแพทย์ประจําบ้านต้อ งปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่ จัด ไว้
ล่วงหน้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิสัญญีแพทย์ ตามระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยการฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗) ดังนี้
๑. แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องอยูเ่ วรโดยเฉลี่ยอย่างตํ่า ๕ เวร แต่ไม่เกิน ๗ เวรต่อเดือน ขณะอยูเ่ วรต้อง
อยูใ่ นบริ เวณโรงพยาบาล ที่สามารถติดตามเรี ยกตัวได้ทนั ท่วงที
๒. วันราชการปฏิบัติงานเวลา ๑๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. และงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น โดยต้อ งมาเข้าร่ วม
กิจกรรมทางวิชาการตามที่กาํ หนด
๓. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กําหนดให้มีการขึ้นปฏิบตั ิงาน ๒ ช่วงเวลา
- เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
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- เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วันรุ่ งขึ้น และให้งดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
๔. ถ้าปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงพยาบาล แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ ควรมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการบุคลากรไปรับเวร
๕. แพทย์ประจําบ้านต้อ งมารับ เวรตรงตามเวลา ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นต้อ งมาสาย ให้รายงานอาจารย์เ วร
ล่วงหน้า
๖. ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ ให้รายงานอาจารย์ผูด้ ูแลแพทย์ประจําบ้าน และอาจารย์
เวรล่วงหน้าเพื่อหาคนขึ้นปฏิบตั ิงานแทน และต้องหาวันขึ้นปฏิบตั ิงานทดแทน
๗. การแลกวันปฏิบตั ิงาน ให้แลกเปลี่ยนกับแพทย์ประจําบ้านชั้นปี เดียวกัน ต้องรายงานอาจารย์ ผูด้ ูแล
แพทย์ประจําบ้าน และอาจารย์เวรประจําวันที่ตอ้ งการแลกให้ทราบทั้ง ๒ วัน
๘. กรณี ผู ้ป่ วยมีปั ญหาซับ ซ้อ น ให้ ร ายงานอาจารย์เ วรก่อ นเริ่ มให้ การระงับ ความรู้ สึ ก และถ้าเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด ต้องรายงานอาจารย์เวรให้ทราบทันที
๙. การทําหัตถการนอกห้องผ่าตัด และการรับปรึ กษาจากต่างแผนก ให้แพทย์ประจําบ้านรายงานตรงต่อ
อาจารย์เวรก่อนทําหัตถการใด ๆ
หมายเหตุ
๑. แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๑ จะเริ่ มปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ารับการอบรม โดย
การอยู่เ วร ๒ เดื อ นแรก ยัง ไม่ นับ รวมในที ม และอยู่คู่ กับ แพทย์ป ระจํา บ้า นชั้น ปี ที่ ๒ หรื อ ๓
กําหนดให้
- วันราชการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
- วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบตั ิงาน ๒ ช่วงเวลา
เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วันรุ่ งขึ้น และให้งดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
หลัง ๒ เดือน ให้เริ่ มนับรวมทีม โดยอยูค่ ู่กบั แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๒ หรื อ ๓
๒. แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๓ จะเริ่ มให้อยูเ่ วรรับปรึ กษาใน ๓ เดือนสุดท้ายของปี การศึกษากําหนดให้
- วันราชการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๘.๐๐ น.วันรุ่ งขึ้น โดยไม่มีการงดปฏิบัติงานใน
วันรุ่ งขึ้น
- วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบตั ิงาน ๒ ช่วงเวลา
เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยไม่มีการงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. วันรุ่ งขึ้น โดยไม่มีการงดปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น
๒.๓ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมวิชาการที่มีการจัดอาจารย์แพทย์ผูด้ ูแลเป็ นที่ปรึ กษา แพทย์ประจําบ้าน
จะต้องนําสไลด์ที่จะใช้นาํ เสนอมาให้อาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแลตรวจแก้ก่อนการนําเสนออย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดย
ในการนําเสนอกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจําบ้านจะได้รับการประเมินการนําเสนอกิ จกรรมวิชาการโดย
อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจําบ้านต้องบันทึกเก็บข้อมูลการทํากิจกรรมวิชาการในใบสรุ ปการทํากิจกรรม
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

วิชาการโดยแพทย์ประจําบ้านที่เข้ากิจกรรมสายเกิน ๑๕ นาที ทุก ๕ ครั้ง จะลงโทษโดยการให้ปฏิบัติ งาน
นอกเวลาราชการในเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ในวันราชการเพิ่ม ๑ วัน โดยไม่มีการให้ off เวรวันรุ่ งขึ้น และ
แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%
- Preoperative conference วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจําบ้าน
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดในวันนั้นและปรึ กษากับอาจารย์แพทย์ที่รับปรึ กษาในวันนั้น
- 10 minutes topics วัน จัน ทร์ อัง คาร และพฤหั สบดี นําเสนอในช่ ว ง preoperative conference โดยให้
แพทย์ประจําบ้านสลับการนําเสนอตามหัวเรื่ องที่กาํ หนดให้
- Emergency case conference วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจําบ้าน เป็ นผูเ้ สนอรายงาน
ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดนอกเวลาราชการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
- Interdepartment conference วันจันทร์ และวันพุธทุก ๒ เดื อ น เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยเป็ นการร่ วม
ประชุมกับแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ต่างแผนก เพื่อนําเสนอและอภิปรายผูป้ ่ วยที่น่าสนใจ
- Interesting case conference ทุกวันศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนําเสนอ
โดยแพทย์ประจําบ้าน และ/หรื อ อาจารย์แพทย์ประจํากลุ่มงาน
- Guest lecture วัน ศุ ก ร์ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. สลับ กับ Interesting case conference โดยเชิ ญ วิ ท ยากร
ภายนอกมาบรรยายหัวเรื่ องที่น่าสนใจ
- Morbidity & Mortality conference วันศุกร์ ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจําบ้าน
เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานผูป้ ่ วยที่เกิด morbidity และ mortality ในรอบเดือนที่ผ่านมา
- Hospital accreditation วันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. เป็ นการประชุมเกี่ยวกับหัวข้อการ
พัฒนาคุณภาพของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและของโรงพยาบาล
- Journal club ทุกวันพฤหัสบดียกเว้นสัปดาห์ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เป็ นการรายงานย่อวารสาร
โดยแพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยา และแพทย์ประจําบ้านต่างแผนก หมุนเวียนกัน โดยมีอาจารย์แพทย์
ประจํากลุม่ งานเข้าร่ วมประชุม
- Review article conference วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. นําเสนอโดย
แพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยาตามหัวเรื่ องที่กาํ หนดให้
- Case-based conference วัน พฤหั ส บดี สั ป ดาห์ ที่ ๑ ของเดื อ น หลัง review article conference และ
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน หลัง journal club เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เป็ นการอภิปรายตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย พร้อมนําเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า โดยแพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยาภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์แพทย์ประจํากลุ่มงาน
๒.๔ กําหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่มีการลา
ตามระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗) แพทย์
ประจําบ้านมีสิทธิการลาดังนี้
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๑. กรณีลากิจ ลาพักร้ อน ให้รายงานอาจารย์ผูด้ ูแลแพทย์ประจําบ้านล่วงหน้า และส่งใบลาทีส่ าํ นัก งาน
วิสัญญีวิทยาล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดการปฏิบตั ิงานได้ (แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิ ลา
พักผ่อนได้ ๑๐ วัน และลากิจส่วนตัวได้ ๕ วัน ต่อปี การศึกษา) ทั้งนี้เมื่อรวมกันจะลาได้ ไม่เกิน ๑๕
วัน ต่อปี การศึกษา
๒. กรณีลาป่ วย ให้โทรแจ้งที่สํานักงานวิสัญญีวิทยา และส่ งใบลาที่สํานักงานวิสัญญีวิทยาในวันที่
กลับมาปฏิบตั ิงาน (ถ้าลาเกิน ๓ วัน ต้องมีใบรับ รองแพทย์) โดยให้นับจํานวนวันลารวมอยู่ในการ
ลาพักผ่อนและลากิจส่วนตัว คือ เมื่อรวมกันแล้วการลาทุกประเภทต้องไม่เกิน ๑๕ วันต่อปี การศึกษา
ทั้งนี้ในการส่งสอบวุฒิบตั ร ราชวิทยาลัยฯ กําหนดผูม้ ีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร ต้องผ่านการฝึ กอบรมใน
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐% ของการฝึ กอบรม
- เวลาในการฝึ กอบรมเกิน ๘๐% การส่งสอบวุฒิบตั รขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้าน แต่จาํ เป็ นต้องฝึ กอบรมเพิ่มเติมในกรณี ที่แพทย์ประจําบ้านปฏิบัติงานในแต่ล ะ
หน่วยเรี ยนรู้ไม่ถึง ๘๐%
- ในกรณี ที่ล าเกิ น ๘๐% ของระยะเวลาในการฝึ กอบรม จะไม่สามารถส่ งสอบวุฒิบัตรตามเวลาที่
กําหนด จําเป็ นต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
๒.๕ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แพทย์ป ระจํา บ้านจะได้รั บ เงิ นค่า ตอบแทนในการปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการตามหลักเกณฑ์ของ
กรมการแพทย์
๒.๖ ชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในเวลาและนอกเวลาราชการแล้ว แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบตั ิงานไม่
เกิน ๘๐ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (อ้างอิงจาก Accreditation council for Graduate Medical Education)
๖.๖ การวัดและประเมินผล
สถาบันฝึ กอบรมมีกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม และแจ้งให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบผล โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ได้ หากมี
ข้อสงสัย โดยการวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
๑). วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม สถาบันฝึ กอบรมมีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
1.

วิธีการประเมินผล

1.1 การประเมินด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ
และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ
ดังนี้
1.1.1 มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตาม
ที่อฝสกําหนดโดยอาจารย์

2.

เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผล

2.1.1 แบบประเมินสมรรถนะ EPA และ
DOPS ตามที่ อฝส. กําหนดโดยอาจารย์แพทย์

3. เกณฑ์ การตัดสิน

3.1.1 ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ EPA
และ DOPS ตามระยะเวลาที่ อฝส. กําหนด
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1.1.2 มิติที่ ๒ การรายงานผลสอบจัดโดย
สถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.1.2 จัดการสอบประเมินความรู ้ท้งั ภาคทฤษฎี 3.1.2 คะแนนการสอบประเมินความรู ้ ไม่
และภาคปฏิบตั ิ ปี ละ 2 ครั้ง
น้อยกว่า 60%

1.1.3 มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์
เรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วย : portfolio

2.1.3 Portfolio ทีร่ วบรวมประสบการณ์เรี ยนรู ้
จากผูป้ ่ วยที่ได้ให้การระงับความรู ้สึกทั้งใน
และนอกเวลาราชการ
2.1.4 แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจยั

1.1.4 มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้า
งานวิจยั

3.1.3 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้งั ไว้ใน
portfolio

3.1.4 ดําเนินงานวิจยั ได้ตามเป้าหมายและ
เวลา โดยระหว่างการฝึ กอบรมทํางานวิจยั
เสร็ จ 1 เรื่ อง และมีการนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ
1.1.5 มิติที่ ๕ การร่ วมกิจกรรมประชุม
2.1.5 ได้เข้าร่ วมการประชุมวิชาการวิสัญญีของ 3.1.5 ใบประกาศนียบัตรเข้าร่ วมการ
วิชาการทางวิสัญญี
ราชวิทยาลัย 3 ครั้งใน 3 ปี
ประชุมวิชาการวิสัญญีของราชวิทยาลัย 3
ใบ
1.1.6 มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์
2.1.6 ได้เข้าร่ วมเข้าร่ วม counseling และ
3.1.6 ใบประกาศนียบัตรเข้าร่ วม
เรี ยนรู ้จาก counseling และ anesthesia anesthesia non-technical skills workshop
counseling และ anesthesia non-technical
non-technical skills workshop
skills workshop
1.1.7 มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน
2.1.7 แบบประเมินการปฏิบตั ิงานประจํา
3.1.7 คะแนนประเมินเจตคติไม่น้อยกว่า
professionalism และ interpersonal
สัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้านวิสัญญีวิทยาโดย 60%
and communication skills โดยอาจารย์ อาจารย์ และแบบประเมิน 360 องศา โดย
และผูร้ ่ วมงาน
อาจารย์และผูร้ ่ วมงาน
1.2 ประเมินระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
2.2.1 การเซ็นชื่อมาปฏิบตั ิงาน
3.2.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านต้องไม่
2.2.2 จํานวนวันลากิจ ลาพักร้อน และลาป่ วย น้อยกว่า 80%
1.3 ประเมินระยะเวลาและผลงานในการเข้า 2.3.1 การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
3.3.1 ระยะเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ร่ วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงาน 2.3.2 แบบประเมินการนําเสนอวิชาการ
ทางวิชาการของกลุ่มงานไม่น้อยกว่า 80%
3.3.2ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60%

การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทําโดย
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/สถาบันฝึ กอบรม ทําการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน electronic portfolio
ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแต่ละปี การศึกษา ได้แก่ ข้อมูลผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจําบ้านได้ฝึกปฏิบัติ
การขอประเมิน EPA และ DOPS พร้อม self-reflection การเข้าเรี ยนการสอนบรรยาย และการเข้า
ร่ วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ
- สถาบันฝึ กอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา ทําการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติที่ ๑๖ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่กาํ หนด
โดยผลการประเมินนําไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
๒. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
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๒). การเลื่อนชั้นปี สถาบันฝึ กอบรมกําหนดให้แพทย์ประจําบ้านที่ผ่านการอบรมแต่ละชั้นปี จะต้องมีผลการ
ประเมินดังนี้
๑. ได้คะแนนด้านความรู้ ทักษะ ในการจัดสอบของสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๖๐% หรื ออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยสถาบันมีการประเมินแพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี
ด้วยการสอบย่อย ๑๐ ครั้ง และการจัดสอบประจําปี ๑ ครั้ง ประกอบด้วยการสอบทั้งในด้านทฤษฎี
และด้านปฏิบตั ิ ดังนี้
การสอบย่อย (คิดเป็ น ๑๐%)
- คะแนนเฉลี่ยจากการสอบย่อย
๑๐ ครั้ง
ด้านทฤษฎี (คิดเป็ น ๕๐%)
- ข้อสอบ MCQ เนื้อหาครอบคลุมทั้งวิสัญญีพ้ืนฐาน และวิสัญญีกา้ วหน้า ๓๐%
- ข้อสอบ Short essay question & MEQ
๒๐%
ด้านปฏิบตั ิ (คิดเป็ น ๔๐%)
- ระงับความรู้สึกแบบทัว่ ไป
๑๕%
- ระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน
๑๕%
- ข้อสอบ OSCE
๑๐%
๒. ได้ค ะแนนเจตคติ ไม่น้อยกว่า ๖๐% โดยแพทย์ประจําบ้านจะต้องมีความประพฤติดี ปฏิบัติตาม
คุ ณ ลัก ษณะตาม เกณฑ์ ม าตรฐานผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(ภาคผนวกที่ ๘) และตามระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ภาคผนวกที่ ๗) โดยคะแนนเจตคติจะพิจารณาจาก
ั ิงาน
๘๐%
- คะแนนประเมินการปฏิบต
- คะแนนประเมิน 360 องศา
๒๐%
๓. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยเรี ยนรู้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%
๔. ระยะเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%
๕. ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ EPA และ DOPS ตามระยะเวลาที่ อฝส. กําหนด
แนวทางการดําเนินการเมื่อผู้เข้ารับการฝึ กอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
- คะแนนความรู้/ทักษะ แพทย์ประจําบ้านที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้อีก ๑ ครั้ง
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/เข้า ร่ วมกิ จกรรมวิชาการน้อ ยกว่า ๘๐% แพทย์ประจําบ้านจําเป็ นต้อ ง
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
- ประเมินสมรรถนะ EPA และ DOPS ไม่ผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ อฝส. กําหนดในแต่ละชั้นปี ใน
ครั้งแรกแพทย์ประจําบ้านจะได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อกั ษร ถ้าเกิดเหตุซ้ ําแพทย์
ประจําบ้านจะพิจารณาไม่ได้รับการเลื่อนชั้นการฝึ กอบรม

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

- โดยแพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๑ และ ๒ ที่สอบไม่ผ่านและมีการซํ้าชั้นจะให้ปฏิบตั ิงานอยู่ในหน่ วยที่

กําหนดจนกว่าจะสอบผ่านหรื อปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ ส่วนแพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๓ จะไม่ส่ง
สอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
- โดยแพทย์ประจําบ้านที่มีการซํ้าชั้นติดต่อกันเกิน ๒ ปี หรื อระยะเวลาการฝึ กอบรมรวมเกิน ๕ ปี จะ
ถูกพิจารณาให้ยตุ ิการฝึ กอบรมและออกจากการฝึ กอบรม
การอุทธรณ์ผลประเมิน
- กรณีที่แพทย์ประจําบ้านมีขอ้ สงสัยในผลการสอบหรื อผลการปรเมิน สามารถขออุทธรณ์ผลการสอบ
หรื อ ผลการประเมิ น ตามขั้น ตอนได้ (ภาคผนวกที่ ๙) รวมถึ ง มี สิ ท ธิ์ ในการทํา หนัง สื อ อุ ท ธรณ์
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมของกรมการ
แพทย์ได้ หลังจากรู้ผลการตัดสิ นแล้วภายใน ๓๐ วัน
๓). แนวทางการดําเนินการในการลงโทษแพทย์ประจําบ้ าน
- กรณีแพทย์ประจําบ้านมีการประพฤติไม่เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจนทําให้เกิดความเสี ยหาย คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านมีสิทธิ์
เสนอให้พิจารณาลงโทษ โดยมีระดับโทษ ๕ สถาน
๑. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อกั ษร
๒. เขียนรายงาน
๓. ไม่ให้เลื่อนชั้นของการฝึ กอบรม
๔. ไม่ส่งชื่อให้สอบประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
๕. ให้ออกจากการฝึ กอบรม
การดําเนินการต่อความผิดที่เกิดขึน้
- ในกรณี ที่เกิดการกระทําความผิดเกิดขึ้น ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
เป็ นผูน้ ําเสนอเข้าที่ประชุ ม คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมฯ รับทราบเพื่อ พิจารณา โดยจัดความผิ ด
ออกเป็ น ๓ ระดับ
ระดับ ๑ ความผิดเล็กน้อยที่อาจจะเกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วย ได้แก่การไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและหน้าที่
ของแพทย์ประจําบ้านวิสัญญี เช่น การลาหรื อขาดการฝึ กอบรม (หรื อลา) โดยไม่แจ้งให้ทราบ หรื อมี
เหตุอนั สมควร การไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของแพทย์อาวุโสหรื ออาจารย์แพทย์ เป็ นต้น
ระดับ ๒ ความผิดร้ายแรงโดยเกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยไม่รุนแรง ได้แก่การไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบหรื อ
หน้าที่ของแพทย์ประจําบ้านวิสัญญี หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของแพทย์อาวุโส แล้วมีผลให้เกิดผลเสี ย
อันตราย (รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผูป้ ่ วย แต่ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงและสามารถแก้ไขได้
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ระดับ ๓ ความผิดร้ายแรงเกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยอย่างรุ นแรง ได้แก่การกระทําใดๆ ก็ตามที่ทาํ ให้เกิ ด
อันตรายหรื อผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยมีผลแทรกซ้อนที่ทาํ ให้ตอ้ งได้รับการรักษาเพิ่มเติม เช่น การใส่ท่อช่วย
หายใจ หรื อ ทําให้ผูป้ ่ วยเสี ยชี วิต โดยไม่มีเหตุอ ันสมควรเช่ นการละทิ้งหน้าที่ หรื อ เกิ ดจากความ
ประมาทอย่างร้ายแรง
การพิจารณาลงโทษ
- ให้พิจารณาตามระดับความผิด ได้แก่
ความผิดระดับ ๑ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตามระดับความรุ นแรงหรื อ
ความถี่ของความผิด โดยอาจจะตัดสิ นใน ๓ ลักษณะ
๑. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนั้นทําบันทึกข้อความชี้แจง และให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรื อ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
๒. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนั้นทําบันทึกข้อความชี้แจงและให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรื อ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับให้แพทย์
ประจําบ้านท่านนั้นลงนามรับทราบ
๓. กรณีที่ทาํ ความผิดซํ้าอีกหรื อรุ นแรงมากขึ้น ให้พิจารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๒
ความผิดระดับ ๒ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ จะพิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม
และมีเมตตาธรรม ตามความรุ นแรงและมีบทลงโทษใน ๒ ลักษณะดังนี้
๑. โดยแพทย์ป ระจํา บ้า นเขี ย นรายงานและให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานวิ สั ญ ญี วิ ท ยาหรื อ เลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับให้แพทย์ป ระจํา
บ้านท่านนั้นลงนามรับทราบการภาคทัณฑ์
๒. กรณีที่ทาํ ความผิดซํ้าหรื อรุ นแรง ให้พิจาณาความผิดตามความผิดในระดับ ๓
ความผิ ด ระดั บ ๓ ให้ ค ณะอนุ ก รรมฝึ กอบรมฯ พิ จ ารณาเพื่ อ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน และนําผลการสอบสวนเข้ารายงานให้คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมฯ รับทราบ กรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งเห็นว่ามีความผิด ให้คณะอนุกรรม
ฝึ กอบรมฯ พิจารณาความผิดอย่างรอบคอบและเป็ นธรรม โดยมีบทลงโทษใน ๓ ลักษณะดังนี้
๑. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนั้นฝึ กอบรมและปฏิบตั ิงานซํ้าในหน่วยงานที่เกิดความผิด
๒. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนั้นฝึ กอบรมและปฏิบตั ิงานซํ้าในชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่
๓. พิจารณาไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบตั รวิสัญญีวิทยา หรื อให้ออกจากการฝึ กอบรม
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- ในกรณี ทาํ ผิดร้ ายแรงหรื อ พฤติกรรมไม่เหมาะสม (ร้ ายแรง) สามารถนําเข้าพิจารณาตัดสิ นโดย
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน โดยผลการพิจารณาสามารถไม่ให้เลื่อนชั้นของการ
ฝึ กอบรม ไม่ส่งชื่อให้สอบประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ หรื อให้ออกจากการฝึ กอบรมได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
อิงเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น หรื อไม่จาํ เป็ นต้องผ่านขั้นตอนการตักเตือน หรื อภาคทัณฑ์มาก่อนได้
ทั้งนี้ให้ถือการตัดสิ นใจของคณะอนุกรรมการฯ เป็ นที่สิ้นสุด
- ทั้ง นี้ ร ะดับ โทษที่ ๓-๕ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรม สาขาวิ สั ญ ญี วิท ยา จะเสนอคณะกรรมการ
ฝึ กอบรมกรมการแพทย์เพื่ออนุมตั ิและดําเนินการตามระดับโทษต่อไป ตามระเบียบกรมการแพทย์
ว่าด้วยการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวกที่ ๗)
การแจ้ งความผิด
- ให้หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาหรื อเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม ฯ ดําเนิ นการตามมติที่
ประชุม โดย
๑. แจ้งให้แพทย์ประจําบ้านท่านนั้นทราบภายใน ๓๐ วัน
๒. ทําหนังสื อแจ้งให้คณะกรรมการฝึ กอบรม (กรมการแพทย์) รับทราบ
๓. ทํา หนัง สื อ แจ้ง ให้ ค ณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบของราชวิ ท ยาลัย วิ สั ญ ญี แ พทย์แ ห่ ง
ประเทศไทยทราบ
การอุทธรณ์ผลการตัดสินโทษ
- กรณี ความผิดร้ ายแรงที่ให้อ อกจากการฝึ กอบรมหรื อ ไม่ส่งสอบเพื่อ วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยานั้น ให้
แพทย์ประจําบ้านผูน้ ้ ันดําเนิ นการอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ทราบหรื อ ประกาศของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ โดยทําบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน กรมการแพทย์ทราบ เพื่อให้ดาํ เนิ นการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน มติของที่ประชุม
คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์ถือเป็ นที่สิ้นสุด
๔). การให้ ออกหรื อลาออกจากการฝึ กอบรม
-

ในระหว่างการฝึ กอบรมวิสัญญีวิทยา อาจจะมีเหตุทาํ ให้ตอ้ งลาออกหรื อถูกให้ออกจากการฝึ กอบรม
นั้น ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านวิสัญญี พิจารณาแล้วเห็ นว่าแพทย์ประจําบ้านมี
ความผิดอย่างร้ายแรง และมีมติให้ออกจากการฝึ กอบรมฯ
๒. แพทย์ประจําบ้านวิสัญญีเองมีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากการฝึ กอบรม
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๓. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ มีความเห็นว่าแพทย์ประจําบ้านท่านนั้นมีความผิดปกติหรื อโรคที่
เป็ นอยู่ การเข้ารับการอบรมต่อไปแล้วจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวแพทย์ประจําบ้านนั้นหรื อ เกิด
อันตรายต่อผูป้ ่ วย
๔. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านวิสัญญี พิจารณาแล้วว่าแพทย์ประจําบ้านมีความผิด
และมี ม ติ ใ ห้ ซ้ ํา ชั้น การฝึ กอบรมฯ ตลอดหลัก สู ต ร เกิ น ๒ ปี ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ารพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี
๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
๑) แพทยสภาเป็ นผูด้ าํ เนินการรับสมัคร โดยสาขาวิสัญญีวิทยา เป็ นกลุ่มสาขาประเภทที่ ๒
๒) สถาบันคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญี กลุ่มงาน
วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่แต่งตั้งขึ้น (ภาคผนวกที่ ๑๐) โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กาํ หนดไว้
๓) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการฝึ กอบรม
- คุณสมบัติเฉพาะ ๕๐ คะแนน พิจารณาจาก
คะแนนสะสมโดยเฉลี่ยที่จบการศึกษา
๓๐ คะแนน
ระยะเวลาที่ใช้ทุน
๑๐ คะแนน
ต้นสังกัด
๑๐ คะแนน
- การสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน พิจารณาจาก
บุคลิกภาพ
๒๐ คะแนน
ปฏิภาณไหวพริ บ การควบคุมอารมณ์
๑๐ คะแนน
ความสามารถพิเศษ
๑๐ คะแนน
- Recommendation จากหัวหน้าเดิม
๑๐ คะแนน
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๗.๓ การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
กรณี ที่ผูส้ มัครเข้ารับการอบรมมีข้อสงสัยในผลการคัดเลือก สามารถขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกตาม
ขั้นตอนได้ (ภาคผนวกที่ ๑๑)
๗.๔ จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมปฏิบตั ิตามกฏราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย โดยรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้ในสัดส่ วนปี ละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การต่อจํานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ๑ คน ตามที่กาํ หนดในตาราง ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์เปิ ดสถาบันฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ ๑๒) โดยในปี
๒๕๕๗ สถาบันฯ ผ่านการประเมินการเพิ่มศักยภาพในการรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้จาํ นวน ๔ คน

งานบริการ
การบริ การทางวิสัญญีสําหรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริ การทางวิสัญญีสําหรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรื อนอก
ห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้ อรัง

จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ จํานวนอาจารย์
ผู้ให้ การฝึ กอบรม (ราย/ปี )
๑:๒
๒:๔
๓:๖
๔:๘
๕:๑๐
๒๕๐
๕๐๐
๗๕๐ ๑๐๐๐ ๑๒๕๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๕๐
๕๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๕๐
๑๕๐

๒๐๐
๒๐๐

๒๕๐
๒๕๐

๘. อาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝึ กอบรม (ภาคผนวก ๖)
๑) ประธานการฝึ กอบรม ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย ๕ ปี
ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ และทํางานด้านการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๒) กรรมการฝึ กอบรม ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา อย่างน้อย ๒ ปี
๘.๒. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๑) คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม มีดงั นี้
- ได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
วิสัญญีวิทยา
- ปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย ๒ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
- มีคุณธรรม
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๒) จํานวนอาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
ภาควิชามีอาจารย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รและปฏิบตั ิงานเต็มเวลาจํานวน ๑๒ คน ซึ่งสามารถให้การฝึ กอบรมแก่
แพทย์ประจําบ้านจํานวน ๔ คน/ชั้นปี ได้ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ข้อมูลวุฒิการศึกษาของแพทย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

แพทย์หญิงอรุ ณรัตน์ เตชาทวีวรรณ

พ.บ.
วว.
ป.

วิสัญญีวิทยา
การฝังเข็ม

อว.

Arunrat Techataweewan
หัวหน้ากลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา

2

3

สาขาวิชา

เวชศาสตร์ครอบครัว

ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)

2537
2542
2560

ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ม.มหิดล (ศิริราชฯ)

2542
2547
2550

ม.สงขลานคริ นทร์
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ม.ขอนแก่น
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
Mie University Hospital Center
Hepato-biliary pancreatic and
Transplant Surgery Tsu City,
Japan

2542
2548
2552

วิสัญญีวิทยา

แพทย์หญิงวชิรา อุดมพรมงคล
Vachira Udompornmongkol

พ.บ.
วว.
ป.

(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิสัญญีวิทยา
การฝังเข็ม

วว.

วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัด
หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

พ.บ.
วว.
ป.

5

แพทย์หญิงพนิดา สิรินิธิกร
Panida Sirinithikorn

พ.บ.
วว.
ป.
ป.

ปี
2533
2536
2542

พ.บ.
วว.
อว.

แพทย์หญิงชญาดา วงศ์เวียร
Chayada Wongwian

จากสถาบัน
ม.ขอนแก่น
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
แพทยสภา

แพทย์หญิงกาญจนา รักษากุล
Kanchana Ruksakul
รองหัวหน้ากลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา

4

สําเร็จการศึกษา

วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัด
หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

วิสัญญีวิทยา
การฝังเข็ม

วิสัญญีวิทยา
การฝังเข็ม
การระงับความรู ้สึกใน
การปลูกถ่ายอวัยวะ
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2545

2553

2543
2550
2553
2557

ลําดับ

6

ชื่อ-นามสกุล

แพทย์หญิงวีรนุช ธีระสุนทรวงศ์
Viranut Tirasuntornwong

7

แพทย์หญิงธนาภิรัตน์ มะแมทอง
Thanaphirat Mamarthong

8

แพทย์หญิงสุทธดา อมราภรณ์
Suttada Ammaraporn

9
10

11
12
13

แพทย์หญิงชนินาถ รุ จิพฒั นกุล
Chaninat Rujiputtanakul
แพทย์หญิงธัญรัตน์ โชติกวาณิชย์
Thantarat Chotikawanich
แพทย์หญิงพามิลา แสงทรัพย์
Pamila Saengsup
แพทย์หญิงกุลชญา ทิตยาภรณ์
Kulchaya Thitayaporn
แพทย์หญิงศุภพร วิมลรัตน์
Supaporn Vimolratana

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อว.

วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัด
หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัด
หัวใจและหลอดเลือด
CPR2015

พ.บ.
วว.
วว.
ป.
พ.บ.
วว.
ป.

พ.บ.
วว.
วว.
พ.บ.
วว.
พ.บ.
วว.
ป.
พ.บ.
วว.
พ.บ.
วว.
พ.บ.
วว.

วิสัญญีวิทยา
การจัดการความปวดระหว่างการ
ผ่าตัดและการรับความรู ้สึกเฉพาะ
ส่วน
วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
การฝังเข็ม
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

สําเร็จการศึกษา

ปี

จากสถาบัน

2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
ม.มหิดล (ศิริราชฯ)

2546
2552
2557

รพ.ราชวิถี
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
Aichi Medical University and
Kyoto Prefectural University,
Japan
ม.เชียงใหม่
แพทยสภา (รพ.ราชวิถ)ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
แพทยสภา (รามาธิบดี)
ม.ขอนแก่น
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
กรมแพทย์ทหารบก
ม.มหิดล (ศิริราช)
แพทยสภา (ศิริราช)
ม.มหิดล (ศิริราช)
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุ งเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล
แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)

2559
2548
2553
2559

๓) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ยึดหลักให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการ
ฝึ กอบรมและความจําเป็ นของการฝึ กอบรม โดยจะพิจารณาในการรับอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่จบหรื อ
ต้องการศึกษาต่ออนุสาขาที่สถาบันฝึ กอบรมยังขาดหรื อต้องการเพิ่มเป็ นพิเศษ
การคัดเลือกอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมกระทําโดยคณะวิสัญญีแพทย์ในกลุม่ งาน โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
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2549
2554
2562
2555
2559
2553
2559
2560
2555
2560
2554
2561
2554
2561

- Knowledge and competency
๒๐ คะแนน
- Experience or skills
๒๐ คะแนน
- Attitudes
๑๐ คะแนน
- ความเป็ นครู /การเรี ยนการสอน
๑๕ คะแนน
- Service mind
๑๐ คะแนน
- วิจยั
๑๐ คะแนน
- Recommendation
๕ คะแนน
- เหตุผลที่อยากอยูโ่ รงพยาบาลราชวิถี
๑๐ คะแนน
โดยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดงั นี้
- จบการฝึ กอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ และมีใบอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร
สาขาวิสัญญีวิทยา ของแพทยสภา
- มีความสามารถและรับผิดชอบพันธกิจ การเรี ยนการสอน งานบริ การทางการแพทย์ งานบริ การทาง
วิชาการและวิจยั รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุม่ งาน โรงพยาบาล และกรมการแพทย์
- มีเจตคติที่ดีต่อ การเป็ นครู เป็ นผูท้ ี่สนใจ เต็ม ใจ มีความกระตือ รื อ ร้ นที่จะสอน (Enthusiasm and
willingness)
- มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสนใจใฝ่ รู้ทางวิชาการและวิจยั
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม
- มีการรับรองจากอาจารย์ หรื อหัวหน้าภาควิชา ที่เคยฝึ กอบรมด้วย (Recommendation)
- ผ่านการสัมภาษณ์
โดยวิธีปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สํานักงาน
กพ. (ภาคผนวกที่ ๑๓)
๔) หน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
สถาบันฯได้จดั ทําภารกิจของวิสัญญีแพทย์แต่ละระดับขั้นของหน่วยงานไว้ โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านบริ หาร ด้านวิชาการและวิจยั และด้านการบริ การ โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั เป้าหมาย และค่านํ้าหนัก ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการสู่รายบุคคล (ภาคผนวกที่ ๑๔) ภาระงานของอาจารย์ท้งั กลุ่มงาน
ต้อ งมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งงานด้า นบริ ห าร ด้า นวิ ช าการและวิ จัย และด้า นการบริ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของกลุ่มงานได้ ในขณะที่อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึ กอบรม
ให้คาํ ปรึ กษา และกํากับดูแลแพทย์ประจําบ้าน
มีการบันทึกรายงาน และผลงานของวิสัญญีแพทย์แต่ละระดับไว้ ได้แก่ การเรี ยนการสอนทั้งในและนอก
ของกลุ่มงาน ผลงานด้านการวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรื อนําเสนอในที่ประชุมงานวิชาการ งานบริ การ และ
งานบริ หาร เป็ นสถิติที่เก็บไว้ในแต่ละปี
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หน้ าที่ของอาจารย์ผ้ใู ห้การฝึ กอบรม
- อาจารย์แพทย์ที่ตอ้ งทําบทบาทและหน้าที่ในการสร้างแพทย์ประจําบ้านที่สาํ เร็จการศึกษาให้มี
คุณสมบัติเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในหลักสูตร
- อาจารย์แพทย์ตอ้ งมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
- อาจารย์แพทย์ตอ้ งศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหลักสูตรการฝึ กอบรม ทราบถึงเป้าหมาย
และจุดเน้นทั้งของหลักสูตร และต้องศึกษา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลและกลุ่มงาน
- อาจารย์แพทย์ตอ้ งศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ข้อกําหนด ตั้งแต่ระดับแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กรมการ
แพทย์ โรงพยาบาล กลุ่มงาน และหลักสูตร
- อาจารย์แพทย์ต้อ งทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา สามารถให้คาํ แนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านได้
ถูกต้อง อย่างมีเหตุมีผล
โดยสถาบันฯได้จดั ทําคู่มือจริ ยธรรมสําหรับวิสัญญีแพทย์ (ภาคผนวกที่ ๑๕) และคู่มือจรรยาบรรณและ
หน้าที่ของอาจารย์แพทย์ (ภาคผนวกที่ ๑๖) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๕) ระบบพัฒนาอาจารย์
- ส่งอาจารย์ไปร่ วมประชุมวิชาการ หรื อ workshop ที่จดั ขึ้น โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ สถาบัน
ฝึ กอบรมวิสัญญีแพทย์ในประเทศ หรื อการประชุมวิชาการที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ อย่างน้อยทุก ๑ ปี
- ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาต่อ/ดูงาน โดยทุนจากกรมการแพทย์, ทุนพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต, แพทยสมาคม และราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย โดยอาจารย์ที่
สนใจศึกษาต่อในอนุสาขาที่สถาบันขาดแคลน ได้แก่ neuroanesthesia, ICU จะได้รับการพิจารณาขอ
อนุมตั ิให้ไปศึกษาต่อก่อนอนุสาขาอื่นๆ
- อาจารย์ทุกท่านต้องผ่านหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น และต้องเข้ารับการอบรมฟื้ นฟูอย่าง
น้อยทุก ๒ ปี
- เชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมา Lecture ให้บุคลากรวิสัญญีฟังประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง
- มี internet wireless, computer และฐานข้อ มูล ทางการแพทย์ ในห้อ งสมุด ห้อ งพักอาจารย์ และที่
หน่วยบริ การ ให้อาจารย์สามารถค้นคว้าและศึกษาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
- มีระบบการประเมินบุคลากรของโรงพยาบาลทุก ๖ เดือนตามระเบียบ กพ. และการประเมินโดยผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมปี ละ ๑ ครั้ง
๖) การคงสัดส่ วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
การธํารงรักษา
- มีระบบการตอบแทนสวัสดิการตามระเบียบราชการที่เหมาะสม และยุติธรรม
- ใช้หลักเกณฑ์ประเมินบุคลากรทุก ๖ เดือน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือ น การแต่งตั้งข้าราชการ การให้
รางวัล และการให้ออกจากราชการ
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- มีการจัดโครงการกิจกรรม/สัมมนา ของกลุ่มงานในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจ และก่อให้เกิด
ความสามัคคีของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมตั ิไว้ สถาบันจะพิจารณาลด
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
- สถาบันฯ มีห้องสํานักงานของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ซึ่ งมีห้องพักอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน อยู่ที่
ตึกสิ รินทร ชั้น ๕
- สถาบันฯ มีห้องประชุมที่ตึกสิ รินทร ชั้น ๕ ใช้สอนภาคทฤษฎี กิจกรรมวิชาการ และ workshop
- สถาบันฯ ให้บริ การระงับความรู้สึกทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีจาํ นวนห้องผ่าตัด ๒๗ ห้อง มีจาํ นวน
ผูป้ ่ วยเพียงพอ และมีชนิ ดของผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่คาดหวัง มีอุปกรณ์
และยาที่ใช้ในการระงับความรู้ สึก และเฝ้าระวังครบตามมาตรฐานทุกหน่ วยบริ การ ให้แพทย์ประจํา
บ้านได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชี พอื่น พร้ อ มทั้งมี
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, transesophageal echocardiography,
และ difficult airway management equipment เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ก ารบริ ก ารระงับ ความรู้ สึ ก มี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ้น
- มีหออภิบาลสาหรับดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติหลังการผ่าตัดศัลกรรมทั่วไป ประสาทศัลยศาสตร์ และศัลกรรม
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก รวมกันจํานวน ๓๐ เตียง
- สถาบันฯ มีหุ่นจําลองให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกทําหัตถการต่าง ๆ ได้แก่ airway management, spinal
anesthesia, peripheral และ central venous cannulation ก่อนปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง
- สถาบันฯ มีศูนย์การสอน ACLS ที่ตึกสอาด ศิริพฒั น์ ชั้น ๑ เพื่อการอบรม ACLS และสามารถใช้ในการ
ฝึ กสถานการณ์จาํ ลองเสมือนจริ ง
- สถาบันฯ มี internet wireless และเครื่ อง computer ให้สามารถค้นคว้าและศึกษา ณ หน่วยบริ การ ห้องพัก
แพทย์ประจําบ้าน และห้องสมุด โดยโรงพยาบาลมีฐานข้อมูลทางการแพทย์ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การศึกษา ค้นคว้า
- สถาบันฯ มีกลุ่มงานวิจยั และประเมินเทคโนโลยี จัดการอบรมระเบียบวิธีวิจยั และให้ปรึ กษาด้านการทํา
วิจยั แก่แพทย์ประจําบ้าน
- สถาบันฯ มีการส่ งให้แพทย์ประจําบ้านได้ไปฝึ กอบรมในสถาบันอื่นในประเทศเพิ่มเติมตามที่กาํ หนด
และตามความสนใจ
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๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๑๐.๑ ประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร โดยแพทย์ประจําบ้าน และอาจารย์แพทย์ ทุกปี การศึกษาโดย
ครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๑๐.๒ ประเมินจากอัตราส่วนแพทย์ประจําบ้านที่สาํ เร็จการฝึ กอบรมที่สอบผ่านได้รับวุฒิบตั รวิสัญญีวิทยา
๑๐.๓ ประเมินผลภายหลังผ่านการฝึ กอบรมโดยต้นสั งกัด โดยสถาบันฯ ดําเนิ นการหาข้อ มูลป้ อ นกลับ
เกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตรจาก
- บัณฑิตที่สาํ เร็จการฝึ กอบรมไปแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เมื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมสําเร็จการฝึ กอบรมไปแล้วประมาณ ๑ ปี
ตารางสรุปแผนการประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แบบประเมิน
แบบประเมินความคิดเห็นของแพทย์ประจําบ้านต่อการ
จัดการฝึ กอบรม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์แพทย์ต่อการบริ หาร
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน กลุ่มงานวิสัญญี
วิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
แบบประเมินอาจารย์แพทย์โดยแพทย์ประจําบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ 3
สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนจบการฝึ กอบรม
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรต่อการนําไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
แบบติดตามประเมินผลการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
วิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ประเมินโดย
แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี

ช่ วงเวลาการประเมิน
เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี

อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม

เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี

แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๓

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

บัณฑิตที่สําเร็จการฝึ กอบรม ๖ เดือนหลังสําเร็จการฝึ กอบรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

๑ ปี หลังสําเร็จการฝึ กอบรม

หน้า 35

ผลการประเมินจะนําเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุ งการฝึ กอบรม/หลักสูตร ทั้งนี้นโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุ ขภาพ
ต้องมีความสอดคล้องกัน
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หลังจากได้ขอ้ มูลการประเมินหลักสูตร จะนําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
เพื่อวิเคราะห์สรุ ปเป็ นข้อดี และข้อควรปรับปรุ ง เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรทุกปลายปี การศึกษา
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ บริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับ
สมัค รผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรม (เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กและจํา นวนที่ รั บ ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด และ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ เมื่อจบการฝึ กอบรมที่กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กรมการ
แพทย์จะเป็ นผูก้ ารออกประกาศนียบัตรรับรองการการสําเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละชั้นปี
- กรมการแพทย์กาํ หนดให้คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจํา บ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา มีหน้าที่
รับผิดชอบและอํานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความจําเป็ น
ด้านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯ มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯ มีจาํ นวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ ๑๐)
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีการประเมินสถาบันฝึ กอบรม และมีการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑๓.๑. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบันฯ จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี (ภาคผนวกที่ ๑๗)
๑๓.๒. การประกั น คุ ณ ภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบัน ฯ ต้อ งได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจากคณะ
อนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ของ
ราชวิทยาลัย อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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ภาคผนวกที่ ๑
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้องครอบคลุมเนือ้ หา ดังต่อไปนี ้
I BASIC SCIENCES ประกอบด้วย
1. Anatomy
1.1. Respiratory system
1.1.1. Nose
1.1.2. Pharynx : subdivisions, innervations
1.1.3. Larynx
1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages
1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis
1.1.3.3. Differences between infant and adult
1.1.4. Trachea : structures and relationships in neck and chest
1.1.5. Lungs : divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary
circulation, microscopic anatomy
1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles
1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation,
cardiac conduction system, blood supply of other major organs
1.3. Nervous system
1.3.1. Brain : major nuclei and pathways, respiratory center, cerebral circulation, circle
of Willis, venous drainage
1.3.2. Spinal cord and spine : variations in vertebral configurations, spinal nerves,
blood supply
1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions
1.3.5. Parasympathetic : location of ganglions
1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx
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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, reninangiotensin 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
หน้า 49

5.1.2.1. Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA)
5.1.2.2. Cyclic AMP function
5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol
5.1.4. Specific organ metabolism : brain, heart, liver, renal and muscle
II CLINICAL SCIENCES ประกอบด้วย
1. Preoperative evaluation and preparation
1.1 Preanesthetic evaluation
1.2 ASA Physical Status
1.3 Investigations and special investigations
1.4 Information for patient : risk, education and informed consent
1.5 NPO recommendations
1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus,
hypertension, heart disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid ingestion,
morbid obesity, depression, COPD etc.
1.7 Premedication :
1.7.1 Non- pharmacological
1.7.2 Pharmacological : drug types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration
prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of
administration, interaction with chronic drug therapy and anesthetic agents
1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of aspiration,
PONV and allergies.
1.7.4 Adverse effects
2. General anesthesia
2.1 Inhalation
2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators
2.1.1.1 Anesthesia machine :
2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine
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2.1.1.1.2 Safety features : proportioning devices, rotameter configuration,
pressure fail-safe
2.1.1.2 Principles of action of ventilators
2.1.1.2.1 Classifications : flow generation vs. pressure generation
2.1.1.2.2 Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressurelimited, volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio,
high frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV),
synchronized IMV, pressure support, airway pressure release
ventilation (APRV), pediatric adaptation, non-Invasive techniques:
biphasic positive airway pressure (BIPAP), others
2.1.1.2.3 Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea,
inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static
compliance,
2.1.1.3 Maintenance
2.1.1.4 Preanesthetic checklists
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and
vapors
2.1.1.6 Fail safe and other safety features
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems
2.1.1.8 Complications
2.1.1.9 Vaporizer types
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide,
medical air supply system
2.1.1.11 Breathing system
2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric
2.1.1.11.2 Non–circle systems : insufflation, open, semi – open
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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 (goaldirected therapy)
4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities
4.3 Patient blood management
4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s
witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold,
complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa
5. Airway management
5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations
5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway
devices, video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)
5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy)
5.4 Extubation criteria
5.5 Complications and their management
5.6 Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)
6. Positioning and potential injuries
6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.
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, GuillainBarre Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease
11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies
11.8.3 Myasthenic syndromes :
11.8.3.1 Myasthenia gravis
11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome
11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes
11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita,
hyperkalemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, potassiumaggravated myotonia, hypokalemic periodic paralysis
11.9 Genetic disease :
11.9.1 Malignant hyperthermia
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.
11.9.3 G6PD deficiency
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 ที่เกี่ยวข้อง
14.6 Continuous professional development
15. Quality and safety
15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP
15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patientcentered, equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse
event, sentinel event)
15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices
15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability,
risk management
15.5 Quality and safety culture
15.5.1 No blame, no shame culture
15.5.2 Supporting system
15.6 Environment and occupational safety
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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)
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจําตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือ มี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจําตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรือ มีความสําคัญ ที่
น้อยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจําตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจํา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจําตัว / ภาวะผู้ป่วย
Cardiovascular diseases
- Hypertension
- Coronary artery diseases: anticoagulant,
S/P stent
- Common congenital heart diseases: ASD,
VSD, TOF
- Complex congenital heart diseases: S/P
Fontan's operation, single ventricle, TGA
- Valvular heart disease
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient
Respiratory diseases
- COPD, Asthma

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจําตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis
Neurologic diseases

ระดับ ๑


- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)
- Degenerative: dementia, Alzheimer,
amyotrophic lateral sclerosis,
- Parkinsonism
- Neuromuscular diseases: myasthenia
gravis
- Postoperative cognitive disorder
- Post spinal cord injury
GI and hepatobiliary disease



- tumor/cancer
- trauma
- infection, peritonitis
Hematologic disease





- anemia, thalassemia, polycythemia,
thrombocytopenia, thrombophilia
- hematologic malignancy
- anticoagulated
- bone marrow transplantation
Endocrine diseases
- Diabetes mellitus
- Hyper / hypothyroid

ระดับ ๒
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ระดับ ๓

โรคประจําตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Adrenal dysfunction
- Parathyroid
Collagen vascular diseases

ระดับ ๑



- Rheumatoid arthritis
- Systemic lupus erythematosus
Morbid obesity
Aging
Full stomach







อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
Preoperative evaluation and preparation
Premedication
Airway management
Anesthetic machine and circuit
Monitoring during anesthesia: general (RCAT
standard)
Monitoring during anesthesia: specific
- Neuromuscular monitoring
- Depth of anesthesia monitoring
- Cerebral oximetry
- Electrophysiologic monitoring
- Transesophagel echocardiography
- Central venous pressure
- Pulmonary catheter with / without
cardiac output
- Non-invasive cardiac output monitoring
- Arterial line
- Thromboelastogram
Cardiac arrest

ระดับ ๑





ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
Patient blood management
a. Preoperative blood donation
b. Acute normovolemic hemodilution
c. Controlled hypotension
d. Intraoperative blood salvage
Fluid-electrolyte acid base management
Local anesthetic systemic toxicity
Laryngospasm and sequelae
Oxygen therapy
Occupational hazards
Malignant hyperthermia
Autonomic hyperreflexia
Temperature management
Allergic/anaphylaxis reaction
Postoperative pain management
Postanesthetic complications
- Cardiovascular complications
- Pulmonary dysfunction
- Hepatic complications
- Renal complications
- Metabolic complications
- Incidental trauma
- Altered mental status
- Postoperative nausea and vomiting
Anesthesiologist non-technical skill

ระดับ ๑

ชนิดการผ่าตัด
Surface operation (e.g. mastectomy, skin
graft, hernia repair, etc)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓






















ระดับ ๒
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ระดับ ๓

ชนิดการผ่าตัด
Intraabdominal surgery
Hepatobiliary surgery
Liver transplantation
Laparoscopic surgery
Bariatric surgery
Extremity revascularization
Organ procurement

II.

ระดับ ๑



ระดับ ๒

ระดับ ๓







หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills)
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)

ชนิดของหัตถการ
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

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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ชนิดของหัตถการ
- 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

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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ชนิดของหัตถการ
- Bier's block
Ultrasound-guided RA and central venous
access
One-lung ventilation (double lumen)
One-lung ventilation (bronchial blocker)

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
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
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)

หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ ๑
Airway management in pregnancy

Painless labor (epidural block)

Left uterine displacement

Combined
spinal-epidural
(CSE)
anesthesia

หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑








ระดับ ๒

ระดับ ๓

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓
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II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)

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

หัตถการระดับ ๑




หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery

เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)
Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)
Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy
Laparoscopic or Robotic surgery
(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy)
Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO,
posterior urethral valve, etc)
Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier
gangrene, etc)
Pheochromocytoma
Adrenal gland tumor
Urinary calculi
- Ureterolithotomy
- Nephrolithotomy
- Pyelolithotomy
- Cystolithotripsy
Ureteroscopy (URS)
Kidney transplantation (Donors / Recipients)

ระดับ 1





ระดับ 2
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ระดับ 3

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

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3



II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสญ
ั ญี
Kidney position

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery

เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑















ระดับ ๒
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ระดับ ๓

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

II.

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓





หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสญ
ั ญี

JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR

เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
EGD colonoscopy

ERCP POEM single balloon

Diagnostic radiologic procedures: CT scan,

MRI
Radiation Therapy

Neurological interventions: Coil, glue, study

Vascular: AVM bleomycin injection

Procedures in Liver mass: TACE, RFA

Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)

Anesthesia for dental procedures

Radiation hazards and prevention


II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
Level of sedation
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3








II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
TIVA, MAC

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้
I. โรคประจําตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Increased intracranial pressure
Brain protection
Neurological deficit
Perioperative seizure
Unstable cervical spine
Intraoperative brain swelling
Venous air embolism
Cerebral perfusion management
Fluid and electrolyte management
Neuroendocrine abnormalities
Electrophysiologic monitoring
Intracranial mass
Transsphenoidal surgery
Cerebrovascular:
- Aneurysm and intraoperative rupture
- Arteriovenous malformation
- Carotid stenosis
- Cerebral revascularization

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓


















หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562



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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓











II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block
Transcranial Doppler ultrasonography
Cerebral oximetry
Precordial Doppler
Jugular venous saturation

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคประจําตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
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

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓













II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Inhalation induction
Mask ventilation
Under mask technique
Endotracheal intubation in infant and
children

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓




หน้า 89

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


หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia

เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ
Extracorporeal circulation
Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD,
ECMO, etc)
Anesthesia for
- Atrial or ventricular septal defect repair
- Patent ductus arteriosus ligation or division
- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt,
other shunts
- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of Fallot,
tricuspid atresia, etc)
- Valvular heart surgery
- Coronary artery bypass graft surgery (on pump
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

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓
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-

II.

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

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓











หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)

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

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓






หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

4.11 Clinical skills in Critical care

เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

โรคประจําตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
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)

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจําตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Prevention & management common infection (HAP,
VAP, CABSI, UTI etc.)
Antibiotics
Fluid & electrolytes management
Transfusion management
Nutrition management & metabolic support
Pain & sedation management
ACLS / Post-resuscitation care
End of life care
Brain death / organ donor
Interpretation of hemodynamic parameters
- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring
- TTE
- IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG,
PFT,…etc )

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓















II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter
- PICC line

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓




หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562



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
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทําหัตถการ
ต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจําตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจํา
บ้านอาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓



II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Trigger point eradication
Peripheral nerve analgesia
Sympathetic block

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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หัตถการวิสัญญี
Brachial plexus analgesia
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical nerve
stimulation

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓








III.

การประเมินหรือดูแลรักษา
ระดับที่ ๑ การประเมินหรือดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจําบ้านทําด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทาํ ด้วยตนเองหรือช่วยทํา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทํา หรือเคยเห็น
การประเมินหรือดูแลรักษา
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ซักประวัติผปู้ ่ วยที่มีความปวด

ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริมาณ

ประเมินผลการระงับปวด

สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย

พิจารณาส่งต่อการรักษาได้ถกู ต้อง

ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติ

ประสานงานและปรึกษากับผูร้ ว่ มการรักษาสาขา

อื่นได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาได้ถกู ต้อง

แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล

ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องและมีคณ
ุ ธรรม
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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.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Regional anesthesia for basic obstetric surgery
Anesthesia for complicated obstetric surgery
Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
Anesthesia for pediatric
Intracranial surgery
Anesthesia for airway procedure
Painless labor
Anesthesia for neonatal / infant surgery
Anesthesia for open cardiac surgery
Thoracic anesthesia
Acute postoperative pain : PCA
Cancer pain / neuropathic pain
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA
Selection for
assessment of
clinical skills
and EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EPA
1

2

3

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

8

9

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Assessment of Clinical skills and Entrustable
professional activity (EPA)

R1
1 Basic RA
2 Basic GA ETT

3 Basic GA under mask
4 Complicated surgery

R2

R3

L4 #1
L4 #2
L4 #1
L4 #1

5 Basic OB GA
6 Basic OB RA

L4 #1
L4 #1

7 Complicated OB
8 GA supraglotic device

L4 #1
L4 #1
L4 #1

9 Pediatrics
10 Intracranial surgery

L4 #1

11 Airway procedure
12 Painless labor

L4 #1
L4 #1

13 Neonate/infant
14 Simple open cardiac surgery

L3 #1
L3 #1

15 Thoracic surgery
16 Acute pain

L4 #1
L4 #1

Direct observe
procedural skills (DOP)

17 Cancer/neuropathic pain

L3 #1

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 เมือ่ สิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน ..................................................................
Spinal block

วันที่.......................................................
ไม่ทาํ /ทําไม่ถูก

ทําถูก
บางส่วน

ทําถูกต้อง
ครบถ้วน

ทําถูกต้องครบถ้วน
และคล่องแคล่ว

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.2 Spinal set, needle, syringe นํา้ ยาทําความสะอาด
1.3 ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรียมผูป้ ่ วย
2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของนํา้ เกลือให้มีความเหมาะสม
2.2 อธิบายผูป้ ่ วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทําหัตถการ
2.3 Monitoring
2.4 Position
3. เทคนิคการ block
3.1 Sterile technique
3.2 ขัน้ ตอนถูกต้อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications
4.1 บอก complication ได้, รูว้ ธิ ีการแก้ไข, วิธีปอ้ งการและรักษา
บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม
…………………………………......…...………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...……………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

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

ผ่าน*

ไม่ผ่าน

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทําถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถให้ปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
3 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การกํากับดูแล
4 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองโดยไม่ตอ้ งกํากับดูแล
5 = อาจให้กาํ กับดูแลผูอ้ ื่นปฏิบตั ิได้
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DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครัง้

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน .....................................................

Endotracheal tube intubation

วันที่.............................................................
ทําถูก
ทําถูกต้อง
ทําถูกต้องครบถ้วน
ไม่ทาํ /ทําไม่ถูก
บางส่วน ครบถ้วน
และคล่องแคล่ว

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่ร่วั
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่ร่วั , เตรียม stylet ใส่ในท่อหายใจ
โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็ นรูปตัว J
1.4 สายและเครื่องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน
1.5 อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ เช่น facemask, oropharyngeal airway
2. การเตรียมผูป้ ่ วย
2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทัง้ ปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง,
ช่วยหายใจ 3 นาที
3. เปิ ดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดยไม่มี
trauma, ปั ดลิน้ ได้หมด ปลาย blade อยู่บริเวณ vallecula ยก blade upward และ
forward โดยไม่ใช้ฟัน เป็ น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผูใ้ หญ่)
5. ตรวจสอบตําแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟั งเสียงหายใจทีท่ รวงอกส่วนบน 2 ข้าง
เท่ากัน และฟั ง epigastrium ต้องไม่ได้ยินเสียงลมเข้ากระเพาะ
6. Blow cuff เป่ าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมาณ 30
ซม.นํา้ แล้วไม่ร่วั
7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือริมฝี ปากบนและล่าง ให้ดา้ นเหนียว
ของ plaster ต้องพันรอบ ET
บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)

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

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทําถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถให้ปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ได้ภายใต้การกํากับดูแล
อย่างเต็มที่
3 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การกํากับดูแล
4 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองโดยไม่ตอ้ งกํากับดูแล
5 = อาจให้กาํ กับดูแลผูอ้ ื่นปฏิบตั ิได้
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DOPS 3 RSI เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน .....................................................

วันที่......................................................
ไม่ทาํ /ทําไม่
ถูก

Rapid sequence induction

ทําถูก
บางส่วน

ทําถูกต้อง
ครบถ้วน

ทําถูกต้องครบถ้วน
และคล่องแคล่ว

1. เตรียมอุปกรณ์
1.1 Anesthetic machine and breathing circuit
1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช้
1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill
forceps
1.4 เช็คเตียงพร้อมสําหรับหัวตํ่า
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้อง
ทัง้ ชนิด และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
3. อธิบายผูป้ ่ วยถึง procedure
4. จัดท่าผูป้ ่ วยถูกต้องเหมาะสม
5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม
6. Cricoid pressure กดถูกตําแหน่ง หลังจากผูป้ ่ วยหลับ (optional)
7. Induction and intubation
7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็จ
7.2 เช็คตําแหน่ง ETT
7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ตําแหน่ง ETT แล้ว
บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทําหัตถการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์)

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

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทําถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
1 = ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถให้ปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
3 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การกํากับดูแล
4 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองโดยไม่ตอ้ งกํากับดูแล
5 = อาจให้กาํ กับดูแลผูอ้ ื่นปฏิบตั ิได้
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4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง
น้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง

DOPS 7, 8 เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง
น้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.................................................
หัวข้อการประเมิน

ไม่ทาํ /ทําไม่
ถูก

วันที่.......................................................
ทําถูกบางส่วน
ทําถูกต้อง
ทําถูกต้องครบถ้วน
ครบถ้วน
และคล่องแคล่ว

1. ก่อนทําหัตถการ
- ทราบข้อบ่งชี ้ ตําแหน่ง ขัน้ ตอน
- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข
- สามารถเตรียมผูป้ ่ วยสําหรับทําหัตถการได้เหมาะสม
- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทําหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชือ้
- ความสามารถในการทําหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างทําหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้
- การดูแลผูป้ ่ วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผูป้ ่ วย
- ผูร้ ่วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผูป้ ่ วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
บันทึกคําแนะนําเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทําหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทําถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถให้ปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
3 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การกํากับดูแล
................................................(ตัวบรรจง)
4 = สามารถให้ปฏิบตั ิงานได้เองโดยไม่ตอ้ งกํากับดูแล
5 = อาจให้กาํ กับดูแลผูอ้ ื่นปฏิบตั ิได้
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure
เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้

ชือ่ แพทย์ประจําบ้าน..................................................................
วันที่...................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
1 ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัด
และการระงับ
ความรูส้ ึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
1 พบจุดบกพร่องที่สาํ คัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี
3. ทราบข้อดีขอ้ เสียของการทํา spinal anesthesia
EPA 2
1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สําหรับการระงับความรูส้ ึก EPA 3
1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาํ คัญ ทําให้เกิดผลเสียแก่ผปู้ ่ วย
2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สําหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 ระดับการชา (anesthetic level)
EPA 4,6
1 ไม่ทราบ anesthetic level
2 ทราบ anesthetic level
3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทํา spinal anesthesia
EPA 4,6,8
1 ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึน้
2 ทราบปัญหาที่เกิดขึน้ แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ไม่ถกู ต้อง
3 ทราบปัญหาที่เกิดขึน้ และแก้ปัญหาได้ถกู ต้อง
7. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 4,6,8
1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
8. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
9. สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง

EPA 6,7,10

1ไม่สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง
2 ลําดับความสําคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุง
3 สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลังได้ดี
10. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย
EPA 9
1ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
11. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9,10
1ไม่สื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม
5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
EPA 10
13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
1 ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
Level 1 = ให้เป็ นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัตก
ิ ิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อ่น
ื ปฏิบัติได้
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ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์).
............................................................ (ตัวบรรจง).
Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครัง้
Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน................................................................ วันที่..............................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
1 ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัด
และการระงับความรูส้ ึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
1 พบจุดบกพร่องที่สาํ คัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สําหรับการระงับความรูส้ ึก EPA 3
1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาํ คัญ ทําให้เกิดผลเสียแก่ผปู้ ่ วย
2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สําหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรูส้ ึกในช่วง Induction
EPA 2,4,6
1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
3 สั่งยาได้เหมาะสม
6 การเปิ ดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction
EPA 4,5,6
1 open airway ไม่ได้
2 open airway ได้บางส่วนแต่ยงั ไม่โล่ง
3 open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก
4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation
EPA 4,6
1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
1 ทํางานไม่ถกู ขัน้ ตอน ผิดพลาดในจุดที่สาํ คัญ
2 ทํางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
3 ทํางานได้ราบรืน่ ทุกขัน้ ตอน
4 ทํางานได้ราบรื่นทุกขัน้ ตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกันและแก้ไข
9. การให้สารนํา้ ระหว่างการผ่าตัด
EPA 4,6
1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รูข้ อ้ บ่งชีแ้ ละข้อควรระวังของสารนํา้ ที่ใช้
2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA 2,4
1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การให้ยาระงับความรูส้ ึกในช่วง emergence EPA 4,6
1 ทํางานไม่ถกู ขัน้ ตอน ผิดพลาดในจุดที่สาํ คัญ
2 ทํางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
3 ทํางานได้ราบรื่นทุกขัน้ ตอน
4 ทํางานได้ราบรื่นทุกขัน้ ตอน ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกันและแก้ไข
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง EPA 7,10
1 ไม่สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง
2 ลําดับความสําคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุง
3 สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย EPA 9
1ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
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15. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9
1ไม่สื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม
5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
1ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ั ิได้
ชื่ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน.................................................................
(ลายเซ็นต์).................................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated
surgery)
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ประจําบ้ าน.............................................................. วันที่...............................................
หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
4.1. อุปกรณ์
4.2. ยา
4.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ขาด
สําคัญ
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 3

EPA
3,4,5,6,8

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ขาด
สําคัญ
ส่วนปลีกย่อย

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. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
6.2. การส่งต่อข้อมูล
6.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.4. Specific postoperative care & complications
management
6.5. การดูแลความปวด
7. การสือ่ สารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
EPA 9,10
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
9. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัตก
ิ ิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อ่น
ื ปฏิบัติได้
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผล
ประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผล
ประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผล
ประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง)
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................
วันที่....................................................
หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Physiology of pregnancy
4.2. Fetal well being
4.3. Management of uterine atony
4.4. Disease specific considerations
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
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
EPA 4,8,9
7. Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte
balance, temperature
7.4. Specific postoperative care &
complications management
7.5. การดูแลความปวด
EPA 9,10
8. การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
EPA 7
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อ EPA 10
เวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัตก
ิ ิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัติงานเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อ่น
ื ปฏิบัติได้
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน............................................................................. วันที่....................................................
1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1

1 ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัด
และการระงับความรูส้ ึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
1 พบจุดบกพร่องที่สาํ คัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สําหรับการระงับความรูส้ ึก EPA 3
1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาํ คัญ ทําให้เกิดผลเสียแก่ผปู้ ่ วย
2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สําหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรูส้ ึกในช่วง induction
EPA 2,4,6
1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
3 สั่งยาได้เหมาะสม
6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อปุ กรณ์
EPA 4,5,6
1 ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน
2 ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด
3 ประเมินได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้า
4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้า
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA 4,6
1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
1 ไม่ทราบการประเมิน
2 ทราบแต่ประเมินผิด
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3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
9. การให้สารนํา้ ระหว่างการผ่าตัด
EPA 4
1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รูข้ อ้ บ่งชีแ้ ละข้อควรระวังของสารนํา้ ที่ใช้
2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA 2,4
1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airwayEPA 4,5,6
1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์
2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยงั ไม่เหมาะสม
4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA 4,9
1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง
EPA 7,10
1 ไม่สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลัง
2 ลําดับความสําคัญได้บา้ ง ยังต้องปรับปรุง
3 สามารถลําดับความสําคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย EPA 9,10
1 ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9,10
1ไม่สื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม
5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
1ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ชื่ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน............................................................................
(ลายเซ็นต์)........................................................................... (ตัวบรรจง)

หน้า 117

Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ประจําบ้ าน............................................................. วันที่........................................
หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.4. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Anatomy
4.2. Physiology
4.3. Disease specific consideration
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

EPA 1

EPA 2

EPA 2
EPA 1

EPA 2,3

EPA 4,5,6,7

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care &
complications management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อ
เวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

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

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ั ิได้
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)

หน้า 119

Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน...................................................................

หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation (include ICU)
5.5. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit
4.2. Intraoperative neuromonitoring
4.3. Systemic complications of neurological disease
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

EPA 1

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)

หน้า 121

Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.................................................
วันที่.................................................

หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia and anesthetic technique
4. Specific considerations
4.1. Airway management และการวางแผนสํารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะทํา airway procedure
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA
3,4,5,6,8

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

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.5. Emergence
6.1.5.1. Airway patency
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care &
complications management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อ
เวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ชื่ ออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)

หน้า 123

Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน..........................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทํา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนการทํา painless labor
2.1. การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย (บอกข้อดี / ข้อเสีย. วิธีการ
ทํา และภาวะแทรกซ้อน)
2.2 Open vein and fluid loading
3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs
spinal)
4. Specific considerations
- Pregnancy: hypotension (aortocaval
compression), ↓dose LA
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O2, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้าระวัง: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR
6. Intrapartum

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด ถูกต้องสมบูรณ์
ส่วนปลีกย่อย แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1,9

EPA 1,9

EPA 2
EPA 8

EPA 3

EPA
3,4,5,6,8

6.1. Regional anesthesia
6.1.1. Technique and position of block
6.1.2. ยา: 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
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.7. Ventilation / Oxygenation
6.1.8. Management of complications: IV
injection, high or total spinal,
incomplete block, wet tap
6.1.9. Management for conversion to c/s
Postpartum
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อ
เวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ขาด
สําคัญ
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ั ิได้
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

หน้า 125

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

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน..........................................
หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่างกายที่สาํ คัญ
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.4. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม่
ควรใช้วิธีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม,
anesthetic circuit
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 6,7

EPA 3

EPA 4,5,6

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต

ชื่ ออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง)
หน้า 127

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

ชื่ อแพทย์ประจําบ้ าน.............................................................
หัวข้อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุปปัญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป้ ่ วย
4.2. การดูแลผูป้ ่ วยตามขัน้ ตอนก่อนเริ่ม CPB
4.3. การดูแลผูป้ ่ วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผูป้ ่ วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

EPA 1,2

EPA 1,2

EPA 2
EPA 2,4

EPA
1,2,3,4

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
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

หัวข้อการประเมิน

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ขาด
สําคัญ
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA
4,7,8,9,10

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
EPA 9,10
8. การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
EPA 7
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาทีเ่ กิดขึน้
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา EPA 10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ั ิได้
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์).......................................................... (ตัวบรรจง)

หน้า 129

Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครั้ง

ชื่ อแพทย์ประจําบ้ าน.............................................................
หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทํา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปั ญหา hypoxemia ระหว่างทํา one lung
ventilation
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสําหรับการระงับความรูส้ ึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตําแหน่ง 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

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

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA1

ขาดข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ขาด
สําคัญ
ส่วนปลีกย่อย

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูลที่
สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ชื่ ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตัวบรรจง)

หน้า 131

Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจําบ้าน.......................................................
วันที.่ ...................................................

หัวข้อการประเมิน

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

1. สามารถเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่อง PCA ได้
2. อธิบายขัน้ ตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กบั ผูป้ ่ วยได้
3. สามารถเลือกยาและตัง้ setting เครื่องได้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตัง้ PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่
อาจเกิดขึน้ ได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้
6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน
เกิดขึน้
7. สามารถให้การแก้ไขเบือ้ งต้นได้เมื่อเครื่อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสื่อสารกับแพทย์ผ่าตัด และพยาบาลประจําตึกในการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่อง PCA
9. สื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผ่าน : ทําได้ถกู ต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อื่นปฏิบต
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตัวบรรจง)
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ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้
(ถ้ามี)

Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจําบ้าน...........................................
วันที.่ ...................................................
หัวข้อการประเมิน

ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ขาดข้อมูล
ที่สําคัญ

ไม่สมบูรณ์ขาด
ส่วนปลีกย่อย

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1.
2.
3.
4.
5.

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบือ้ งต้นได้
ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบือ้ งต้นได้
จําแนกชนิดของอาการปวดเบือ้ งต้นได้
เลือกใช้ยาในการรักษาเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษา
เบือ้ งต้นได้
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้ หลังจาก
ได้รบั การรักษา
7. สามารถให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการ
ใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้
8. สื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม

เกณฑ์ผ่าน : ทําได้ถกู ต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = ให้เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านั้น
Level 2 = สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่
Level 3 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองภายใต้การกํากับดูแล
Level 4 = สามารถให้ปฏิบัตงิ านเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล
ื ปฏิบตั ิได้
Level 5 = อาจให้การกํากับดูแลผู้อ่น
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง)
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ภาคผนวกที่ ๔
ขั้นตอนการทํางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่างน้อย ๑ เรือ่ ง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่วม งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี ้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่ริเริ่มใหม่
หรือเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แต่นาํ มาดัดแปลงหรือทําซํา้ ในบริบทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผดู้ าํ เนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใต้ขอ้ กําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้องและ
เหมาะสมกับคําถามวิจยั
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่งทีต่ ้องปฏิบัตสิ าํ หรับการดําเนินการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดําเนินการทําวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สาํ เนา
แก่ผปู้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทําดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว
และผูว้ ิจยั หรือคณะผูว้ ิจยั ต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
๕. กรณีที่โครงการวิจยั กําหนดให้ทาํ การตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ่ วย ให้ดาํ เนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
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๖. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน
๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑ การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผูป้ ่ วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย
๖.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รบั บริการทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจําบ้านวิสญ
ั ญี
วิทยาต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผทู้ ี่จะได้รบั วุฒิบตั รฯ เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม ดังนัน้ สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจําบ้านของสถาบันตนเองตัง้ แต่การ
เตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุดการทํางานวิจยั และจัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําส่งราช
วิทยาลัยฯ ทัง้ นีส้ ถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาํ หนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี ้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคําถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
๙
จัดทําโครงร่างงานวิจยั
๑๒
สอบโครงร่างงานวิจยั
๑๓
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
๑๕
เริ่มเก็บข้อมูล
๒๑
นําเสนอความคืบหน้างานวิจยั
๓๐
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
๓๑
จัดทํารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข
๓๓
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพือ่ ส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ทาํ การประเมินผลสําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ิขนั้ สุดท้าย
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การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มคี ุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้
ถือเป็ นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม
โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจําบ้านมี
ความประสงค์ดงั กล่าว
ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการ
ฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รบั ทัง้ ว.ว.และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนีผ้ เู้ ข้าอบรมจะต้อง
มีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผูว้ ิจยั หลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
ในกรณีที่สถาบันฝึ กอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ
ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีสิทธิ์ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ ต้องแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทราบตัง้ แต่วนั เริ่มเปิ ดรับสมัครเข้าเป็ นแพทย์ประจํา
บ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. ให้มีคณ
ุ วุฒิ
ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอืน่
มาช่วยได้
การที่แพทย์ประจําบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รบั วุฒบิ ตั รสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาแล้ว หากมีความประสงค์จะ
ให้ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตั ร สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องทําให้ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้ราช
วิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี ้
๑. ผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบั การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทัง้ นีร้ ายชือ่ วารสารที่มีอยู่
ในฐานข้อมูลดังกล่าวให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้รบั การเผยแพร่ในวารสารนัน้ ๆ
วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ได้แก่วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูใ่ น
ฐานข้อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มที่ ๒ คือวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (จดะชดุ)
- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost
and then academic search premier)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
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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. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนําว่า ห้ามใช้คาํ ว่า
Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถ

ใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกัน
ดังนี้

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จํานวนกี่ท่าน จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกี่ท่าน
ดังนัน้ วุฒิบตั รฯ หรือ หนังสืออนุมตั ิฯ ของท่านที่ได้รบั การรับรองวุฒิการศึกษานี ้ อาจจะมีคาํ ว่า
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน้
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ภาคผนวกที่ ๖
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

หน้า 155
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ภาคผนวกที่ ๙

แบบคําร้ องขอตรวจสอบผลการสอบ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ..................
เรี ยน ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวทิ ยา
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง.............................นามสกุล..........................................................
เลข ว................................. แพทย์ประจําบ้านชั้นปี ที่...................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ..............................เมือ่ วันที่........................................
เหตุผล..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(................................................) ผูย้ ื่นคําร้อง
เรี ยน..............................................
อนุมตั ิ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
ไม่อนุมตั ิ
.......................................................
(............................................................)
ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
วันที่........................................
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ขั้นตอนคําร้ องขอตรวจสอบผลการสอบ
ของแพทย์ประจําบ้ านสาขาวิสัญญีวิทยา
เขียนคําร้องของตรวจสอบผลการสอบที่สํานักงานกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภายใน 5 วัน
ทําการ นับจากวันประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง
เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานนําใบคําร้องขอตรวจสอบส่งให้ประธานหลักสูตรลงนามอนุมตั ิ

กรรมการจะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบภายใน 5 วัน

เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานนัดหมายให้แพทย์ประจําบ้านผูย้ นื่ คําร้องมารับทราบผลการ
ตรวจสอบกับกรรมการ
หากแพทย์ประจําบ้านผูย้ ื่นคําร้องยังมีขอ้ สงสัยและต้องการดูกระดาษคําตอบของตนเอง
หรื อต้องการคําชี้แจง ให้เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานนัดหมายให้แพทย์ประจําบ้านพบประธาน
หลักสูตร หรื ออาจารย์ผแู ้ ทน
กรรมการการศึกษาของกลุ่มงาน เชิญแพทย์ประจําบ้านมารับทราบผลการตรวจสอบ
โดยมีประธานหลักสูตรหรื ออาจารย์ผแู ้ ทนร่ วมชี้แจง
ในการขอดูกระดาษคําตอบของตนเองหรือต้องการคําชี้แจง แพทย์ประจําบ้านผูย้ ื่นคํา
ร้องต้องมาตามวันและเวลานัด ผูท้ ี่ไม่มาตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์ในการตรวจสอบ
และไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผลการสอบครั้งนั้น ๆ ได้อีก
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ภาคผนวกที่ ๑๐
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ภาคผนวกที่ ๑๑

ขั้นตอนคําร้ องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน
สาขาวิสัญญีวทิ ยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
เขียนคําร้องขอตรวจสอบผลการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมายังสํานักงานกลุม่ งาน
วิสัญญีวิทยา พร้อมโทรแจ้ง 02-3548078 ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันประกาศผล
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานนําใบคําร้องขอตรวจสอบผลการคัดเลือก
ส่งให้ประธานกรรมการคัดเลือกฯ ลงนามอนุมตั ิ

กรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการคัดเลือก
ภายใน 5 วันทําการ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานนัดหมายให้ผยู ้ ื่นคําร้องมารับทราบผลการตรวจสอบกับกรรมการ
หากผูย้ ื่นคําร้องยังมีขอ้ สงสัยและต้องการดูผลคะแนนการคัดเลือกของตนเองหรื อต้องการคําชี้แจง
ให้เจ้าหน้าที่สาํ นักงานนัดหมายให้พบประธานกรรมการคัดเลือกฯ หรื อกรรมการผูแ้ ทน
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ภาคผนวกที่ ๑๒
เกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวทิ ยา
พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
๑. เกณฑ์ท่วั ไป
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้สถาบันฝึ กอบรม หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ท่วั ไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ ี
ความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เกณฑ์เฉพาะ
สถาบันฝึ กอบรมสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาจะต้องได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ จํานวนและการกระจายผูป้ ่ วย มาตรฐานการให้บริการ และผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยากําหนด โดยความ
เห็นชอบของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี ้
๒.๑. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี พียงพอสําหรับงานบริการ และการฝึ กอบรม
๒.๒. มีจาํ นวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รบั วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรูค้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง
อย่างน้อย ๒ คน โดยกําหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่วนปี ละ ๑ คน ต่อ
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม ๒ คนและอาจารย์ผทู้ าํ หน้าที่หวั หน้าสถาบันฝึ กอบรม หรือประธานการ
ฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิงานทางด้านวิสญ
ั ญีวิทยามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้สึกสําหรับการผ่าตัด จํานวนเพียงพอสําหรับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณ
งานบริการต่อจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ๑ คน ตามที่กาํ หนดตามตารางต่อไปนี ้
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งานบริการ
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง
งานบริการ
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง

งานบริการ

จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๑:๒
๒:๔
๓:๖
๔:๘
๕:๑๐
๒๕๐ ๕๐๐ ๗๕๐ ๑๐๐๐ ๑๒๕๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐
๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐
จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ ๙:๑๘ ๑๐:๒๐
๑๕๐๐ ๑๗๕๐ ๒๐๐๐ ๒๒๕๐ ๒๕๐๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐ ๑๑๐
๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐
๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐
จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖

การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง

งานบริการ

๑๕:๓๐

๒๗๕๐ ๓๐๐๐ ๓๒๕๐ ๓๕๐๐ ๓๗๕๐
๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐
๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐
จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๑๖:๓๒ ๑๗:๓๔ ๑๘:๓๖

การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง

๑๔:๒๘

๑๙:๓๘

๒๐:๔๐

๔๐๐๐ ๔๒๕๐ ๔๕๐๐ ๔๗๕๐ ๕๐๐๐
๑๗๐ ๑๘๐ ๑๙๐ ๒๐๐ ๒๑๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐
๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑๐๐๐

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

งานบริการ

จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๒๑:๔๒ ๒๒:๔๔ ๒๓:๔๖ ๒๔:๔๘

การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง

งานบริการ

๕๒๕๐
๒๒๐
๑๐๕๐
๑๐๕๐

๕๕๐๐
๒๓๐
๑๑๐๐
๑๑๐๐

๕๗๕๐
๒๔๐
๑๑๕๐
๑๑๕๐

๖๐๐๐ ๖๒๕๐
๒๕๐ ๒๖๐
๑๒๐๐ ๑๒๕๐
๑๒๐๐ ๑๒๕๐

จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่อ
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
๒๖:๕๒ ๒๗:๕๔ ๒๘:๕๖ ๒๙:๕๘

การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริการทางวิสญ
ั ญีสาํ หรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรือนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง

๒๕:๕๐

๖๕๐๐
๒๗๐
๑๓๐๐
๑๓๐๐

๖๗๕๐
๒๘๐
๑๓๕๐
๑๓๕๐

๓๐:๖๐

๗๐๐๐ ๗๒๕๐ ๗๕๐๐
๒๙๐ ๓๐๐ ๓๑๐
๑๔๐๐ ๑๔๕๐ ๑๕๐๐
๑๔๐๐ ๑๔๕๐ ๑๕๐๐

๒.๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน
สถาบันฝึ กอบรมควรมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่สามารถให้การสนับสนุน และรองรับงานวิจยั ได้
๒.๕. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม
มีบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม เป็ นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์
๒.๖. มีกิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ได้แก่
๑. การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๔ ครัง้ ได้แก่ journal club,
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็ นต้น
๒. การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครัง้
๓. การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๔. สนับสนุนให้แพทย์ผเู้ ข้าฝึ กอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติขอ้ ใด อาจใช้สถาบันอื่นร่วมด้วยโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาที่แต่งตัง้ โดยแพทยสภา
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๓. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี ้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
และได้รบั อนุมัติจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็ นเวลาไม่ต่าํ
กว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร
สถาบันร่วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตัง้ แต่ ๒ แห่งขึน้ ไปที่ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้านได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่วมกัน โดยจัด
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่
ตํ่ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมสมทบได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
กับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่
สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่ต่าํ กว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร
♦♦♦♦♦

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ภาคผนวกที่ ๑๓
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

หน้า 167

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ภาคผนวกที่ ๑๔

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. อรุ ณรัตน์ เตชาทวีวรรณ

ตําแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 50
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 20
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. ประธานคณะกรรมการบริ หาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
3. ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรม กลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา
4. ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
5. ประธานคณะกรรมการ PCT กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. กรรมการผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลราชวิถี
7. หัวหน้า Unit Team กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
8. กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ATLS Course (ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์) ศูนย์อุบตั ิเหตุโรงพยาบาลราชวิถี
9. กรรมการศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้องโรงพยาบาลราชวิถี
10. คณะกรรมการศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้านปลูกถ่ายอวัยวะ
11. กรรมการการตรวจผูป้ ่ วยทัว่ ไปนอกเวลาราชการโรงพยาบาลราชวิถี
12. กรรมการการผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลราชวิถี
13. อนุกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาลราชวิถี
14. กรรมการบริ หารห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
15. กรรมการระบบช่วยฟื้ นคืนชีพฉุกเฉิน (999) โรงพยาบาลราชวิถี
16. อนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
17. คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการผลิตและใช้วิสัญญีพยาบาล
18. อนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล
19. อนุกรรมการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการผลิตและการใช้วิสัญญีพยาบาล
หน้า 171

20. ประธานคณะกรรมการดูแลระบบ การบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD
21. ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
22. คณะกรรมการบริ หารจัดการโรงพยาบาลทัว่ ไปและอุบตั ิเหตุโรงพยาบาลราชวิถี
23 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และผ่าตัด
เปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูติ-นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นทีป่ รึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 173

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. กาญจนา รักษากุล

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 25
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 45
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. รองหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. รองประธานคณะกรรมการบริ หาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
3. รองประธานคณะกรรมการฝึ กอบรม และผูด้ ูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีหลังปริ ญญา กลุ่มงานวิสัญญี
วิทยา
4. รองประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. คณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมทัว่ ไป
6. ประธานคณะกรรมการอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
7. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
ราชวิถี
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผูป้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 175

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. วชิรา อุดมพรมงคล

ตําแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีหลังปริ ญญา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
4. ประธานคณะกรรมการวิจยั สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. ประธานคณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. คณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี
7. คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลราชวิถี
8. คณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรม ATLS Course โรงพยาบาลราชวิถี
9. อนุกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์
10. อนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
11. รองประธานคณะกรรมการอุปกรณ์
12. รองประธานคณะกรรมการดูแลระบบ การบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา
13. กรรมการศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้านปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถี
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

5.
6.
7.
8.

ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และผ่าตัด
เปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 177

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. ชญาดา วงศ์เวียร

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีกอ่ นปริ ญญา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
3. ประธานกรรมการสิ่ งแวดล้อม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
4. คณะกรรมการ PCT ศัลยกรรม หู คอ จมูก/ตา
5. รองประธานคณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. รองประธานคณะกรรมการวิจยั สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
7. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
ราชวิถี
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
12. ให้บริ การด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนขั้นสูง
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 179

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. พนิดา สิ รินิธิกร

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการฝึ กอบรมของกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา
3. คณะกรรมการทีม PCT ผ่าตัดสูติกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
4. คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
5. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ (Unit Team )
7. คณะกรรมการศูนย์รักษาผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการ
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 181

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. วีรนุช ธี ระสุนทรวงศ์

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูด้ ูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
3. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
4. รองประธานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. คณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
7. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 183

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. ธนาภิรัตน์ มะแมทอง

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
3. คณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์
4. รองประธานคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
5. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
ราชวิถี
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 185

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. สุทธดา อมราภรณ์

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 15
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 55
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
2. คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
ราชวิถี
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินทีม่ าดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 187

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. ชนินาถ รุ จิพฒั นกุล

ตําแหน่ง นายแพทย์ชาํ นาญการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 10
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 60
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีกอ่ นปริ ญญา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการดูแลระบบการบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD
3. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
4. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. คณะกรรมการวิจยั สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นทีป่ รึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 189

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. ธัญรัตน์ โชติกวาณิชย์

ตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 10
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 60
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
3. คณะกรรมการวิจยั สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะกรรมการอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นทีป่ รึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ

หน้า 191

ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. พามิลา แสงทรัพย์

ตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 10
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 60
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการดูแลระบบการบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD
3. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
4. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
6. รองประธานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสญ
ั ญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ
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ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. กุลชญา ทิตยาภรณ์

ตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 10
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 60
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีกอ่ นปริ ญญา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการดูแลระบบการบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD
3. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
4. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. รองประธานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุม่ งานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ
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ภารกิจของวิสัญญีแพทย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ชื่อ พญ. ศุภพร วิมลรัตน์

ตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ลักษณะงานแบ่งออกเป็ น
1. ด้านบริ หาร
ร้อยละ 10
2. ด้านบริ การ
ร้อยละ 60
3. ด้านวิชาการและวิจยั
ร้อยละ 30
ด้านบริหาร
1. คณะกรรมการฝึ กอบรม และผูช้ ่วยดูแลการฝึ กอบรมวิสัญญีกอ่ นปริ ญญา กลุม่ งานวิสัญญีวิทยา
2. คณะกรรมการดูแลระบบการบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ELECTRONIC RECORD
3. คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
4. คณะกรรมการความเสี่ ยงของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
5. รองประธานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
ด้านบริการ
1. ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ทมี งานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
3. ให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดทุกสาขา
4. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
5. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ศลั ยแพทย์ในการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยที่มีปัญหาแทรกซ้อน
6. ให้คาํ ปรึ กษาและดูแลผูป้ ่ วยตามที่ได้รับใบการปรึ กษาจากแผนกต่าง ๆ
7. ให้คาํ ปรึ กษาด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนแก่ผปู ้ ่ วยในหออภิบาลศัลยกรรม
8. ร่ วมปฏิบตั ิการคืนชีพแก่ผปู ้ ่ วยภาวะวิกฤตทั้งในห้องผ่าตัด หอผูป้ ่ วย และหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
(I.C.U.)
9. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผปู ้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนตับ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต
10. ให้บริ การด้านการระงับปวดฉับพลันหลังผ่าตัด
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

11. ให้บริ การด้านการระงับปวดเรื้ อรังที่ได้รับคําปรึ กษาระหว่างแผนก
ด้านวิชาการและวิจัย
1. ร่ วมประชุมวิชาการในการวางแผนการปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับ
พยาบาล, นักศึกษาแพทย์, และแพทย์ประจําบ้านที่มาฝึ กอบรม
2. ร่ วมรับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ แก่
- แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
- แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม, สูต-ิ นรี เวช, เวชศาสตร์ ฉุกเฉินที่มาดูงานด้านวิสัญญี
- ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา สําหรับพยาบาล
- นักศึกษาแพทย์รังสิ ต ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ร่ วมประชุมวิชาการ และฟื้ นฟูทางด้านวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
4. ร่ วมประชุมวิชาการของกลุม่ งานวิสัญญีวิทยา ในทุกวันศุกร์ (08.00 – 9.00 น.) และเป็ นผูเ้ สนอ
วิชาการของกลุ่มงานเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านวิสัญญีเพื่อนํามาปรับ
ปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุน และร่ วมทําการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
6. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
7. เป็ นที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
8. เป็ นที่ปรึ กษางานวิสัญญีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
9. รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานด้านบริ การที่มีคุณภาพ
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ภาคผนวกที่ ๑๕

จริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทย

กลุมงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
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คำนำ

คูมือเลมนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสง เสริมความรูเรื่องจริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทยใหแก
คณาจารยแพทยและแพทยประจำบาน ในกลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูปวยอยางเหมาะสม รวมถึงเพื่อเปนแนวทางปองกัน การเกิดปญหา
จริยธรรมและเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาจริยธรรมกับผูปวย
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จริยธรรมสำหรับวิสัญญีแพทย

พจนานุกรมใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กิริยาที่ควรประพฤติ ธรรมที่ควรปฏิบัติ หรืออาจหมายถึง
ศีลธรรมก็ไดจริยธรรมสำหรับผูที่ประกอบอาชีพแพทยอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาจรรยาแพทย (Etiquette) ซึ่ง
หมายถึงหลักปฏิบัติที่ควรยึดถือในการประกอบอาชีพ อาชีพแพทยนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับความเจ็บปว ยของ
มนุษย มนุษยนั้นมีเลือดเนื้อ จิตใจ และวิญญาณเปนองคประกอบของชีวิต ดังนั้นแพทยจึงตองมีการปฏิบัติที่จำเปน
สองลักษณะที่สำคัญในเวลาเดียวกันคือ มีความรูทางการแพทยเปนอยางดี เพื่อใหการรักษาผูปวยเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสม และตองมีจรรยาแพทยในขณะเดียวกันดวย การมีจรรยาแพทยจะทำใหแพทยนั้นปฏิบัติตอผูปวย
ในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกันจะไมปฏิบัติอะไรก็ตามที่ผิดไปจากทำนองคลองธรรมจากการพิจารณาคำประกาศสิทธิ
ของผูปวย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข ผูเขียนมีความเห็นวาแทที่จริงก็คือคำประกาศ
สิทธิแหงความเปนมนุษยนั่นเอง ซึ่งผูประกอบอาชีพแพทยที่มีจรรยา ไมจำเปนตองทองจำก็สามารถปฏิ บัต ิตอ
ผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสมเสมอ
ปญหาจริยธรรมนั้นเกี่ยวของกับการตีความใหคุณคาสิ่งที่เรียกวา “ดี หรือ ไมดี” “ถูก หรือ ผิด” “ควร
หรือไมควร” เปนปญหาที่ผูปฏิบัติจะตองใชวิจารณญาณของตนเอง โดยอาศัยประสบการณที่ตนเองไดสะสมมา
อย า งต อ เนื ่ อ ง ประสบการณ ด ั ง กล า วนี ้ จ ะเกี ่ ย วข อ งตั ้ ง แต ก รอบความคิ ด ทางสั ง คม ศาสนา วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพเศรษฐกิจสังคม 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 “ผูที่มีจริยธรรม คือผูที่ปฏิบัติตอผูอื่น และตอตนเองเหมือนกัน” ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาในการที่
เราจะทำอะไรก็ตามตองเอาใจเขามาใสใจเรากอนเสมอ
การแพทยแผนปจจุบันและตะวันตกที่เราปฏิบัติอยูนั้นแทที่จริงถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ
๑๐๐ ป ในอดีตสัง คมมองภาพลักษณของแพทยนั้นเกือบเทียบเทากับนักบวชผูทรงศีล แพทย คือ ผูเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพื่อที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหพนจากโรครายตางๆ สังคมเชื่อถือแพทยไดสนิทใจ แพทยจะ
รักษาอยางไรก็ได ชีวิตผูปวยอยูในความรับผิดชอบของแพทยอยางแทจริง เมื่อแพทยรักษาผูปวยหาย แพทยจะเปน
ผูมีพระคุณกับผูปวย ผูปวยจะใหความยกยองนับถือแพทย มีของกำนัลใหตามกำลังของเขา แตถาแพทยรักษาแลว
ผูปวยเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ผูปวยและญาติก็จะไมตำหนิแพทย เพราะถือวาแพทยไดทำหนาที่ของแพทยดี
ที่สุดแลว ผูปวยและญาติจะเปลี่ยนความคิดไปโทษเวรกรรมแทน ที่เปนเชนนี้ เพราะวาแพทยมิไดคิดคารักษาแพง
อยางในปจจุบัน จิตใจของแพทยสวนใหญยังมีเมตตาธรรมเปนที่ตั้ง
แตในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับประเทศทางตะวันตก ซึ่งยึดถือวัตถุ
นิยมเปนที่ตั้ง ทำใหแพทยเรียกรองคารักษาพยาบาลจากผูปวยมากขึ้น ดวยเหตุนี้ความนับถือไวเนื้อเชื่อใจตอแพทย
เชนในอดีตจึงลดนอยลงมาก ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยจึงเปลี่ยนไปเปนแบบธุรกิจมากขึ้น คำพูดและ
การปฏิบัติตอผูปวยจึงไมอาจเชื่อถือไวใจไดอยางสนิทเหมือนในอดีต สิ่งที่เราสังเกตไดชัดเจนในปจจุบันเชน ใน
สถานพยาบาลทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการใชคำวา “ลูกคา” แทนคำวา “ผูปวย” ซึ่ง ถาเรามองในมุม
เดียวกันนี้ เราก็คือ “พนักงานผูขายบริการ” ดวยเหตุนี้ลูกคาที่มาหาเราจึงมาซื้อบริการทางการแพทยนั่นเอง
เปนที่ทราบดีวาการรักษาผูปวยของแพทยแผนปจจุบันแบบตะวันตกนั้น จะไดผลลัพธเปน ๒ ดานเสมอ
ไมวาจะรักษาดวยยาหรือการผาตัดหรือวิธีอื่นๆ อาทิเชน ถาใชยารักษาก็อาจจะเสี่ยงตอภาวะขางเคียงจากยา ถา
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รักษาโดยการผาตัดจะเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการผาตัดตางๆและภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก ซึ่ง
บางครั้งทำใหเกิดความพิการและเสียชีวิตลงได
รูปแบบความสัมพันธของวิสัญญีแพทยกับผูปวยที่เหมาะสมในปจจุบัน
สมเด็จพระราชบิดาไดทรงกลาวไววา “คนไขตองการจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับแพทยมากกวาที่จะหายจาก
โรค ความสัมพันธระหวางแพทยกับคนไขเปนของจำเปนที่สุด สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสองฝายจะตองมีความ
เขาใจและไวใจซึ่งกันและกัน การรักษาจึงจะไดผลดีที่สุด” ในปจจุบันความรูสึกและทาทีของผูปวยที่มีตอแพทยนั้น
ยังคงใหความเคารพนับถือเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความสัมพันธดังกลาวนี้เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของ
รัฐ ผูปวยยังคงมีความรูสึกลึกๆ วา แพทยคือผูที่มีพระคุณตอผูปวย (Partronage) ในสวนของแพทยเองควรมีทาที
และความรูสึกตอผูปวยในฐานะ เพื่อนมนุษยที่กำลังมีความทุกขจากการเจ็บปวย ควรแสดงความเห็นใจโดยการ
พูดคุยและปฏิบัติตอผูปวยแตละคนอยางนิ่มนวลมีศิลปะ ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยแตละคนนั้นไมเหมือนกันทั้งโรคที่เปน
และอุปนิสัยจิตใจของผูปวยที่แสดงตอแพทย หรือแมแตในโรคเดียวกันผูปวยก็อาจจะแสดงอาการไมเหมือนกันอีก
ดวย
รูปแบบความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยนาจะเปนแบบถอยทีถอยอาศัยกัน คือทั้ง ๒ ฝาย มีปญหาที่
ตองแกไขรวมกัน (Partnership) ดังที่แสดงในแผนภูมิขางลาง ทั้ง ๒ ฝายจะตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Trust)
ความเชื่อถือของผูปวยตอแพทยในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากภาพลักษณของแพทยที่ดีงามในอดีตที่สะสมกันมา
โดยอาจารยและแพทยรุนกอนๆ อีกสวนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากสัญชาติญาณและความรูสึกของผูปวยที่มีตอแพทย ซึ่ง
ปฏิบัติตอผูปวยในการดูแลรักษาไดดีเพียงใด มีความเห็นในกระตือรือรนมากนอยแคไหน นอกจากนี้บุคลิกภาพของ
แพทยตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานพยาบาลและบุคลากรอื่น ทางการแพทยก็มีสวนสำคัญเชนกัน เมื่อทั้งสอง
ฝายมีความเชื่อถือตอกันแตละฝายก็ตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด ผูปวยมีหนาที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ
โรคภัยไขเจ็บโดยไมปดบัง นอกจากนี้ขอมูลสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็ตองไมปดบังเชนกัน (ประวัติการเจ็บปวยในอดีต
อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ และเมื่อแพทยทำการตรวจรางกาย ตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม ตลอดจนการรักษา
ก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ในสวนของแพทยก็เชนเดียวกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความมุงมั่นในการรักษาอยาง
เดียวยังไมเพียงพอ แพทยจะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาที่ไดร่ำเรียนมาดวยสมกับที่เปนมนุษย ที่มี
อาชีพแพทย (Professional) ดวยความสัมพันธเชนนี้ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรักษาคงจะมีนอยลง
หรือไมเกิดขึ้นเลย ทำใหแพทยสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดีที่สุดตามหลักวิชาแพทยและหลัก
จริยธรรม ไมตองมาคอยพะวงวาจะมีการตอวาหรือฟองรองศาลในกรณีที่ผลการรักษามิไดเปนอยางเชนที่ผูปว ย
คาดหวังไว
ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยในปจจุบัน
ANESTHETIST

CARE
TRUST
PROFESSIONALISM
PARTNERSHIP
(PATRONAGE)

PATIENT
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ปญหาทางจริยธรรมในผูปวยที่ไดรับการระงับความรูสึก
วิสัญญีแพทยที่ประกอบโรคศิลปะนั้น จะตองมีความรูความสามารถตามหลักวิชาการแพทยรวมกับการใช
วิจารณญาณทางดานจริยธรรมประกอบดวยเสมอ อีกสิ่งหนึ่งซึ่งมิอาจมองขามได วิสัญญีแพทยตองมีความชำนาญ
ในการทำหัตถการตางๆ อีกทั้งตองรูจักขีดความสามารถของตนเอง และถาเกิดปญหาที่เกินขีดความสามารถของ
ตนเองแลวก็จำเปนตองปรึกษาผูที่มีความชำนาญมากกวาเสมอ ดวยเหตุนี้ในวงการแพทยการเคารพนับถือรุนพี่รุน
นองถึงแมจะตางสถาบัน จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง มีบอยครั้งที่การปฏิบัติตอผูปวยจะติดขัดที่ปญหาทางดาน
จริยธรรมวาอะไรควรทำหรือไมควรทำ ไรผิดอะไรถูก และบอยครั้งอีกเชนกันไมวาจะตัดสินใจวิธีไหนก็ตามก็ดู
เหมือนวามีขอโตแยงไดในทุกกรณี อยางไรก็ตามการตัดสินใจวาจะทำอะไรนั้นตองยึดหลักผลประโยชนสูง สุดของ
ผูปวยเปนที่ตั้งเสมอ ปญหาที่ตามมาคือ “แลวผลประโยชนสูงสุดของผูปวยคืออะไร” ตามความเห็นของผูเขียน
นาจะขึ้นอยูกับความตองการของผูปวย ฉะนั้นการพูดจาปรึกษากันระหวางแพทยกับผูปวยถึงความตองการของ
ผูปวยจึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในกระบวนการรักษาทั้งหมด
ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผูปวยที่ไดรับการระงับความรูสึกมักจะเกี่ยวของกับความไมเขาใจของผูปวย
และญาติในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการรักษา หรือมิฉะนั้นผูปวยและญาติมีความคาดหวัง สูง ในผลการรักษา
อยูกอนแลวผลการรักษาไมไดเปนอยางที่คาดหวังไว ทั้งนี้เนื่องจากกอนทำการรักษาไมไดมีการตกลงในรายละเอียด
ของการรักษานั้น
ปญหาทางดานจริยธรรม สวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้
การเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษย (Respect for Autonomy)
๑.๑ การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว (Informed consult)
๑.๒ การพูดความจริงและการบอกขาวราย (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)
ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนในการรักษา (Conflict of Interest)
๑.๖ แพทย
๑.๗ ผูปวย
๑.๘ ญาติและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๙ ผูรับผิดชอบคารักษา (รัฐ, สถานพยาบาล, ประกันภัย ฯลฯ
การจัดการกับการรักษาที่ไมไดมาตรฐาน (Malpractice)
การเคารพในสิทธิแหงการเปนมนุษย
มนุษยทุกคนไมวาจะเกิดมาในเผาพันธุใดฐานะอยางไร ยอมมีสิทธิสวนบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับรางกาย
ความคิดความเชื่อทางวัฒ นธรรม ศาสนา การเลือกแนวทางดำเนินชีวิต ความสัมพันธในหมูญ าติพี่นองของ
ครอบครัวรวมทั้งสมบัติของตน ผูอื่นจะมาละเมิดมิได แตอยางไรก็ตามการดำรงชีวิตนั้นจะตองไมลวงล้ำสิทธิของ
ผูอื่นดวย ในกระบวนการรักษาก็เชนเดียวกัน ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยก็ควรเปน แบบที่มนุษยพึงมีตอ
กัน การปฏิบัติตอผูปวยของแพทยตามหัวขอที่กลาวไปแลวจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนที่จะ
กลาวตอไป
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั ร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2562

๑. การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยไดรับการบอกกลาว
การบริการทางการแพทยนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเชื่อถือของสาธารณชนที่มีตอสถาบัน แพทยอยาง
แทจริง ไม เชนนั้นแลวผูปวยคงจะไมบากบั่นเดินทางมาพบแพทยที่สถานพยาบาลอยางแนนอน ความเชื่อถือของ
ผูปวยตอแพทยจะคอยๆ สะสมเพิ่มพูนขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผูปวยอยูภายใตการดูแลของแพทยเจาของไขที่มีความ
ชำนาญและมีความเอาใจใสในการดูแลความเชื่อถือนี้จะลดนอยลงจนถึงขั้นปฏิเสธการรักษาหรือฟองรองถาผูปวย
เกิดความไมเชื่อถือตอแพทยเจาของใชแลว นอกจาก นี้การปฏิบัติของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ก็
เปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งตอความเชื่อถือเชนกัน
แทที่จริงเมื่อผูปวยเดินทางมาพบแพทยก็คือ การยินยอมพรอมใจที่จะใหแพทยตรวจรักษาระดับหนึ่ง แลว
ผูปวยจะเปดเผยขอมูลความเจ็บปวยทั้งหมดของเขาหรือไมก็ไดในการมาพบแพทยครั้งแรก ทั้งนี้สวนหนึ่งจะมา
ขึ้นอยูกับวาทศิลปของแพทยเปนสำคัญ การเปดเผยขอมูลสวนตัวบางอยางที่สำคัญที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวย
อาจจะตองใชเวลา อาจจะตองพบปะกับแพทยหลายครั้งแลวก็ได ถาผูปวยมีความเชื่อถือมั่นใจมากยิ่ง ขึ้นแลวก็จะ
รวมมือกับแพทยในการตรวจรางกายโดยละเอียด การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการผาตัดรักษาก็จะตามมาใน
ภายหลัง การยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวของแพทยจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูปวยมีความมั่นใจในตัว
แพทย
หลักการของการยินยอมที่จะรับการรักษาโดยการบอกกลาวนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของสิทธิแหงความเปน
มนุษยอยางแทจริง “รางกายนั้นเปนของเรา เราผูเดียวเทานั้นคือผูยินยอม” การใหขอมูลขั้นตอนเกี่ยวกับการระงับ
ความรูสึกตองอาศัยความเปนครูรวมกับการใชทักษะในการติดตอกับผูปวย ขอมูลที่ใหกับผูปวยทุกบริบทตองมีสอง
ดานหรือสองมุมมองเสมอ (ดี/ไมดี การพูดคุยนี้ ซึ่งนับวาเปนชวงเวลาที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการที่แพทยและผูปวย
มีโอกาสสรางสัมพันธอันดีตอกัน แพทยจะลวงรูถึง ความรูสึกของผูปวยในการดำเนินชีวิต แพทยสามารถที ่จะ
ประเมินระดับสติปญญาของผูปวยและความรวมมือในการรักษาภายหลังได ซึ่งอาจมีความจำเปนในกรณีที่จะตอง
เลือกวิธีการรักษาใหผูปวยเอง (Prescription) ในขณะเดียวกันผูปวยก็มีโอกาสที่จะประเมินความรูความสามารถ
ตลอดจนจิตใจของแพทยดวยเชนกัน
ในปจจุบันถาผูปวยมีพื้นฐานความรูอยูบาง อาจจะถามแพทยวา “ถาเปนคุณหมอ จะเลือกวิธีใหการระงับ
ความรูสึกแบบไหน” ขอมูลที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการใหการระงับความรูสึกที่ตองสื่อไปยังผูปวยและญาติมีไดดังนี้
๑ ขอมูลที่ตองบอกผูปวยหรือญาติกอนการตัด สินใจยินยอมรับการรักษา
๒ ผูปวยเปนโรคอะไร จำเปนตองผาตัดอะไร
๓ โรคที่เปนนั้นจำเปนตองใหการระงับความรูสึกไดกี่วิธี มีอะไรบาง
๔ ผลแทรกซอนจากการใหการระงับความรูสึกที่พบบอยๆ มีอะไรบาง
๕ ผลแทรกซอนจากการใหระงับความรูสึกที่รายแรงและ เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน
๖ คาใชจายที่เกิดขึ้น ในการรักษาทุกขั้นตอน
จะเห็นไดวาโรคที่แพทยจะรักษาผูปวยนั้น ผูปวยควรมีความรูเชนเดียวกับแพทยดวย อยางไรก็ตามการ
บอกขอมูลเกี่ยวกับการระงับความรูสึกนั้นตองประเมินระดับความรูของผูปวยโดยแพทยเจาของไขเปนเกณฑ โดย
อยูบนหลักการที่วาเมื่อใหขอมูลไปแลวจะไมสรางความตื่นตะหนักจนเกินไปกับผูปวย แพทยและผูปวยจะตอง
ปรึกษาหารือกันถึงวิธีการรักษาพรอมทางเลือก แลวใหผูปวยเลือกวิธีการที่ผูปวยคิดวาเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
ของผูปวยเองและญาติรวมกัน อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการรองขอจากผูปวยหรือญาติ แพทยก็อาจเสนอทางเลือก
ใหผูปวยได (Recommendation) ในโรคที่ไมฉุกเฉิน แพทยควรใหเวลาผูปวยในการตัดสินใจหรือรวมมือกับผูปวย
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ในการไปหาความเห็นเพิ่มเติมจากแพทยทานอื่น (Second Option) แพทยไมควรใชทาทีหรือคำพูดที่ฟงดู แลว
เหมือนกับเปนการบังคับใหผูปวยตองรีบตัดสินใจ
สรุปสวนประกอบสำคัญที่ทำใหผูปวยตัดสินใจยินยอมรับการรักษา คือ
๑ สถานที่พบปะพูดคุยตองเหมาะสม (แลวแตโรคที่ผูปวยเปน
๒ ผูขอใบยินยอมตองเปนแพทยผูรักษาเทานั้น
๓ พูดคุยกั บผูมีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง (อาจมีหลายคน
๔ ควรใชภาษาธรรมดาในการพูดคุย
๕ ใหเวลาผูปวยและญาติตัดสินใจถาตองใชเวลามากตองชี้ขอดีขอเสียที่เกิดขึ้นจากการรักษาลาชา
๖ ใหโอกาสผูปวยและญาติไปปรึกษาแพทยทานอื่น (Second Option)
๗ คอยถามผู ปวยหรือญาติในสิ่งที่ยังสงสัยอยูวามีหรือไม
ขอควรระวังและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการยินยอมที่จะรับการรักษา
๑ ผูปวยและญาติมีความเขาใจในสิ่งที่แพทยบอกมากนอยเพียงใด
๒ บัน ทึกรายละเอียดของการยินยอมใหการระงับความรูสึกเปนลายลักษณอักษรไวในเวช
ระเบียน
๓ ผูปวยที่ไมสามารถใหความยินยอมในการผ าตัดได
-ผูปวยสูงอายุ และผูปวยที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- ผูปวยสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ (จิตเวชหรืออุบัติเหตุหรือโรค
-ผูปวยตางดาว
๔ ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถใหคำยินยอมรักษา
? ใครคือผูตัดสินใจแทน
? ถาไมมีจริงๆ จะแกปญหาอยางไร
๕ ผูปวยที่อยู ในภาวะวิก ฤติจ ำเปน ตองชว ยชีวิ ต ไมจำเปน ตองรอใบยิน ยอมรั บการรั ก ษา
(Therapeutic Previlege)
ทายสุดเมื่อทั้งแพทยและผูปวยทำสัญญาตกลงที่จะรักษาแลว แพทยควรบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไวเปน
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
หลักการที่จะทำใหชีวิตสวนตัว และการทำงานดำเนินไปดวยดีไมดางพรอยหรือเกิดอุปสรรค”
อาชีพแพทยนั้นมีหนาที่ชวยชีวิต และชวยบรรเทาความเจ็บปวยของเพื่อนมนุษยเปนสำคัญ ในการพูดคุย
กับผูปวยตองสุภาพมีความจริงใจและแสดงความเห็นใจผูปวย โดยสามารถแสดงออกทั้งคำพูดและกริยาทาทาง
ผูปวยที่บรรลุนิติภาวะแลวชอบที่จำใหแพทยบอกความจริงเกี่ยวกับโรคที่เขาเปน ถาผูปวยเปนโรคที่ไมรายแรง
แพทยควรใหรายละเอียดของโรคตามกำลังและสติปญญาของผูปวยที่จะรับฟง เพราะความเปนจริงอาชีพแพทยนั้น
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นอกจากจะรักษาโรคแลวแพทยยังตองเปนครูที่ดีดวย แพทยตองใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยและผูปวยเมื่อ
อยูในสถานะที่จะทำได
๓. การรักษาความลับของผูปวย
จากขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๖ เรื่องการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมขอ ๙ ระบุวา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซึ่ง ตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่”
เปนที่ทราบกันดีวาการเก็บรักษาความลับของผูปวยใหรูกันเฉพาะแพทยเจาของไขและผูปวยนั้นเปนไปไมไดเลย
เนื่องจากในขบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษานั้นจะตองเขาไปเกี่ยวของกับบุคลากรในสถานพยาบาลจำนวนมากไม
วาจะเปนพยาบาล เจาหนาที่เอ็กซเรย เจาหนาที่เทคนิคการแพทย นอกจากนี้ สังคมไทยนั้นมีเอกลักษณในดานที่
ชอบซุบซิบในเรื่องของผูอื่น ก็ยิ่งทำใหไมสามารถเก็บความลับของผูปวยไดเลย ไมชาหรือเร็วผูปวยก็ตองทราบอยูดี
ความลับของผูปวยที่ไดจากการประกอบวิชาชีพ หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการซักประวัติตรวจรางกายและการตรวจ
ทางหองทดลอง ตลอดจนเอกสารเวชระเบียนของผูปวยทั้งหมด สำหรับแพทยและบุคลากรทางการแพทยไมควร
นำขอมูลของผูปวยมาพูดคุยกันในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีประชาชนอยูจำนวนมากถึงแมจะอยูใน
สถานพยาบาลก็ตาม การนำขอมูลของผูปวยออกเปดเผยอาจทำใหผูปวยเสียหาย เพราะมันอาจมีผลกระทบตอ
อาชีพ ความเปนอยู ชื่อเสียง เกียรติยศของผูปวยได อยางไรก็ตามการเก็บความลับของผูปวยในเรื่องโรครายแรง
และติดตอก็อาจทำใหผูใกลชิดผูปวย บุคลากรทางการแพทย หรือแมแตสวนรวมเกิดอันตรายได และนี่คือปญหา
ความขัดแยงทางจริยธรรมอยางแทจริง ในเรื่องมารยาทในการประกอบวิชาชีพกับการทำความดีซึ่งมีอยูในจิตใจ
มนุษยทุกคน
การเปดเผยขอมูลของผูปวยสามารถกระทำไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑ เมื่อไดรับการรองขอจากผูปวยโดยตรงหรือผานตัวแทน (อาทิเชน บริษัทประกันภัย เปนตน
๒ คำสั่งศาล เพื่อใหแพทยเจาของไขไปใหการในศาลในฐานะพยาน หรือศาลสั่งใหเปดเผยขอมูล
๓ ผูปวยที่มีบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นจากคดีอาชญากรรม หรือการทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง
๔ โรคติดตออันตรายรายแรง เชน โรคเอด ส เปนตน
๔. การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาย
เปนที่ทราบกันดีวาแพทยสามารถที่จะยึดชีวิตหรือชะลอการตายในผูปวยที่มีอาการหนักออกไปไดระยะ
หนึ่ง ผูปวยกลุมนี้พบวามีพยาธิสภาพจากบาดเจ็บรุนแรงที่สมองหรือโรคหลอดเลือดในสมอง (CVA) ที่มี Glasgow
Coma Score ระหวาง ๓-๕ โรคมะเร็งสุดทาย, Irreversible shock ที่มี Sepsis และ Multiple organ failure
ปญหาจริยธรรมในกรณีผูปวยเหลานี้มักจะเกี่ยวของกับสภาพผูปวยที่วาไปแลวหมดหวังที่จะหาย หรืออยูในสภาพที่
เรียกวา “จะเปนก็ไมเปน จะตายก็ไมตาย” ทั้งตัวแพทยเจาของไขและญาติผูปวยก็ไมทราบจะตัดสินใจในการรักษา
ตอไปอยางไร มีบอยครั้งที่แพทยประเมินสภาพผูปวยแลวหนักเกินกวาที่จะรักษาใหกลับมาดีได ถึงมีโอกาสรอดก็
จะตามดวยคุณภาพชีวิตที่ไมดี ชวยเหลือตนเองไมได นอนลืมตาเปนผักเปนหญา (vegetative) ผูปวยไมมีทางที่จะ
กลับบานไปใชชีวิตอยางมีเกียรติภูมิมีคุณคาตอตัวเองและสังคมได การที่แพทยจะตัดสินใจหยุดรักษาหรือไมนั้น คง
ขึ ้ น อยู  ก ั บ ความหวั ง ของแพทย เ จ า ของไข แ ละญาติ ผ ู  ป  วยเอง แต ใ นบางสถานการณ แ ม แ ตฝ  า ยบริ ห ารของ
สถานพยาบาลก็มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย ถาทุกฝายเห็นวาหมดก็คงจะงาย ในกรณีเชนนี้แพทยควรยึดถือ
หลักเกณฑสมองตายซึ่งกำหนดโดยแพทยสภาเมื่อป ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๙ ไดเลย แตในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงกัน
เชน แพทยเห็นวายังมีความหวังอันนอยนิดแตฝายญาติเห็นวาหมดหวังแลว แพทยเจาของไขจะตัดสินใจอยางไร
ญาตินั้นมีความชอบธรรมเพียงไรมีอำนาจการตัดสินใจวาจะใหแพทยรักษาหรือไม หรือถามีความเห็นขัดแยงกันใน
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หมูญาติ พี่นองผูปวย แพทยจะยึดถือความเห็นของฝายไหนในการตัดสินใจ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจจะทำอะไร
หรือไมทำอะไรตอไปในผูปวยที่เราเห็นวาหมดหวัง แลวนั้นไมง ายเลย จะตัดสินใจแบบไหนก็มีขอโตแยง ทั้ง นั้น
ยกตัวอยางเชน ถาเปนผูปวยที่ยังรักษาโดยใชเครื่องชวยหายใจ และยากระตุนการทำงานของหัวใจ เราจะหยุดการ
รักษาทั้งสองขนานหรือไมถาญาติยินยอม ถาทำแลวแพทยจะถูกกลาวหาเปนฆาตกรหรือไม หรือวาถาเปนผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย และผูปวยหยุดหายใจแพทยจำเปนตองชวยหายใจหรือไม ถาไมทำจะผิดจรรยาแพทยหรือไม
การตัดสินใจของแพทยที่มีตอเรื่องทั้งสองนี้จะตองเปนไปโดยเจตนาดีตอผูปวยเปนพื้นฐาน และควรดำเนิน การไป
ดวยหลักมนุษยธรรมสากลไมควรยึดกับทัศนคติความเชื่อสวนตัวของแพทยเจาของไข ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
นั้นวัดจากการไมกระทำใดๆ ที่จะลดทอนความเปนมนุษยของผูปวยเอง นี่เปนสิ่งแพทยตองยึดถือเสมอ
๕. การวิจัยและการรักษาดวยวิธีการใหม
จากขอบังคับของแพทยสภา ในเรื่องเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ หมวด ๖
เรื่องการทดลองในมนุษยนั้น มีเนื้อหาสาระอยางชัดเจนวา การวิจัยในผูปวยนั้น ตองเคารพในสิทธิของผูปวยทุก
ประการ และตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหายที่เกิดตามมา ปญหาจริยธรรมมักจะเกิดขึ้นวาการวิจัยนั้นมี
อัตราเสี่ยงมากนอย และความชอบธรรมเพียงใด ใครจะเปนผูพิจารณาใหมีการวิจัยนั้นขึ้น
ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนการรักษา
ในปจจุบันความขัดแยงดังกลาวนี้มีแนวโนมที่จะพบมากขึ้นและรุนแรงขึ้น โดยมีสาเหตุไดจากทุกฝาย ไม
วาจะเปนแพทย ผูปวย ญาติ และผูจายคารักษาอื่นๆ (Third party) กรณีนี้แพทยเจาของไขตองยึดผลประโยชน
ของผูปวยเปนเปาหมายสูงสุด ถึงแมหลักการนี้จะขัดกับผลประโยชนของแพทยโดยตรงก็ตาม มิเชนนั้นตัวแพทย
เองจะกระทำผิดทางจริยธรรม
การจัดการกับการรักษาที่ไมไดมาตรฐาน
การรักษาที่ไมไดมาตรฐานนั้นจะเกี่ยวของกับปญหาจริยธรรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากขาดการเอาใจใส
ดูแลผูปวยหรือแพทยนั้นยังขาดความรูความชำนาญ หรือเปนทั้ง ๒ อยางรวมกัน นี่เปนปญหาที่ยุงยากอันหนึ่งที่
เมื่อประสบแลวยากที่จัดการใหไดผลลัพธที่ดี และเปนที่พึงพอใจของผูปวยและญาติ ในฐานะแพทยนั้นเรามีหนาที่
ตองรักษาเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพของเราแตขณะเดียวกันก็ตองคำนึงถึงผลประโยชนของผูปวยอันพึงจะไดจากการ
ปฏิบัติของเราดวย
ในสภาพเวชปฏิบัติปจจุบัน ซึ่งการแพทยของเรามีแพทยเฉพาะทางมากมาย และสาธารณชนมีการตื่นตัว
ในองคความรูทางการแพทยมากขึ้น จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จะไมใหสังคมคาดหวังจากแพทยสูงมากขึ้น
ดวย ฉะนั้น ในการทำเวชปฏิบัติแพทยพึง ตั้งตนอยูในความไมประมาท มีสติยั้ง คิด มีความรูความสามารถทัน
เหตุการณที่เปลี่ยนไปในองคความรูใหมและตองทราบขีดกับผูปวยและญาติ เห็นอกเห็นใจเขา เมื่อเรารักษาแลว
เกิดพลาดพลัง้ ไมวาจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือไมก็ตาม ผูปวยและญาติก็มักจะใหอภัยเราได
สำหรับในหมูแพทยเองควรมีทาทีตอผูที่ทำเวชปฏิบัติไมไดมาตรฐานเปน ๒ กรณี ซึ่งทั้ง ๒ กรณี อยูบน
พื้นฐานที่วาแพทยนั้นมีเจตนาดีตอผูปวยเปนที่ตั้งเสมอ คือ ๑ กรณีที่ เกิดจากขาดความรูความชำนาญ และ ๒
กรณีที่เกิดจากการขาดความรั บผิด ชอบ ถาเกิดจากกรณีแรกก็ควรมีก ารฝก อบรมแพทย ผูนั้นเพิ่ มเติ ม จนได
มาตรฐาน สำหรับกรณีหลังนั้นควรจะมีบทลงโทษตามความหนักเบาของการผิดมาตรฐานการดูแลรักษา ชุมชนของ
แพทยทุกสาขาในระดับโรงพยาบาลควรจะมีกลไกที่จะตรวจสอบกันเองในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของรักษาและ
ทั้งหมดนั้นถูกชี้นำโดยแพทยสภา และราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแพทยทุกสาขา
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ในปจจุบันมาตรฐานในการดูแลรักษาถูกกำหนดโดยกลุมแพทยสาขาตางๆ ในรูปของ Clinical Practice
Guideline (CPG) ซึ่งอาศัยองคความรูใหมๆที่มีรากฐานมาจาก Evidence Base Medicine ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
วงการแพทยทั่วไป ดวยเหตุนี้แพทยที่ทำเวชปฏิบัติจึงตองตื่นตัวตลอดเวลาในการศึกษาองคความรูใหมๆ เปน
หนาที่ของแพทยในแตละสาขาที่จะควบคุมการทำเวชปฏิบัติใหไดมาตรฐาน โดยหนาที่แลวแพทยที่มีความรูความ
ชำนาญอาวุโสกวาตองคอยสอดสองดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทยที่มีอาวุโสนอยกวาโดยผานทางกลไกที ่ถูก
เรียกวา การทำ Medical audit ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ
Medical audit ซึ่งในแตละชุมชนแพทยควรมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนออกมา มีแตการทำ Medical audit
เทานั้น จึง จะสามารถตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติของแพทยไ ด และเวชปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมจะนำมาซึ่ง
ผลการรักษาที่ดีเหมาะสมตามสภาพและเปนที่ถึงพึงพอใจของผูปวยในที่สุด ผลสุดทายที่จะตามมา คือ การได
จรรโลงเกียรติศักดิ์ และศักดิ์ศรีแหงวงการแพทยของเราใหยั่งยืนตลอดไป
แนวทางการปองกันปญหาทางจริยธรรม
๑. เพื่อลดปญหาจริยธรรมในเวชปฏิบัติลงเทาที่จะทำได วิสัญญีแพทยแตละคนตองคำนึงถึงสิ่งเหลานี้
๒. สรางความสัมพันธอันดีระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ
๓. บันทึกเวชระเบียนใหถูกตองทุกขั้นตอนการวิจัยและการรักษา เวชระเบียนที่ดีนั้นจะเปนสิ่งยืนยันวา
การรักษานั้นไดมาตรฐาน และไมมีความประมาทเกิดขึ้นระหวางการดูแลรักษา
๔. ตองใหการดูแลรักษาผูปวยทุกคน ตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานการณนั้นๆ ทั้งนี้ตองคำนึงถึงความ
สิ้นเปลืองคาใชจายของผูปวยดวย ระหวางการดูแลรักษาตองไมทอดทิ้งผูปวยพรอมที่จะแกไข เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ขึ้น แมผลการรักษาจะเปนอยางไรก็ตาม หากผูปวยเห็นวาแพทยใหการดูแลอยางใกลชิดแลว แมจะเกิดปญหา
ความรุนแรงจะลดลงแนนอน
๕. ชุมชนแพทยทุกระดับ ตองมีกลไกที่จะตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติ โดยยึดหลักอาวุโส ความชำนาญ
ความรูทางการแพทย ในการตรวจสอบใหการทำเวชปฏิบัตินั้นไดมาตรฐาน
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาจริยธรรม
เมื่อเกิดปญหาทางดานจริยธรรมขึ้น ควรยึดหลักในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ปญหาจริยธรรมนั้นคืออะไร อยูตรงไหน อะไรคือความขัดแยง
๒. มีบุคคลที่เกี่ยวของกับปญหากี่คน ใครบาง ใครจะไดประโยชนหรือเสียประโยชน ใครคือบุคคลที่สำคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจตอปญหานี้
๓. ปญหาจริยธรรมดังกลาวนั้นมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อและการใหคุณคา
หรือไม
๔. บุคคลที่เกี่ยวของกับปญหาทั้งหมดทราบขอเท็จจริงของปญหาเพียงใด
๕.ความขัดแยงของปญหานั้นสามารถแกโดยการเจรจาหรือไม และเมื่อแกแลวสิทธิของผูปวยไดรับความ
เคารพหรือไม
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บทสรุป

แพทย น ั ้ น มี ห น า ที ่ ช  ว ยชี ว ิ ต และบรรเทาความเจ็ บ ป ว ย ในการบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ด ั ง กล า วนี ้ ต  อ ง
ประกอบดวยความรูความชำนาญในการรักษาที่ไ ดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของวงการแพทย สวนการปฏิบัติตอ
ผูปวย ตองมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งวิสัญญีแพทยตองเคารพในสิทธิแหงความเปนมนุษยอยางเครงครัด
โดยแสดงใหประจักษจากการกระทำดังตอไปนี้
๑ Informed consent
๒ Confidentiality
๓ Truth telling
๔ Decision at the end of life
๕ Innovative treatment
แทที่จริงวิสัญญีแพทยที่ดีนั้นก็คือมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกันอยางมีเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรีนั่นเอง
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สาธารณสุข ใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเปนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารยใหมีการทำงานเปนอันหนึ ่ง อัน
เดียวกัน และเพื่อใหการดูแลแพทยประจำบานเปนไปอยางราบรื่น
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1. จรรยาบรรณของอาจารยวิสัญญีแพทย
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจำบานไดมีการเห็นชอบใหจัดทำคูมือจรรยาบรรณและหนาที่ของ
อาจารยแพทย โดยมีวัตถุประสงคใหใชเปนประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี และสงเสริมชื่อเสียง
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร และมหาวิทยาลัย อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและยก
ยองของบุคคลทั่วไป อาจารยที่สังกัดกลุมงานจะตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอยางเครงครัดอยูเสมอ

2. บทบาทและหนาที่ของอาจารยแพทยโดยทั่วไป
ภารกิจของอาจารยแพทยแตละระดับขั้นของหนวยงานไว ไดกำหนดใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
บริหาร ดานวิชาการและวิจัย และดานการบริการ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และคาน้ำหนัก ตาม
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการสูรายบุคคล โดยภาระงานของอาจารยทั้งกลุมงานตองมีความ
สมดุลระหวางงานดานบริหาร ดานวิชาการและวิจัย และดานการบริการ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ
ทั้งหมดของกลุมงานได ในขณะที่อาจารยแพทยจะตองมีเวลาเพียงพอสำหรับการใหการฝกอบรม ใหคำปรึกษา
และกำกับดูแลแพทยประจำบาน โดยมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
- อาจารยแพทยที่ตองทำบทบาทและหนาที่ในการสรางแพทยประจำบานที่สำเร็จการศึกษาใหมี
คุณสมบัติเปนไปตามที่กำหนดในหลักสูตร
- อาจารยแพทยตองมีความรู ความสามารถทางวิชาการ
- อาจารยแพทยต องศึก ษา ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของหลัก สู ตรการฝกอบรม ทราบถึ ง
เปาหมายและจุดเนนทั้งของหลักสูตร และตองศึกษา พันธกิจ และวิสัยทัศน ของโรงพยาบาลและกลุม
งาน
- อาจารยแพทยตองศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ขอกำหนด ตั้ง แตระดับแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ
กรมการแพทย โรงพยาบาล กลุมงาน และหลักสูตร
- อาจารยแพทยตองทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา สามารถใหคำแนะนำแกแพทยประจำบานได
ถูกตอง อยางมีเหตุมีผล
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3. บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบาน
อาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบาน ไดแก อาจารยที่ไดรับแตงตั้งจากหัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยาใหดูแล
แพทยประจำบานเปนรายบุคคลตามที่ไดรับมอบหมาย
อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของแพทยประจำบาน ตองชวยเหลือในการปรับตัวเมื่อ
เขามาสูการฝกอบรมแพทยประจำบาน ซึ่งตองรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะถือวาเปนการเรียนรูแบบผูใหญ
นอกจากนี้วิชาวิสัญญีวิทยายังนับวามีความเฉพาะตัว และแพทยประจำบานอาจคอนขางไมคุนเคยตอวิชานี้
เมื่อเทียบกับการเรียนเฉพาะทางสาขาอื่น เนื่องจากเนื้อหาวิชาซึ่งคอนขางมากและสวนมากตองเรียนรูใหม
ทั้งหมด หากแพทยประจำบานปรับตัวไมไดจะเกิดความคับของใจ และสงผลเสียตอการเรียน ในทางกลับกัน
ถาแพทยประจำบานปรับตัวไดดี การเรียนรูก็จะดำเนินไปดวยดี แพทยประจำบานก็จะประสบความสาเร็จใน
การเรียน อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ ที่จะชวยแพทยประจำบานในการปรับตัว และชวยเหลือเมื่อ
แพทยประจำบานประสบปญหา การชวยใหแพทยประจำบานเรียนและปฏิบตั ิงานอยางมีความสุข รวมถึงจบ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ คือ เปาหมายของการเปนอาจารยที่ปรึกษา
จรรยาบรรณของอาจารยท่ปี รึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาตองเปนแบบอยางที่ดีแกแพทยประจำบาน โดยเปนผูที่ประพฤติตนใหเหมาะสมตาม
จรรยาวิชาชีพที่สอนและมีศีลธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม
2. อาจารยที่ปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของแพทยประจำบานเปนอันดับแรก โดยจะไมกระทําการ
ใดๆ ที่จะกอใหเกิดผลเสียหายแกแพทยประจำบานอยางไมเปนธรรม
3. อาจารยที่ปรึกษาตองพยายามเก็บรักษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของแพทยประจำบานใน
ความดูแลเปนความลับ
4. อาจารยที่ปรึกษาตองพยายามชวยเหลือแพทยประจำบานอยางสุดกําลังความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบที่จะสงผูมาขอคําปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี เมื่อทราบวาตนไมสามารถชวยเหลือ
ได
5. อาจารยที่ปรึกษาตองมีความรับผิดชอบต อสถาบัน หรือหนวยงานที่ตนสัง กัดและตอสัง คมโดย
สวนรวม และไมวิจารณหนวยงาน บุคคลรวมอาชีพ หรือสถาบันใหแพทยประจำบานฟง เพราะจะทํา
ใหเกิดอคติและความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ
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แนวการปฏิบัติในการใหคําปรึกษา
การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาที่ดีนั้น ควรนําวิธีการใหคําปรึกษามาประกอบเพื่อชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของการใหคําปรึกษาคือสัมพันธภาพหรือการสรางสายสัมพันธ อาจารยตอง
รูจักแพทยประจำบานอยางละเอียดพอสมควร สรางความไววางใจ แพทยประจำบานจึงมีความสบายใจที่จะ
พูดเรื่องตางๆ ใหฟง
แนวปฏิบัติในการสรางสัมพันธภาพ
1. การสรางความคุนเคย การสรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน เปนกันเองและมีความจริงใจ
2. การยอมรับ ผูที่มีทัศนคติในการยอมรับผูอื่น จะมีทาทีแสดงออกใหเห็น ถึง ความปรารถนาที่จะ
ชวยเหลือ และการยอมรับในแงคุณคาของบุคคล ทําใหการติดตออยูในลักษณะที่แสดงความนับถือตอ
อีกฝายหนึ่ง ไมวาโดยการกระทําหรือโดยคําพูด
3. การเขาใจ เปนความรับผิดชอบของผูใหคําปรึกษาที่ตองเขาใจความรู สึก ความคิดที่ซอนเรน และ
สามารถมองเห็นความหมายที่ผูอื่นแสดงออก
4. การมีความรูสึกรวม สามารถรูสกึ และบรรยายถึงความนึกคิดของผูอื่นๆ ได
5. การแสดงความเอาใจใส การที่จะเขาใจความรูสึกของอีกฝายหนึ่งนั้นตองมีความสนใจและอาศัย
ทักษะในการฟงและการสังเกต
6. ความเชื่อ มีความเชื่อที่วา ทุกคนสามารถเผชิญปญหาและแกปญหาได ถาอยูในสภาพเหตุการณที่
เหมาะสม และคนทุกคนตองการเสรีภาพ จะมีความสบายใจถามีอิสระที่จะคิดจะทําในสิ่งตางๆ โดย
ไมถูกบีบบังคับ
กลวิธีในการใหคําปรึกษา
กลวิ ธ ี บ างประการที ่ อ าจนํ า มาใช ใ นกรณี ที่ แ พทย ป ระจำบ า นต อ งการข อ มู ล หรื อ คํ า แนะนํ า เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจหรือเมื่อเกิดปญหาที่ไมสามารถตัดสินใจได
1. การวางเคาโครง การกําหนดเคาโครงไวลวงหนาวาจะสนทนาเรื่องอะไรหรือมีงานอะไรตองทํารวมกัน
2. การสัมภาษณ โดยเริ่มตนสนทนาดวยการสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง น้ำเสียงและทาที
กระตือรือรน แสดงความสนใจ มีใบหนาที่ยิ้มแยม
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3. การตั้งคําถาม ตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ เปดโอกาสใหแพทยประจำบานไดสํารวจความ
ตองการของตนเอง และเขาใจตนเองดีขึ้น ทัง้ นี้ตองหลีกเลี่ยงการใชคําวา “ใช” “ไมใช” “ถูก”“ผิด”
เพราะคําถามเหลานีจ้ ะตัดการสนทนาหรือการบอกเลาในรายละเอียด
4. การใหคําปรึกษา การแนะนําใหแพทยประจำบานทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อชวยแกปญหา จะมีลักษณะ “นํา
ทาง” มากกวา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรพิจารณาความพรอมของแพทยประจำบานวาพรอมที่จะรับ
ฟงคําแนะนําหรือไม
5. การเสนอแนะ เปนการเสนอความคิดเห็นโดยทางออม เพื่อเปนการแนะแพทยประจำบานไปสูการ
แกปญหา โดยเปดโอกาสใหใชเหตุผลของตนเอง มีอิสระที่จะยอมรับหรือไมยอมรับขอเสนอแนะ
6. การตีความ เปนการกลาวถึงบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องกับสิ่งที่แพทยประจำบานกลาวไปแลว จะ
ชวยใหแพทยประจำบานเขาใจเรื่องแจมชัดขึ้น
7. การแสดงความเห็นชอบ เปนการสงเสริมหรือใหกําลังใจแกแพทยประจำบานในการดําเนินการตอไป
เพราะจะเปนการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเอง อาจแสดงความเห็นชอบดวยวาจา ทาทาง ใชในกรณี
ที่แพทยประจำบานมีความยุงยากใจ ตัดสินใจไมไดในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีคุณคาเทากัน
8. การกระตุนใหกําลังใจ เพื่อชวยใหแพทยประจำบานเกิดความมั่นใจในตนเองวาสามารถกระทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไดเชนเดียวกับผูอื่น
9. การชักชวน เปนการชักชวนใหแพทยประจำบานยอมรับทัศนะของอาจารย ซึ่งอาจเหมือนกับเปนการ
แกปญหาของอาจารยเอง แตการใชวิธีนี้อาจจะกอใหเกิดความรูสึกตอตานจากแพทยประจำบาน
10. การสังเกต ตองเปนคนชางสังเกตและมีความไวตอความรูสึกของคนอื่น
11. การใหรายละเอียดและขอมูล จะมีความสําคัญมากในการตัดสินและแกปญหาของแพทยประจำบาน
ซึ่งวิธีนี้จะใชมากในการใหขอมูลทางการศึกษาและอาชีพ
12. การเงียบและการฟง ควรใชการเงียบและแสดงความสนใจรับฟงในสิ่งที่แพทประจำบานกําลังเลา ไม
ควรทําลายความเงีย บดว ยการคุยไมห ยุ ด ของอาจารย เพราะจะเปนการขั ด ขวางความคิ ด และ
ความรูสึกตางๆ ของแพทยประจำบานที่อยากบอกเลา
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บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
1. ใหคำปรึกษาแกแพทยประจำบ านในด านการเรียนการสอนให สอดคลองกับแผนการศึก ษาของ
หลักสูตร และวางแผนการเรียนใหจบการศึกษาในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
2. ใหคำแนะนำแกแพทยประจำบานดานการเรียน วิธีการเรียน การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
การอานตารา การลงขอมูลเวชระเบียน
3. ติดตามผลการเรียนการทำงานของแพทยประจำบาน ใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือแกแพทย
ประจำบานเพื่อแกไขปญหาดานการศึกษา
4. ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5. ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะวิสัญญีแพทยเมื่อจบออกไปทำงาน
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานการใหคำปรึกษาทั่วไปและการปรับตัว
1. สรางความคุนเคยกับแพทยประจำบาน ใหมีความสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับลูกศิษย ที่จะชวย
สงเสริมการเรียนของแพทยประจำบานที่อยูในความกำกับดูแล
2. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแบบองครวม เชน การคบ
เพื่อน ปญหาความขัดแยง ปญหาเกี่ยวกับคาใชจาย
3. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและความเปนธรรมศาสตรแกแพทยประจำบาน
4. ใหขอมูลดานการประกอบวิชาชีพที่เปนประโยชนแกแพทยประจำบาน
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่นๆ
1. พิจารณาคํารองตางๆ ของแพทยประจำบานและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
2. กําหนดเวลาใหแพทยประจำบานเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ
3. ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือแพทยประจำบาน
โดยเฉพาะฝายธุรการกิจการแพทยประจำบาน
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4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับแพทยประจำบานในเรื่องหนาที่ของแพทยประจำบานตออาจารยที่
ปรึกษา เชน แพทยประจำบานตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดเวลา เพื่อปรึกษาดานการ
เรียน เพื่อฟงคําแนะนํา ตักเตือน และเพื่อปรึกษาขอคําแนะนําดานอาชีพเปนตน
5. ใหคํารับรองแกแพทยประจำบานเมื่อแพทยประจำบานตองการนำไปแสดงกับผูอื่น
6. เก็บขอมูลรายละเอียดของแพทยประจำบานที่อยูในความรับผิดชอบอยางเปนระบบ
การติดตออาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตอไดทางโทรศัพท อีเมลลหรือไลนสวนตัว รวมถึงขอพบโดยตรงใน
หองผาตัดหรือหองพักอาจารย นอกจากนี้ยังกำหนดใหแพทยประจำบานตองพบอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง

4. บทบาทและหนาที่ของอาจารยผูคุมกิจกรรมวิชาการ
อาจารยผูคุมกิจกรรมวิชาการ ไดแก อาจารยที่มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมกิจกรรมวิชาการของ
แพทยประจำบานที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินไปอยางเรียบรอยโดย มีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
1. เขารวมชั่วโมงกิจกรรมวิชาการวิชาการของแพทยประจำบานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. กำกับควบคุมใหแพทยประจำบานเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางตรงเวลา เพื่อความมีระเบียบวินัย
และประโยชนในการไดรับความรูของแพทยประจำบาน
3. แนะแนวทางการทำกิจกรรมวิชาการ เชน หัวขอที่นาสนใจหรือควรรูของการทำ topic, journal และ
M&M conference เปนตน
4. ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใน presentation ของแพทยประจำบานภายใตการควบคุม
5. Feedback แพทยประจำบานผูทำ presentation รวมถึง สรุปใจความสาคัญ ของเนื้อหาในแตละ
กิจกรรมวิชาการ
6. ใหคะแนนการนำเสนอกิจกรรมวิชาการของแพทยประจำบานภายใตการควบคุม

5. บทบาทและหนาที่ของอาจารยประจำหองผาตัดหนวยตาง ๆ
อาจารยประจำหองผาตัดหนวยตาง ๆ ไดแก อาจารยผูออกปฏิบัติงานบริการวิชาการในแตละวันในหนวย
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
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1. รับผิดชอบผูปวยทุกรายที่เขามาใชบริการทางวิสัญญีวิทยาในหนวยของตน
2. ใหการสอนและคำแนะนำแกแพทยประจำบานในดานตางๆ เชน การประเมินและเตรียมผูปวยกอน
การผาตัด, การใหการระงับความรูสึกแกผูปวย, การทำหัตถการทางวิสัญญี และการติดตามผูปวยหลัง
การระงับความรูสึก เปนตน
3. รับปรึกษากรณีผูปวยฉุกเฉินในชวงเวลาที่รับผิดชอบ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย
ประจำบานใหถูกตองและรวดเร็ว
4. ใหคำปรึกษาทางวิสัญญีแกแพทยเจาของไข ในกรณีผูปวยที่เปนความรับผิดชอบของตน หรือ กรณี
ผูปวยที่ตองการความเห็นเพิ่มเติมจากวิสัญญีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะหนวย
5. ควบคุมดูแล และใหคำแนะนำแกวิสัญญีพยาบาลประจำหองผาตัด

6. บทบาทและหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบานดานงานวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาแพทยประจำบานดานงานวิจัย ไดแก อาจารยที่รับปรึกษางานวิจัยตามที่แพทยประจำ
บานติดตอรองขอมา หรือไดรับมอบหมาย มีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
1. ใหคำปรึกษาแกแพทยประจำบานในดานการทำงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร และวางแผน
การทำวิจัยใหทันในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
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. บทบาทและหนาที่อาจารยแพทยเวร
อาจารยแพทยเวร ไดแก อาจารยอยูรับเวรปรึกษาการใหบริการทางวิสัญญีนอกเวลาราชการตามวัน ที่
ไดรับมอบหมาย มีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
1. ใหคำแนะนำตามตารางเวรของอาจารยแพทยเวรแกแพทยประจำบานที่อยูเวร
2. ใหคำปรึกษา กรณีผูปวยที่มีปญหาที่แพทยประจำบานเวรไมสามารถทำการตัดสินใจไดดวยตนเอง
3. รวมดูแลผูปวยดวยตนเอง กรณีผูปวยหรือการผาตัดที่มีความซับซอนที่แพทยประจำบานเวรไม
สามารถดูแลไดดวยตนเอง
4. รับทราบ ใหคำแนะนำ และ/หรือ รวมดูแลผู ปว ยดวยตนเอง กรณผูปวยในเวรเกิ ดปญ หาหรื อ
ภาวะแทรกซอนจากการใหบริการทางวิสัญญี รวมถึงรายงานเหตุการณตอหัวหนากลุมงานวิสัญ ญี
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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ภาคผนวกที่ ๑๗
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